
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2006. október 11-én 

16.30 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye:                 Atkár Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Benei Bertalan  polgármester, 

Bartókné Lukács Irén, Benei Kálmán,  
Berényi Ildikó, Fülöp Lászlóné,  
Hasznosi Árpád, Király Sándor, 
Kocsis Attila, Paksi Tamás, 
Pesti Jánosné             képviselők 

   
Meghívottak: Dr. Jakab Csaba  jegyző, 
 Bodnár Antalné,                Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 Gulyás-Szabó Györgyné, Műv.Ház Igazgatója, Atkár 
 Dr. Jakab Kálmán Háziorvos, Atkár 
 Kelecsendi Judit Védőnő, Atkár 
 Nyikos Sándorné Naplemente Klub Vezetője, Atkár 

 Harmath Béláné  Helyi Vöröskereszt Szerv. titkára  
 Oravecz Györgyné önkormányzati bizottságok leendő 
  tagja 
 Pesti Jánosné igazgatási előadó 

 Tóth Gáborné  igazgatási előadó 
 Kocsisné Székely Éva adóügyi előadó 
 Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó 
 Benei Bertalanné gazdálkodási előadó 
 Belláné Kádár Erika pénztáros 
 
Megjelentek:    Benei János, Benei László, atkári lakosok 
 
 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
 
Benei Kálmán korelnök: 
 
Köszönti a megválasztott polgármestert, képviselőket, az ülés valamennyi résztvevőjét. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselőtestület alakuló ülése 
határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből a polgármester és a képviselők 
teljes létszámmal jelen vannak.  
 
Az alakuló ülést megnyitja.  
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Bejelenti, hogy a képviselőtestület üléséről jegyzőkönyv készül, melyről a jegyző 
gondoskodik. A képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írják 
alá. 
 
Javaslatot tesz az alakuló ülés napirendjére, melyet a mellékelt meghívó is tartalmaz. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Miután más napirendi javaslat nem volt, a Képviselőtestület a korelnök javaslatát a 
napirenddel kapcsolatban – határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja 

meg: 

 
 

N A P I R E N D :  
Tárgy: Előadó: 
 
1.) Tájékoztató a 2006. október 1-i önkormányzati Bodnár Antalné 
 képviselők és polgármester választásról Atkár községben. Választási Biz.elnöke 

2.) Képviselőtestület tagjainak eskütétele, megbízólevelek Bodnár Antalné 
 átadása. Választási Biz.elnöke 

3.) Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása. Bodnár Antalné 
 Választási Biz.elnöke 

4.) A polgármester programjának ismertetése. Benei Bertalan 
 polgármester 

5.) A polgármester illetményének megállapítása. Benei Kálmán 
 korelnök 

6.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2003. Benei Bertalan  
 (IV.16.) sz. rendelet módosítása. polgármester 

7.) A Képviselőtestület bizottságainak megalakítása, elnökének,  Benei Bertalan 
 tagjainak megválasztása. polgármester 

8.) Társadalmi megbízatású alpolgármester személyére javas- Benei Bertalan 
 lat. polgármester 

9.) Szavazatszámláló bizottság megválasztására javaslat. Benei Bertalan 
  polgármester 

10) Társadalmi megbízatású alpolgármester titkos szavazással Benei Bertalan 
 történő megválasztása, eskütétele. polgármester 

11) Bejelentések, indítványok. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1.) Tájékoztató a 2006. október 1-i önkormányzati képviselők és 

polgármester választásról Atkár községben. 
 
  Előadó: Bodnár Antalné, Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Benei Kálmán korelnök: 
 
Felkéri Bodnár Antalnét, a helyi Választási Bizottság elnökét a 2006. október 1-i 
önkormányzati képviselők és polgármester választásról szóló tájékoztató megtartására. 
 
Bodnár Antalné, a helyi Választási Bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatja a Képviselőtestületet a 2006. október 1-i helyi önkormányzati képviselők, 
polgármester választásáról.  
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Kálmán korelnök, kéri a Képviselőtestületet, hogy határozathozatal nélkül, a 
tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
A Képviselőtestület a helyi önkormányzati képviselők, polgármester választásáról szóló 
tájékoztatót - határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül tudomásul vette. 
 
 
 
2./ Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása. 
 

Előadó: Bodnár Antalné, a helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
 

Benei Kálmán korelnök: 
 
Felkéri Bodnár Antalnét, a Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármestertől az 
esküt vegye ki. 
 
 
Benei Bertalan polgármester leteszi a hivatalos esküt. 
 
/Benei Bertalan polgármester és Bodnár Antalné a Választási Bizottság elnöke az 
esküokmányt aláírja./ 
 
Bodnár Antalné a helyi Választási Bizottság elnöke átadja Benei Bertalan 
polgármester részére a megbízólevelet. 
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3/ Képviselőtestület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása. 
 
Előadó: Bodnár Antalné, a helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
 
Benei Kálmán korelnök: 
 
Felkéri Bodnár Antalnét, a Választási Bizottság elnökét, hogy a Képviselőtestület 
tagjaitól az esküt vegye ki. 
 
A képviselők leteszik a hivatalos esküt.  
/Bodnár Antalné a Választási Bizottság elnöke és a képviselők az esküokmányokat 
aláírják./ 
 
Bodnár Antalné, a helyi Választási Bizottság elnöke átadja a képviselők részére a 
megbízóleveleket. 
 
 
 
4./ A polgármester programjának ismertetése. 
 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti az újonnan megválasztott 
képviselőket, munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kíván. 
 
Ismerteti a Képviselőtestülettel a programját. 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület a polgármester programját - 
határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
 
 
 
5./ A polgármester illetményének megállapítása 
 

Előadó: Benei Kálmán korelnök 
 
 

Benei Kálmán korelnök: 
 
A polgármester illetményére vonatkozóan javaslatot terjeszt a Képviselőtestület elé. 
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Kérdés, hozzászólás:  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti, hogy e napirend tárgyalásában személyes érintettség miatt nem kíván 
résztvenni. 
 
/A polgármester távozik az ülésteremből./ 

 
A Képviselőtestület Benei Bertalan bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, (Benei Bertalan nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
döntésből kizárta. 
 
Benei Kálmán korelnök: 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §. /1/ bekezdése alapján a polgármester 
illetményéről az alakuló ülésen kell dönteni.  
 
E tv. 4/A.§ (3) alapján: "A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást 
követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, 
tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb." 
 
A polgármester megválasztását megelőző illetménye 380.000 Ft volt. 

 
E törvény 3. §. /2/ bekezdése szerint a polgármester illetményét a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának /1/ bekezdése szerinti 
illetményalap (36.800.- Ft) és a település lakosságszámához rendelt szorzószám (8,5-
11,0) szorzataként, összegszerűen kell megállapítani.(312.800 Ft -404.800.- Ft) 
 
Javasolja, hogy a polgármester illetményét 400.000 Ft-ban állapítsa meg a 
Képviselőtestület. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Kálmán korelnök: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatát. 
 
A Képviselőtestület Benei Bertalan polgármester illetményének megállapítására tett 
javaslatot 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül - 1 fő nem 
szavazott /Benei Bertalan/ - elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2006 /X.11./ sz. Képviselőtestületi határozat: 
 
Tárgy: Benei Bertalan polgármester illetményének megállapítása. 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1994. évi LXIV. 
törvény 3. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében, e törvény 3. §. /2/ 
bekezdésében foglaltak alapján Benei Bertalan polgármester havi 



 181

illetményét 400.000.- Ft-ban, azaz Négyszázezer Ft összegben állapítja 
meg 2006. október 1.-tól visszamenőleg. 
 
- A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozat kivonatát 

küldje meg a Heves Megyei MÁK az illetmény folyósítása végett. 
 
Határidő: 3 napon belül 
Felelős:   Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
Benei Bertalan polgármester visszajön az ülésterembe, és Benei Kálmán korelnök 
ismerteti az illetményére vonatkozó Képviselőtestületi határozatot. 
 
 
6./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2003. /IV. 16./ sz. 

rendelet módosítása. 
 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Kérdés, hozzászólás:  
 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Változásokat is és egyéb módosításokat is terveztek, ennek megfelelően készült el egy 
12 szakaszból álló tervezet, amelyet ismertet. 
Bejelenti, hogy az előterjesztett rendelet-tervezet 7. §-ban a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének időtartamában elírás történt, helyesen: ahol 13.00 óra van, ott 
12.30 óra a helyes. 
 
Külön kiemeli, hogy a rendelet-tervezet 4. §-ában az 5/2003. (IV.16.) sz. Szervezeti és 
Működési Szabályzat 60. §-ának elhagyását terjesztette elő, amennyiben a Képviselők 
úgy döntenének, hogy tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a rendeletmódosítás valamennyi paragrafusán 
menjenek végig, és mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Kérdezi, hogyha Pénzügyi bizottságot nem terveznek, esetleg összevonják az ügyrendi 
bizottsággal, merthogy az ügyrendi bizottság létszáma növekedett? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem terveztek pénzügyi bizottságot, de a 
bizottságok létszámát is, és azt is, hogy milyen bizottság alakuljon, a Képviselőtestület 
dönti el. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Azt gondolja, hogy a pénzügyi bizottságnak mindig fontos szerepe volt, mindig a 
bizottság véleményezte a gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket, rendelet-
tervezeteket. Véleménye szerint erre az ügyrendi bizottság kevés, mindig kellenek olyan 
emberek, akik beletekinthetnek a gazdálkodásba, mert erre szükség van. Az elmúlt 16 
év alatt mindig volt pénzügyi bizottság.  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az elhangzott hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy a törvény úgy rendelkezik, 
hogy a képviselőtestület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot 
választ. Tény, hogy ez idáig mindig választottak pénzügyi bizottságot, a 2002-es 
önkormányzati választásokat követően - a vagyonnyilatkozatok vizsgálatára a szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározott - ügyrendi bizottságot is. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a képviselő-testület a törvény keretei között 
önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást.  
A képviselő-testület a bizottságokat önkormányzati feladatainak eredményesebb ellátása 
érdekében hozza létre, nagyobb településeken a feladatokhoz igazodóan több 
bizottságot is. 
Mind a bizottsági szervezet, mind pedig a bizottságok feladat- és hatásköre 
településenként eltérő lehet, a helyi feltételekhez, sajátosságokhoz, igényekhez 
igazodóan.  
A bizottsági szervezet meghatározása a Szervezeti- és Működési Szabályzatban történik. 
 
A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatban köteles rendelkezni arról, 
hogy a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát melyik önkormányzati bizottság végzi, 
figyelemmel arra, hogy a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok gyakorta 
jelentkezhetnek, ezért a bizottságot folyamatosan működő bizottságként célszerű 
létrehozni. A bizottságot a 2002. október 20-án megtartott önkormányzati választásokat 
követő alakuló testületi ülésén - a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával - ki 
kellett jelölni, mivel az érintettek csak így tudtak eleget tenni vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Elég nehéz úgy dönteni, hogy nem látják, hogy mi az, ami változik. Jegyző Úr 12 perc 
alatt felolvasta a tervezetet, amit nem nagyon tudott megjegyezni. Megkönnyítené a 
döntését, ha mindenki megkapná a tervezetet és a módosítandó részeket is. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Egyetért az elhangzottakkal, elég tömény, amelyhez időre van szükségük. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
15 perc szünetet rendel el, amely alatt mindenki kézhez kapja a tervezetet és a 
módosítandó rendelet-részeket is. 
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Szünet után: 

 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a rendelet 39. § (1) bekezdésében titkos szavazást a 30 §-ban foglalt 
ügyekben tarthat, melyek ezek? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A feltett kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a rendeletben a 30 §-ra szóló 
hivatkozás elírás, helyesen a 31. §-ban szereplő zárt ülésen lehetséges titkos szavazásra 
vonatkozna. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mi indokolja a szociális és művelődésügyi bizottság létrehozását, ha 2007-től nagy 
változások várhatók? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy az önkormányzati törvény szerint a 
képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira átruházhatja, ezért 
hozta létre a szociális és művelődésügyi bizottságát. Azért, hogy a Képviselőtestületnek 
ne kelljen gyakran összeülni és dönteni egyedi ügyekben. 
Januártól sok hatáskör jegyzőibe kerül, de, hogy átruházott hatáskörben marad-e valami, 
azt még nem tudni. Decemberig nem lesz változás ebben, és ha januártól a hatáskör 
átkerül, akkor ismételten dönthet a Képviselőtestület e bizottság megszüntetéséről. 
A Képviselőtestületnek hat hónapon belül újra felül kell vizsgálni a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, és akkor is változtathat. A Képviselőtestület döntésén múlik, 
hogy létrehozza-e ezt a bizottságot január 1.-ig terjedő időre. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az, hogy a Képviselőtestület bizottságára ruházta hatáskörét, azt is jelentette, hogy az 
ügyfél a bizottsági döntés elleni fellebbezését nem a bírósághoz, hanem a 
Képviselőtestülethez nyújthatta be.  
Biztos lesz a szociális intézkedések között, olyan, amit tárgyalhat a bizottság, mert nem 
kerül át a jegyzői hatáskörbe ezután sem. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
És mi az, ami marad? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Szerinte az sem tudja, aki azt kijelentette, hogy januártól jegyzői hatáskörbe kerül a 
szociális ügy.  
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Célszerűnek tartaná az ügyrendi és pénzügyi bizottság létrehozását, mert amikor 
javaslatot kell tenni, mindkét bizottság megvitatta az előterjesztést. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy az utóbbi időben majdnem mindig együttes 
ülésen tárgyalták meg az előterjesztéseket. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a hivatali dolgozóknak megfelelő ez az ügyfélfogadási rend? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Jegyző Úr biztosan a dolgozókkal egyeztetve állította össze a tervezetet. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Sajnos, nem beszélt előzetesen a dolgozókkal erről, de tapasztalata szerint fél 8 és 8 óra 
között nem nagyon voltak ügyfelek. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Pedig ez elvárható lett volna, ő, mint intézményvezető mindig megbeszéli a 
dolgozókkal, ha változást tervez. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Biztos van statisztikája a jegyző úrnak arról, hogy ha mégis jöttek ügyfelek ezen időben, 
akkor hányan voltak? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nem készített statisztikát, általában napközben jöttek az ügyfelek, de ha nem 
ügyfélfogadási időben, akkor sem küldtek el senkit. 
Az ügyfélfogadási rend betartása nem befolyásolná az előadóknál az ügyintézést. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kéri, hogy akinek a rendeletmódosításhoz javaslata, kérdése, van, az tegye meg, hogy a 
rendelet-tervezet elfogadását követően létre lehessen hozni a bizottságokat. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az elhangzott javaslat szerint ügyrendi és pénzügyi bizottságot hoznának létre az 
ügyrendi bizottság helyett, és mindazokat a feladatokat ellátnák, amit eddig a két 
bizottság ellátott, a régi szabályzás szerint egy bizottság működne két feladatkörben. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ebben az esetben a rendelet-tervezet 11. §-ára nem lenne szükség? 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy ezt a szakaszt törölni kellene, mivel ez a 
feladatkör az ügyrendi és pénzügyi bizottság feladatkörébe kerülne. 
 
Kocsis Attila képviselő. 
 
A tervezet 11. § (i) pontjában szereplő 500.000 Ft értékhatárt 200.000 Ft.-ra javasolja 
csökkenteni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mi indokolja a csökkentést? Ez azt jelentené, hogy kéthetente össze kellene hívni a 
bizottságot. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Szerinte sok felesleges hitelfelvétel elkerülhető lenne, és a testület nem utólag értesülne 
az ilyen dolgokról, vagy utólag sem, hiszen egy 440.000 Ft-os beruházásról nem is 
kellett tájékoztatást adni. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Ő egyetért ezzel a 200.000 Ft-tal, és ha szükséges, összeülnek és döntenek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben a 
Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik "a Képviselőtestület által 
meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel," ezért a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban állapította meg a képviselőtestület az 500.000.-Ft-ot. Erről sem az 
államháztartási, sem más törvény nem rendelkezik. 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
Javasolja, hogy szavazzanak az értékhatárról, és ha a 200.000 Ft- mellett dönt a 
Képviselőtestület, akkor nem mondhatja egyik képviselő sem, hogy most nem ér rá, ha 
nagyon gyorsan kell határozni, mert rövid a határidő. 
 
Benei Bertalan polgármester: 

 
Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy határozathozatal nélkül döntsenek a 
rendeletmódosítással kapcsolatban elhangzott javaslatokról: 
 
Először az 5/2003. /IV.16./ sz. Szervezeti és Működési Szabályzat 75. §. (1) 
bekezdésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 4. §. (1)a) pontjáról, 
a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság létrehozásáról. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát az 5/2003. /IV.16./ sz a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 75. §. (1) bekezdésének módosításáról szóló rendelet-tervezet 4. §. 
(1) a) pontjának módosítására vonatkozóan- határozathozatal nélkül - 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és jóváhagyta. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 
Javasolta a Képviselőtestületnek az 5/2003. /IV.16./ sz Szervezeti és Működési 
Szabályzat 3. sz. mellékletében a Pénzügyi bizottság feladatkörének utolsó bekezdése 
módosítására vonatkozóan, a rendelet-tervezet 11. §- i) pontjában szereplő 500.000 Ft 
helyett a 200.000 Ft értékhatár elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát az 5/2003. /IV.16./ sz Szervezeti és 
Működési Szabályzat 3. sz. mellékletében a Pénzügyi bizottság feladatkörének utolsó 
bekezdése módosítására vonatkozóan, - határozathozatal nélkül - 5 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el a 200.000.-Ft-os értékhatárt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet 11. §-ának törlését, mivel az 
ideiglenes bizottság feladatát az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság látja el. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 11. §-ának törlését - 
határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és jóváhagyta. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolta a rendelet-tervezet 12. §-ának - az elfogadott módosítások alapján - alábbiak 
szerinti módosítását: 
 
Az 5/2003. /IV.16./ sz Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. mellékletében az 
Ügyrendi bizottság létszámát törölni, ezzel együtt az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság 
létszámát: 5 fő képviselőben megállapítani.  
A rendelet 3. számú mellékletében az Ügyrendi bizottság feladatkörét és a Pénzügyi 
Bizottság feladatkörét összevontan az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatköreként 
megállapítani. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek a Jegyző Úr által elmondott módosításokat elfogadni és 
jóváhagyni. 
 
A Képviselőtestület az 5/2003. /IV.16./ sz Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. 
mellékletére vonatkozó módosítási javaslatokat - határozathozatal nélkül - 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és jóváhagyta. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 60 §-ának 
módosítására is sor kerülhet, amennyiben a Képviselőtestület úgy dönt, hogy nem 
állapítanak meg képviselői tiszteletdíjat. Amennyiben a testület megállapítja a 
tiszteletdíjat, külön rendeletben szabályozzák. (Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 
19/2002. /XII.12./ sz. rendeletében) 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Állásfoglalást kér, hogy 2006. október 1.-től ismételten kapjanak-e tiszteletdíjat a 
képviselők munkájukért, mivel a törvény szerint a képviselőknek tiszteletdíj adható. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy szavazzanak a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 60. §-áról, a képviselői tiszteletdíjról. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára – határozathozatal nélkül - a képviselői 
tiszteletdíjra vonatkozóan, 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással, 
úgy döntött, hogy tiszteletdíj megállapításával végzik munkájukat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy az 5/2003. (IV.16.) sz. Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal együtt 
fogadják el, hagyják jóvá és emeljék rendeletté, mivel más módosítási javaslat nem 
hangzott el. 
 
A Képviselőtestület az 5/2003. (IV.16.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet - figyelemmel az elfogadott és jóváhagyott 
javaslatokra- 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
jóváhagyta, s egyidejűleg rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

15/2006. (X.11.) 
 

RENDELETE 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 5/2003. (IV. 16.) SZÁMÚ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

/Melléklet szerint/ 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy az önkormányzati képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló 19/2002. (XII.12.) sz. rendeletben megállapított tiszteletdíjak 
összegéről is döntsön a Képviselőtestület. 
Az a véleménye, hogy a tiszteletdíj mértékét úgy állapítsák meg, hogy az ne legyen az 
eddiginél alacsonyabb összegű. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a Képviselőtestülettel az önkormányzati képviselők és képviselőtestületi 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2002. (XII.12.) sz. rendeletben megállapított 
tiszteletdíjak összegét. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy amennyiben egyetértenek a Jegyző Úr által 
ismertetett tiszteletdíjak összegével, szavazzanak. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára – határozathozatal nélkül - a képviselői 
tiszteletdíj mértékére vonatkozóan 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül a 19/2002. (XII.12.) sz. rendeletben megállapított tiszteletdíjak összegét 
változatlan mértékben elfogadja. 
 
 
 
 
7./ A Képviselőtestület bizottságainak megalakítása, elnökének, 

tagjainak megválasztása. 
 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javaslatot tesz a Képviselőtestületnek a bizottságok megalakítására. A bizottságoknak a 
polgármester és az alpolgármester sem tagja, sem elnöke nem lehet. 
 
Javasolja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megalakítását 5 fő képviselővel. 
A bizottság elnökének Bartókné Lukács Irén képviselőt javasolja. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem 
fog szavazni az ügyben. 
Bartókné Lukács Irén képviselő hozzájárul ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
A Képviselőtestület Bartókné Lukács Irén bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9 

igen szavazattal, (Bartókné Lukács Irén nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a döntésből kizárta. 
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Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, /Bartókné Lukács Irén képviselő nem 
szavazott/ Bartókné Lukács Irén képviselőt az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
elnökének megválasztotta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja a Képviselőtestületnek az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tagjainak 
megválasztani Benei Kálmán, Hasznosi Árpád, Király Sándor, Paksi Tamás 
képviselőket. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Nem ért egyet az elhangzott javaslattal, véleménye szerint, mivel Kocsis Attila 
képviselő eddig is a Pénzügyi bizottságban dolgozott, neki ebben a bizottságban lenne a 
helye. 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
Kérdezi, hogy ki helyett javasolja a Képviselő Úr, csak cserélni kellene. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Nem tud személyi javaslatot tenni, de mivel Kocsis Attila képviselő eddig is a Pénzügyi 
bizottságban tevékenykedett, 4 éves tapasztalata van, valamilyen szinten ő a szakember. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az elhangzott hozzászólásra reagálva elmondta, hogy az elmúlt 4 év alatt a pénzügyi 
bizottság véleményezte a Képviselőtestület elé került rendelet-tervezeteket, a 
költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos beszámolókat, de egyszer sem emelt 
kifogást egyetlen pontja ellen sem, változtatás nélkül tovább javasolta a 
Képviselőtestületnek elfogadásra. 
Ezért nem is tartották értelmét, hogy pénzügyi bizottság működjön, és a törvény sem 
kötelezi a 2000 fő alatti településeket a létrehozására. 
 
Javasolja, hogy Király Sándor képviselő a Szociális Bizottság tagja legyen, és Kocsis 
Attila képviselő az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A polgármester úr hozzászólására válaszolva elmondta, hogy az lett volna nagy baj, ha a 
gazdálkodók munkáját minősítette volna a pénzügyi bizottság, ha a törvények betartása 
nélkül állították volna össze a költségvetést az előadók. A Pénzügyi bizottság mindig 
véleményezte az előterjesztéseket, és úgy döntött, hogy azt elfogadásra javasolja, 
véleménye szerint nem ildomos most ez előhozni. 
Az elhangzott javaslattal nem ért egyet, ő szerinte Király Sándor is maradjon az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságban, és inkább Benei Kálmán képviselő kerüljön a 
Szociális Bizottságba. 
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Benei Kálmán képviselőt kérdezi, vállalná-e a szociális bizottsági tagságot, mivel többet 
találkozik az idősebb emberekkel, a nyugdíjas csoportokkal, akik gyakrabban adhatnak 
be szociális segély iránti kérelmet. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
A hozzá intézett kérdésre válaszolva elmondta, hogy ő az Ügyrendi bizottságban 
szeretne maradni, annál is inkább, mivel 9 évvel ezelőtt dolgozott képviselőként. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az elhangzott javaslathoz elmondta, hogy Pesti Jánosné képviselő asszony, az előző 
ciklusban is, mint nem képviselő tagja volt a Szociális Bizottságnak, és ő akkor is, és 
gondolja, hogy ezek után is tud véleményt alkotni az idős, beteg emberek helyzetéről, 
ezért nem tartja célszerűnek Benei Kálmán szociális bizottsági tagságát. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mivel más módosítás nem hangzott el, javasolja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 4 
képviselő tagját egyenként megválasztani, ugyanis, ha a 4 képviselő egyszerre jelenti be 
személyes érintettségét, és nem fog szavazni az ügyben, nem biztos, hogy döntés 
születik a megválasztásukról. 
 
Elsőként javasolja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztani Benei 
Kálmán képviselőt. 
 
Benei Kálmán képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem fog 
szavazni az ügyben, egyben hozzájárul ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  
 
A Képviselőtestület Benei Kálmán bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, (Benei Kálmán nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
döntésből kizárta. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 7 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül /Benei Kálmán képviselő nem 
szavazott/ Benei Kálmán képviselőt az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának 
megválasztotta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztani Hasznosi Árpád 
képviselőt. 

Hasznosi Árpád képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem fog 
szavazni az ügyben, egyben hozzájárul ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselőtestület Hasznosi Árpád bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, (Hasznosi Árpád nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
döntésből kizárta. 
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A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül /Hasznosi Árpád képviselő nem 
szavazott/ Hasznosi Árpád képviselőt az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának 
megválasztotta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztani Kocsis Attila 
képviselőt. 
 
Kocsis Attila képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem fog 
szavazni az ügyben, egyben hozzájárul ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  
 
A Képviselőtestület Kocsis Attila bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, (Kocsis Attila nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
döntésből kizárta. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül /Kocsis Attila képviselő nem szavazott/ 
Kocsis Attila képviselőt az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztotta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztani Paksi Tamás 
képviselőt. 
 
Paksi Tamás képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem fog 
szavazni az ügyben, egyben hozzájárul ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  
 
A Képviselőtestület Paksi Tamás bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, (Paksi Tamás nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
döntésből kizárta. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül /Paksi Tamás képviselő nem szavazott/ 
Paksi Tamás képviselőt az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztotta. 

 

Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztását határozatban rögzítsék. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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72/2006. /X.11./ sz. Képviselőtestületi határozat: 
 
Tárgy: Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság 

Elnökének:  BARTÓKNÉ LUKÁCS IRÉN  képviselő 
Tagjainak: Benei Kálmán képviselő 

Hasznosi Árpád képviselő 
Kocsis Attila  képviselő 
Paksi Tamás  képviselő 

atkári lakosokat, a választási ciklus időtartamára - 4 évre - megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal. 

 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek a Szociális és Művelődésügyi Bizottság megalakítását 
5 fővel, 3 képviselő és 2 nem képviselő taggal. 
Javaslatot tesz a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnökére Berényi Ildikó 
személyében.  
 
Berényi Ildikó képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem fog 
szavazni az ügyben. 
Berényi Ildikó képviselő hozzájárul ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
A Képviselőtestület Berényi Ildikó bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, (Berényi Ildikó nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
döntésből kizárta. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül /Berényi Ildikó nem szavazott/ Berényi 
Ildikó képviselőt a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnökének megválasztotta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja a Szociális és Művelődésügyi Bizottság képviselő tagjainak Király Sándor és 
Pesti Jánosné képviselőket megválasztani. 
 
Király Sándor és Pesti Jánosné képviselők bejelentik személyes érintettségüket és 
kijelentik, hogy nem fognak szavazni az ügyben. Király Sándor és Pesti Jánosné 
képviselők hozzájárulnak ügyük nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  
 
A Képviselőtestület Király Sándor és Pesti Jánosné bejelentésére -határozathozatal 
nélkül - 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Király Sándor és Pesti 
Jánosné nem szavazott) Király Sándor és Pesti Jánosné képviselőket a döntésből 
kizárta. 
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Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással /Király Sándor és Pesti Jánosné 
képviselők nem szavaztak/ Király Sándor és Pesti Jánosné képviselőket a Szociális és 
Művelődésügyi Bizottság tagjainak megválasztotta.  

 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja a Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagjainak Kelecsendi 
Judit és Oravecz Györgyné atkári lakosokat válassza meg. 

Kelecsendi Judit és Oravecz Györgyné hozzájárulnak ügyük nyilvános ülésen történő 
tárgyalásához. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.  
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kelecsendi Judit és Oravecz Györgyné 
nem képviselő atkári lakosokat a Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagjainak 
megválasztotta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Szociális és Művelődésügyi Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztását határozatban rögzítsék. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

73/2006. /X.11./ sz. Képviselőtestületi határozat: 
 
Tárgy: Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és 
Művelődésügyi bizottság 

elnökének: BERÉNYI ILDIKÓ képviselő 
tagjainak: Király Sándor képviselő 
 Pesti Jánosné képviselő 

 Kelecsendi Judit  nem képviselő 
 Oravecz Györgyné nem képviselő 
  
atkári lakosokat a választási ciklus időtartamára - 4 évre - megválasztotta. 
 
Határidő: Azonnal. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Felkéri Bodnár Antalnét, a Választási Bizottság elnökét, hogy a bizottság tagjaitól 
vegye ki az esküt. 
 
Bodnár Antalné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke: 
 
A megválasztott bizottsági tagoktól kiveszi az esküt. 

/Bodnár Antalné, a helyi Választási Bizottság elnöke és a tagok az esküokmányt 
aláírják./ 

 
 
 

8./ Társadalmi megbízatású alpolgármester személyére javaslat. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 

 
Dr. Jakab Csaba: 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az 1990. évi LXV Ötv. 34 § (1) alapján a 
Képviselőtestület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. 
 
Benei Bertalan polgármester: 

 
Bejelenti a Képviselőtestületnek, hogy társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
javasolja Fülöp Lászlóné képviselőt. 
 
Kérdés, hozzászólás: 

 
Fülöp Lászlóné képviselő hozzájárul ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
Fülöp Lászlóné képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem fog 
szavazni az ügyben. 

 
A Képviselőtestület Fülöp Lászlónét bejelentésére -határozathozatal nélkül - 9.igen 
szavazattal, ( Fülöp Lászlóné nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a 
döntésből kizárta. 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kéri a Képviselőtestületet, hogy Fülöp Lászlóné alpolgármesteri jelölésére tett 
javaslatáról döntsenek. Amennyiben a Képviselőtestület elfogadja a javaslatát, az 
alpolgármester-jelölt neve felkerül a szavazólapra. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát, Fülöp Lászlóné társadalmi megbízatású 
alpolgármester jelölése ügyében /Fülöp Lászlóné képviselő nem szavazott/ 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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74/2006. /X.11./ sz. Képviselőtestületi határozat: 
 
Tárgy: Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására javaslat. 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester 
javaslatára Fülöp Lászlóné képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek jelöli. 
 
A jelölt alpolgármester választása titkos szavazással történik. 
 
Határidő:    Azonnal 
Felelős:      Benei Bertalan polgármester 
 
 
 
 
 

Benei Bertalan polgármester: 
 

Bejelenti a Képviselőtestületnek, hogy az alpolgármester titkos megválasztásának 
feladatait az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság látja el. 
Felkéri Bartókné Lukács Irént, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a szavazás módját. 
 
/Fülöp Lászlóné távozik az ülésteremből./ 

 
Bartókné Lukács Irén, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatja a képviselőket a titkos szavazás lebonyolításáról. A szavazólapon Fülöp 
Lászlóné alpolgármester-jelölt neve szerepel, a neve alatti körök egyikébe elhelyezett 
X-jellel lehet érvényesen szavazni. Az egyik kör az IGEN, a másik kör a NEM szóval 
van megjelölve. Mindkét körbe történő X, vagy + beírás érvénytelen szavazatnak 
minősül. 

 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A titkos szavazás idejére szünetet rendel el. 
Fülöp Lászlóné a titkos szavazásban nem vesz részt. 
 

Szünet. 
 

Szünet után: 
 
Bartókné Lukács Irén, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
A szavazás eredményes volt, a Képviselőtestületből 9 fő szavazott. A leadott 9 db 
szavazatból 5 igen szavazat, 3 nem szavazat, és egy érvénytelen szavazat született. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Minősített többséggel kell az alpolgármestert megválasztani, mivel 5 igen szavazat 
született, ezért a Képviselőtestület nem választotta meg Fülöp Lászlóné képviselőt 
alpolgármesternek. 
 
/Fülöp Lászlóné képviselő visszajön az ülésterembe./ 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kihirdeti a titkos szavazás eredményét, mely szerint a Képviselőtestület titkos 
szavazással, 8 érvényes szavazatból, 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal Fülöp 
Lászlóné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek nem választotta meg. 
 
 
 
 
 
 
III. NAPIREND UTÁN: 
 
Bejelentések, indítványok 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Bejelenti a Képviselőtestületnek, hogy a Sportegyesületnek sikerült a sportpályára 
reflektorokat szerezni. Kérdése, hogy megoldható lenne-e, hogy a mérőt, ami a 
magtárban van, lecseréltessék, vagy egyet a Művelődési Házból elvigyenek. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Művelődési Ház felújításával csak 
egy helyen lesz mérő, és az is kihelyezett lesz, és oda csak mért áram kerül, leválasztó 
kapcsolóval, mert ahány mérőhelyet létesítenek, annyi alapdíjat kellene fizetni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mikorra várható, hogy ez elkészül? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A tervek elkészültek, már lehetne szerelni, mert addig festeni sem lehet. Az lenne a jó, 
ha az a kábel kiépülhetne és be is lenne kötve, és ha végleges lesz, a reflektorok 
áramellátása is biztosított lenne. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Szerinte a földben el lehetne vinni a kábelt, amelynek a munkáit el is kezdhetnék. 
Véleménye szerint ehhez nem szükséges 60-80 cm mélység. 
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Benei Bertalan polgármester. 
 
Igen, de ezt meg kellene beszélni, szerinte az út mellett a belső oldalon kellene elvinni a 
kábelt. 
Az ásáshoz kölcsön lehetne kérni a gyöngyösi Vízműtől a gépet. 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy Kocsis Attila képviselő bejelentésével 
kapcsolatban elhangzottakat vegye tudomásul és fogadja el. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette és elfogadta. 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső ellenőrzési tervét. 
Az előterjesztés mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Javasolta a képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső ellenőrzési 
tervének elfogadását. 
 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső 
ellenőrzési tervére vonatkozóan 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

75/2006. (X. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2007. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása. 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 
2007. évi pénzügyi ellenőrzési tervét, valamint az intézmények ellenőrzési 
programját jóváhagyja. 
 
Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:   Folyamatos, 2007. december 31. 
 

 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását terjeszti a Képviselőtestület elé. 
A módosítást az Atkári Napok 2007. címen benyújtott pályázat indokolja. 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
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Benei Bertalan polgármester: 

Javasolta a Képviselőtestületnek a Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításának 
elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – a Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
módosítására vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2006. (X. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Atkár Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 
módosítása 

 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában 
foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiakban 
módosítja: 

1.) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai közé az alábbi kerül felvételre: 
„92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység ” 

 
2.) Az Alapító Okirat 8. pontjában a kiegészítő tevékenységek körébe az 

alábbi p. pont kerül felvételre: 
„p.) Üzleti élet szabályozása TEÁOR 7513” 

 
3.) A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozat 

jegyzőkönyvi kivonatát küldje meg a Magyar Államkincstár Heves 
Megyei Területi Igazgatóságának törzskönyvi átvezetés végett, 
valamint az alapító okirat módosítást az alapító okiraton vezesse át és 
szerkessze egységes szerkezetbe. 

Felelős:   Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 

 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy az összeférhetetlenségi ügyek zárt ülésen való 
megtárgyalása előtt nyílt ülésen vitassák meg a Polgármester Úr kérelméhez csatolt 
mellékletet, - hogy az esetleg felmerülő kérdésekre válaszolni tudjon - mely az 
intézményeknél végzett munkáit tartalmazza.  
Ismerteti a mellékletet, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
Az intézményvezető képviselőktől kérdezi, hogy helytálló-e ez a dolog, és ha igen, 
akkor eddig miért nem szóltak arról, hogy ezeket a munkákat a Polgármester BT-je 
ellenérték nélkül végezte el. 
Furcsának találja, hogy senki nem köszönte meg a BT-nek ezen munkáját. 



 199

Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ő az Óvodáról szóló beszámolóban mindig megemlítette az elvégzett munkát, és a 3. 
csoportszoba kialakításakor felsorolt támogatók között is szerepelt a Bt.  
Ha bármi gond, probléma volt az Óvodában és szóltak a Polgármester Úrnak, rögtön 
jöttek és segítettek. Az igaz, hogy nyilvánosság előtt soha nem mondta el, de ez tény az 
Óvodában. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ő iskolaigazgatóként ugyanezt tudja elmondani. Az újságban viszont megjelent, hogy 
milyen munkálatokat végzett a Bt a fejlesztő szoba és a labor kialakításánál is. 
Ezen kívül nagyon sok olyan dolog, hiba fordul elő a Konyhán, melyet gyorsan ki kell 
javítani, de mivel számlát nem nyújt be a Bt, így nem is tud arról, hogy milyen munkát 
kellett végezni. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A Benei Bt által végzett munkáról még sosem kellett számlát igazolni. Az más dolog, 
hogy a WC-csészék cseréjéhez a csészéket meg kellett vásárolni, de a munkadíjról nem 
nyújtottak be számlát. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő nem tartja elfogadhatónak azt, hogy valaki ingyen dolgozik, nem kell ingyen 
dolgozni, és akkor senkinek nincs számon kérni valója egyik oldalról sem. 
Nem tudja, hogy a beadott listán szereplő munkáknak mennyi az értéke, lehet, hogy 
ezzel a polgármester nyomatékosítani akart valamit. Ő ismer olyan embert, aki nem 
polgármester, és ennél nagyobb értéket adott be ebbe a településbe, és neki sem 
köszönték meg. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Véleménye szerint, ha az intézménynél végzett munkát a befejezéskor mindig 
leigazoltatta volna az intézményvezetőkkel a Polgármester, - nem számlával - akkor 
rendben lehetett volna ez a dolog. Év végén lehetett volna összesíteni, és nem érhetné 
támadás egyik oldalt sem. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Egyetért az elhangzott véleménnyel, de még megfelelőbb, még tisztább lett volna a 
dolog, ha leszámlázzák a végzett munkát, és munkadíjat felajánlhatta volna a 
polgármester valamilyen alapítványba, jótékony célra. 
A jövőben ez járható út lenne szerinte. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Ezután ezt kell tenni a Bt-nek, de eddig ez még nem élesedett így ki. 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
Érdekes, hogy az ilyen jellegű kérdések pont a választási kampány során vetődtek fel, 
előbb is lehetett volna erről beszélni. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Két megjegyzése van, most kell tisztázni ezeket, mindenki tud ezekről a dolgokról. 
Egyrészt a Sportegyesületnél végzett munkát már sokszor megköszönte, az újságban is. 
Ő azt nem tudhatja, hogy számla nélkül dolgoztak, vagy hogy az anyagvásárlások 
hogyan történtek. 
És az sem került volna szóba, hogy az alpolgármester családja végezte a csatorna-
beruházást a községben. Ő, amíg a Telefonkönyv Kiadónál dolgozott, egyszer sem jött a 
Polgármesterhez, hogy a Polgármesteri Hivatal kiemelten jelenjen meg a könyvben, 
mert a felesége akkor is itt dolgozott a Hivatalban. Nem tartja elfogadhatónak az ilyet, 
jobban szereti a tiszta viszonyokat, azt gondolja, hogy ezek mindig manipulálásra 
tarthatnak okot. 
 
Másik dolog: Nem hiszi, hogy akit képviselőnek választottak, nem a falu javát akarja, és 
biztos, hogy nem személyeskedésekkel fog eltelni a ciklus, de kell egy kis idő, amíg 
lecseng ez a dolog. Reméli, befejeződnek a titkos számról való telefonhívások, voltak 
olyan dolgok ebben a kampányban, ami nem biztos, hogy belefér egy kampányba. Egy 
valamit senkitől nem tűr el, hogy őt vagy a családját zaklassa. Nem lett volna semmi, ha 
a polgármester nem szaladja körbe a falut, igaz, ő megvárta a csütörtököt, a 
polgármester kampánygyűlését, és pénteken körbe szaladta a falut a szórólapjával. Aki 
nem tudja, hogy hol a határ, hogy őt és másokat folyamatosan zaklasson. 
 
Büszke a 365 szavazatra, mert ennyin szavaztak rá, és arra is, hogy az a társaság, akire a 
polgármester azt mondta, hogy figyeljek oda, ők senkit nem hívtak fel telefonon, nem 
cirkuszoltak, nem szóltak be senkinek, őt le lehet bunkózni, de a szűk családját 6-8 fő, 
hagyják békén. Ő azt gondolja, hogy eddig is tette a dolgát, nem sorolta fel a 
kampányában, hogy mit tett a falu érdekében.  
 
Vele megtette a polgármester azt, hogy telefonon megkérte, hogy jöjjön be a Hivatalba 
a szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzési pályázat megbeszélésének jegyzőkönyvét 
aláírni, úgy, hogy a tárgyaláson nem kellett jelen lennie. Vagy egy más alkalommal 
hazajött Egerből fél 12-kor, mert kellett egy fotó, ő semmi ilyet nem sorolt fel. Sok 
dolog nem került volna elő ebben a kampányban, ha például Hasznosi Dávid nem szidta 
volna a fiát, amikor a szórólapot vitte.  
Amikor kiderült, hogy indul polgármesterjelöltként, amit nem is titkolt, onnantól 
kezdve, mintha megfagyott volna a levegő, mindenki azt hitte, hogy ez szemétség, 
ugyanúgy, mint a képviselőjelöltsége, vagy Király Sándor képviselőjelöltsége. Ha 
valaki nem mocskolja folyamatosan, akkor nem került volna ilyenre sor sohasem, nem ő 
kezdte el, de ahogy szorult a dolog, előjöttek olyan dolgok, amik nem hiszi, hogy elő 
kellett volna jönni, ez intelligencia kérdése, a vereséget is tudni kell elviselni, de a 
győzelmet is. A falu így döntött, és mindegy, hogy milyen módszerekkel. 
És még egy dolog, annak számára van jelentősége, aki több szavazatot kapott, mint 
négy évvel ezelőtt, ő most 25 szavazattal többet kapott képviselőjelöltként, mint 
polgármesterjelöltként.  
Nem haragszik senkire, zárják le ezt a témát, mindenki tudja, hogy bárhogy döntenek, 
megy tovább a dolog. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A listával kapcsolatban javasolta, hogy számlát kellett volna kiállítani a Bt által végzett 
munkáról, és a munkadíj összegét felajánlani, pl. az iskolai alapítványnak, pl. így a falu 
is látta volna, és nem lett volna támadási felület. 
 



 201

Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha számlát ad az elvégzett munkáról, az ÁFA-t be kell fizetni az APEH-nek. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Nem kellene számlát adni, elegendő lenne egy tömb, amelybe beleírnák a végzett 
munkát, és azt az intézményvezetők mindig leigazolnák.  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egy előző ciklusban Uracs György képviselő kifogásolt egy gázszerelést, amit a Bt 
végzett. Egy szakértőt is hívtak, aki megállapította, hogy a reális ár feléért végezték el a 
munkát. 
Amikor polgármesterré választották, megfogadta, hogy nem dolgoznak az 
intézményeknek, de amikor otthon reggel az élelmezésvezető felhívja, hogy nem tudják 
bekapcsolni a gázzsámolyt, rögtön segítségükre sietnek, ellenkező esetben nem lesz 
ebéd a gyerekeknek. 
Azt gondolta, hogy az intézményvezetők leírják, hogy milyen munkákat végeztek náluk. 
Lehet, hogy Kocsis Attila ezeket kereste a Képviselőtestületi jegyzőkönyvekben. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Ő is szokott jótékonykodni, és ha az alapítványnak átutalja a pénzt, annak nyoma van. 
Véleménye szerint a munkát le kell számlázni, és akkor nem lesz támadási felület, és az 
alapítványnak szánt pénzt át kell utalni. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
A számla Áfa-tartalmát mindenképpen be kell fizetni. Addig fel sem merült az 
emberekben ez a dolog, amíg aljas módon ez nem jelent meg a pénteki szórólapban. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő nem beszélt így. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Ő pedig nem azt nézi, hogy ki mondja. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Szeretné, ha a jegyzőkönyvben minden benne lenne. Nem rázza meg a választási 
eredmény, több mint 70 emberrel többen mentek el szavazni, ő 365 szavazatot kapott. A 
vereséget is tudni kell elviselni, meg a győzelmet is. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Ezt a Képviselő Úr be is bizonyította. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Érdekes, hogy amikor bejött a Polgármesteri Hivatalba és elkérte a Képviselőtestület 
jegyzőkönyveit, és azokat olvasta, a Polgármester Úr nem szólt hozzá, nem köszönt 
neki, amikor pedig végzett, a Polgármester úr éppen jött be a folyosón, ő elköszönt tőle, 
a Polgármester Úr pedig köszönés nélkül bezárta az irodája ajtaját. 
A negatív kampány nem jó kampány, ugyanakkor egy dolgot senkitől nem tűr el, hogy a 
családját zaklassa. Kéri, hogy mondja meg mindenkinek, hogy ez a dolog véget ért, 
múlt héten pénteken volt a hívás, nem kell, hogy elmondják a véleményüket a választás 
eredményéről, ő büszke, hogy azok az emberek, akik bármire képesek, azok nem hívtak 
fel senkit. 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
A választást megelőző képviselőtestületi ülésen volt arról szó, hogy tisztességes legyen 
a kampány, meg a Kocsis Attila körül lévő emberekről, hogy nem biztos, hogy őket le 
lehet állítani. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Büszke azokra az emberekre, nem cirkuszoltak. Lehet, hogy az is probléma volt, hogy 
Hasznosi Dávidot nem vették be a csapatba, de ezt már Szikra László tanár úr és 
Hasznosi Árpád tisztázta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Reméli, hogy ezek után nyugalom lesz, egy ilyen kis településen, ha 10 képviselő nem 
fog össze, és nem egyet akar, akkor minek ülnek itt. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem biztos abban, hogy mindig egy cél vezérel mindenkit a falu érdekében. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az legyen a cél, hogy abban tudjanak dönteni, hogy mi az előbbre való, hogy melyik 
legyen előbb. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 

Az elhangzott javaslatokra reagálva tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a 
polgármester Bt-je nem köthet megbízási szerződést az önkormányzattal és 
intézményeivel, - és így számlát sem nyújthat be az elvégzett munkáról - mert ez 
összeférhetetlen, és ez alól felmentést sem adhat a Képviselőtestület. 
 
A szemétszállítási közbeszerzési eljárásról már volt szó. Megjegyzi, hogy ez az ügy 
jelenleg is bíróság előtt van, ugyanis a vesztes fél megtámadta az eljárást. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Ebben az ügyben nem az önkormányzat a hibás, hanem az az ügyvéd, aki lebonyolította 
az egész eljárást. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
A Polgármester Úr tudja, hogy eléggé érdeklődő, és bizonyos esetekben elő is lehet 
keríteni. Amikor ez az eljárás zajlott, december végén, nem azt kellett volna közölni, 
hogy született egy döntés, amelyben ő is részt vett, és írja is alá ezeket a papírokat, 
hanem ténylegesen oda kellett volna hívni a tárgyalásra. 
Szeretné tisztába tenni ezeket a dolgokat, hogy ne legyen kétely az emberekben, ez 
egyfajta presszió.  
Vagy amikor két jelenléti ívet írtak alá, mert sürgősen dönteni kellett, holott nem is volt 
ülés. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy egyszer sem hozott a Képviselőtestület olyan 
határozatot, amiről telefonon előre ne egyeztettek volna, előfordulhatott, hogy éppen 
Kocsis Attila képviselőt nem tudta elérni, de ha már 6 képviselő igent mondott, akkor 
azt gondolta, hogy a következő ülésen már ezt be lehet jelenteni. 
Neki sokkal kellemesebb lenne, ha nem telefonon kellene intézkedni, hanem azt 
mondaná, hogy holnapra rendkívüli képviselőtestületi ülést hív össze, és mindenki 
jöjjön el. 
Úgy látja, hogy a jövőben ezt így kell, és így is fog dönteni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A véleményt meg kell hallgatni, és csak dacból nem kell másképpen dönteni. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Szeretne visszatérni az alpolgármester-választásra. 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
Alpolgármester-jelöltként kéri azokat, akik a titkos szavazás során nemmel szavaztak, 
ha elmondható, mondják el véleményüket szemtől-szembe. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő örülne a frissítésnek az alpolgármesternél is. 
Ő a választás előtti szombaton elment vásárolni, nem izgatta a választás, mint mást. 
Látni kell, hogy az előző képviselőtestület bizonyos értelemben "bólogató Jánosok" 
gyülekezete volt, akik másképpen gondolták, ha 5 ember felnyújtotta a kezét, akkor a 
többi is így tett, mert teljesen mindegy, semmi értelme nem lett volna annak, hogy az 
ember elmondja a véleményét dolgokról. Mindenki tudja, hogy, hogy működnek a 
dolgok, különösebb értelme nem lett volna ezekről beszélni, mert lehurrogják az embert, 
mert több az az oldal, nincs értelme vitába szállni. 
Egyik ülésen a polgármester azt mondta, hogy ő mindig azzal áll elő, hogy 
Vagy amikor a pénzügyi bizottságban egyhangúan döntöttek, előfordult, hogy a 
képviselőtestületi ülésen egyesek már másképpen szavaztak ugyanarról az ügyről. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Oda kellene eljutni, hogy minden képviselő ki merjen állni, itt volt a mai példa az 
alpolgármester-jelölésnél 6 képviselő simán felemelte a kezét, de a titkos szavazáson 
már csak 5 tartotta magát ehhez a döntéshez. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az, hogy így alakult, abban nagy szerepe van a polgármesternek is és neki is, meg 
mindenkinek, a politikusoknak is. Nem hiszi, hogy egy titkos szavazás után 
magyarázkodni kellene. 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
Nem is kell magyarázkodni, de már a jelölésnél is gondolt arra, hogy megkérdezi a 
tartózkodókat.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Jelölésnél csak a polgármester javaslatáról szavazhatnak, nem úgy, mint az 
önkormányzati választáson, ahol a sok süketember tette. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az atkári választók nevében kikéri, hogy atkári sok süketembernek titulálják azokat, 
akik elmentek választani, mert a képviselő úr is általuk került ebbe a testületbe. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Elnézést kér, de ezt nem így kell érteni, nem sok süketember. 
 
Fülöp Lászlóné képviselő: 
 
Megvédi volt képviselőtársát, csak akkor pontosítsanak, mert olyannal illette őket, 
amiben a képviselő úrnak sem volt igaza.  
Kolléganő, teljesítményértékelés, senkit nem lehet vádolni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Fülöpné képviselő asszony mondta azt a kampánygyűlésen, amire Herbai Andrea 
megjegyzést tett, hogy született egy testületi döntés, ami mindenkire kötelező. Ő 
ugyanezt gondolja a bizottsági döntésről is, amikor a tiszteletdíjat nem szavazta meg a 
bizottságnál, a képviselőtestületi ülésen meg igen. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az elmúlt 4-8 év legnagyobb problémája, hogy a nagyon fontos dolgokon gyorsan 
túllépnek, és az egyebekben mindenki mondja-mondja. Ha az eskü szövegét komolyan 
vennék, akkor idő kell, mindenkinek el kell mondani a véleményét, meg kell ismerni 
azt, előjöhetnek újabb érvek, nem kell elfogadni feltétlenül a másik véleményét. 
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Azt kívánja az új és a régi képviselőtársainak, hogy ha megkapják a testületi anyagot, 
akkor beszéljék meg, rágják át, és akkor nem a tüskés dolog marad meg. Beszélni kell 
róla, nem lezártak a bennük lévő kérdések, formálni kellene véleményt a dolgokról. 
 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszöni a meghívottak megjelenését, s a 
nyilvános ülést 20.05 órakor bezárta és bejelentette, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen 
folytatja munkáját. A zárt ülés kezdetéig szünetet rendelt el.  
 

 
kmf. 

 
 
 

 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 


