JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57
órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

Jelen vannak:

Benei Bertalan polgármester,
Bartókné Lukács Irén, Benei Kálmán,
Berényi Ildikó, Fülöp Lászlóné,
Hasznosi Árpád, Király Sándor,
Kocsis Attila, képviselők

Távolmaradását:
bejelentette:

Paksi Tamás
Pesti Jánosné képviselők

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba
Hovanecz Sándorné
Kelecsendi Judit
Tóth Gáborné
Pesti Jánosné
Petrikné Tóth Judit

Megjelent:

Benei Edina, pedagógus

jegyző,
Tak.szöv. Kir. vezető, Atkár
Védőnő, Atkár
igazgatási előadó
igazgatási előadó
gazdálkodási előadó

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelent intézményi dolgozót.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős
képviselőtestületből 8 fő jelen van.
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat
tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta, hogy az 5. napirendi pontot, a gyámhatósági munkáról szóló tájékoztatót 2.
napirendként tárgyalják meg.
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Benei Bertalan polgármester:
Egyetért a hozzászólóval, és javasolta a Képviselőtestületnek, hogy 2. napirendként a
gyámhatósági munkáról szóló tájékoztatót tárgyalják meg.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a Képviselőtestület a polgármester javaslatát a
napirenddel kapcsolatban – határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

NAPIREND:
Tárgy:
1.) Tájékoztató a Nagyréde és Vidéke Takarékszövetkezet
atkári Kirendeltségének munkájáról.
.
2.) Tájékoztató a gyámhatósági munkáról.
3.) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 2/2006. (II.22.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása.

Előadó:
Hovanecz Sándorné
kirendeltségvezető
Tóth Gáborné
igazgatási előadó
Benei Bertalan
polgármester

4.) Atkár község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló Benei Bertalan
6/2007. (II.21.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-ter- polgármester
vezet megtárgyalása.
5.) A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.

Benei Bertalan
polgármester

6.) Bejelentések, indítványok.

Benei Bertalan polgármester:
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri
döntésekről, valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról.
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester
munkájáról szóló jelentést - határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a bizottság az elmúlt időszakban két ülést tartott,
melyen két átmeneti segélykérelemről döntött. A kérelmek megalapozottak voltak, és a
kérelmezőknek 31.000 Ft átmeneti segélyt állapítottak meg.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselőtestület a Szociális Bizottság munkájáról szóló jelentést - határozathozatal nélkül
- 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Tájékoztató a Nagyréde és Vidéke Takarékszövetkezet atkári
Kirendeltségének munkájáról
Előadó: Hovanecz Sándorné kirendeltségvezető
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Arra a kérdésére, hogy a község lakosai közül kik rendelkeznek betétállománnyal, nem kaphat
választ, de arra talán igen, hogy főleg melyik korosztálynak van megtakarítása?
Hovanecz Sándorné Kirendeltségvezető:
A feltett kérdésre adott válaszában elmondta, hogy főképp az idősebbeknek van
megtakarítása, de azért a fiatalok egy része is takarékoskodik.
Konkrét adatokat személyhez kötötten nem adhatnak ki.
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Úgy gondolja, hogy az idősebbek a temetésre gyűjtenek, kb 200 e Ft-ig, mindez azért érdekli,
mert nagyon sok statisztikában tesznek fel ilyen kérdéseket.
Hovanecz Sándorné Kirendeltségvezető:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy 200 eFt-tól azért többet megtakarítanak, a fiatalok
körében népszerűbb a matrac jegy, az idősebbek ezt nem nagyon merik vásárolni.
Benei Kálmán képviselő:
Bármennyire is segíthetné a Hivatal munkáját egy-egy segélyt kérőnél a takarékbetét
ismerete, a számlavezetés, a takarékbetét titkos, ezt egyetlen pénzintézet sem adhatja ki.
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Benei Bertalan polgármester:
Az elhangzottakról az jutott eszébe, hogy amikor a munkaügyi központtól olyan
munkanélküliekről érdeklődik, akiket közhasznú foglalkoztatásban alkalmazhatna, nem
adhatnak ki adatot, pedig a munkaügyi központ nem pénzintézet.
Elmondhatja, hogy a Takarékszövetkezetnél küldöttként, Benei Kálmán képviselő
igazgatósági tanácstagként részt vesznek a közgyűlésben, ahol a kirendeltségek helyzetéről
szóló tájékoztatással kiegészítve többet tudhatnak.
Egy időben nagyon közel álltak a takarékszövetkezethez, még arról is tárgyaltak, hogy az
önkormányzat számláját is ott vezetnék, de az OTP olyan lehetőségeket nyújtott, hogy
eszükbe sem jutott más pénzintézetnél vezetni a számlát, de nem azért, mert a
takarékszövetkezet elzárkózott volna ez elől.
Amikor a szennyvízberuházás miatt hitelfelvételre kerül sor, melyet a Commerzbanktól
kaptak, az volt a kikötésük, hogy a társulás önkormányzatai náluk vezetik a számlájukat.
A lakosságtól sem lehet hallani, hogy bármi problémájuk lenne az ott dolgozókkal. Viszont az
LTP-törlesztés befizetésére kitűzött heti két nap nem nyerte el a lakosság tetszését.
Hovanecz Sándorné kirendeltségvezető:
Igyekszenek maximális segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak. A befizetésre kitűzött heti
két napnak eleinte nem örültek, de mára már megszokták, és ezzel a takarékszövetkezeti
munka is gördülékenyebbé vált.
Benei Bertalan polgármester:
Van olyan gyöngyösi lakos, akinek a községben van ingatlana, és pont akkor szeretné az LTP
befizetését rendezni, amikor éppen nem hétfő, vagy szerda van, és ezért nemtetszését fejezi ki,
de szerencsére ők kevesen vannak.
Kéri a takarékszövetkezet dolgozóit, hogy minden segítséget adjanak meg a lakosságnak, úgy
a betételhelyezésben, mint a kölcsönnyújtásban.
Hovanecz Sándorné kirendeltségvezető:
Mint ahogyan már elmondta, eddig is minden segítséget megadtak a lakosságnak, még a
kölcsönnél is van lehetőség egyik-napról a másikra felvenni.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek a takarékszövetkezet munkájáról szóló tájékoztató
elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a Takarékszövetkezet munkájáról szóló
tájékoztatót – határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal elfogadta, és tudomásul vette.
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2.) Tájékoztató a gyámhatósági munkáról.
Előadó: Tóth Gáborné igazgatási előadó
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Az előterjesztésből kimaradt egy személyes kérés, amellyel hozzá fordultak.
Tavaly, a kislány-gyilkosságok után, szó volt arról, hogy gyermekpszichológusra lenne
szükség, valamint a DADA-programban való részvételről is. Ehhez még ma sem lehet ingyen
hozzájutni.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi, hogy a gyermekjóléti szolgálatra pályázaton nyert 1 millió Ft-ból nem lehetne e célra
felhasználni.
Benei Bertalan polgármester:
A feltett kérdésre adott válaszában elmondta, hogy valószínű, hogy lehetséges, mivel az
működési célra, eszközbeszerzésre, előadásokra használható fel.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a DADA-program része a pályázatban megjelölt
egyik célnak.
Benei Bertalan polgármester:
Mivel a gyermekjóléti szolgálat feladatait ez évtől a Kistérség látja el, és az elnyert egy millió
forintot erre a célra kapták, még utána kell járni, hogy felhasználhatják-e így is, vagy vissza
kell fizetniük.
Kocsis Attila képviselő:
Tavaly, amikor a jelzőrendszeres gondozásról beszéltek, nem tudtak erről a pályázati
lehetőségről, egyfajta egyeztetésre lett volna szükség a pályázatnál.
Benei Bertalan polgármester:
Ősszel értesítették az önkormányzatot, hogy nyertek a pályázaton, de csak most februárban
kapták meg a szerződést, mely szerint áprilisban kell elszámolni az egy millió forinttal.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Igazából ez úgy történt, hogy az önkormányzat számlájára utalták a pénzt, nem is tudták, hogy
honnan és miért, mert értesítést nem is kaptak róla akkor.
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Bartókné Lukács Irén képviselő.
Az Általános Iskolában szervezett program nagyon jól működik már 4 éve. Volt
egészségnevelési, önismereti program. A védőnővel is nagyon szoros a kapcsolat,
rendszeresen jön az iskolába, ahol a biológiai órákon és az osztályfőnöki órákon is tart
előadásokat, a gyerekek is nagyon szeretik.
Kelecsendi Judit védőnő:
Az iskolában a dohányzásról, a káros szenvedélyekről, az egészséges táplálkozásról is tartott
előadást.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Egy ilyen pályázatnál célszerű lenne, ha az iskolai és óvodai GYIV-felelősök is elmondhatnák
a javaslataikat. Jelenleg élénkebb a kapcsolat az iskolai GYIV-felelős és a gyámügyes,
valamint a védőnő között, és ez jó, mert csak közösen lehet a problémákat megoldani.
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
A megépült játszótérrel kapcsolatban elmondja, hogy szükséges lenne egy olyan közvilágítási
lámpa, amely megvilágítaná a teret. Mivel már van polgárőrség a községben, jó lenne, ha
éjszakánként oda is elmennének, mert mostanában az ott összegyűlt fiúk, lányok nagyon
hangoskodnak, kiabálnak, zavarják a pihenni vágyókat. Azon kívül ebben az időszakban már
amúgy is otthon lenne a helyük.
Kocsis Attila képviselő:
Sajnos Gyöngyösön is a kigyúrt, kopasz emberek rongálják a játszóteret, ott van közterületfelügyelet is, és ők sem tudnak ez ellen semmit.
Benei Bertalan polgármester:
A Polgárőrség működik, szólni fog nekik, hogy nézzenek el a játszótérre is.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Véleménye szerint az önkormányzattól kaphatnának egy telefoncsomagot, amit az éppen
ügyeletben lévő polgárőr használna, és szükség esetén elérhető lenne.
Benei Bertalan polgármester:
Már erről is beszéltek, szerinte is megoldható. Most úgy néz ki, hogy ez az a csapat, amelyik
tavaly a telefonfülke környékén randalírozott.
Kocsis Attila képviselő:
Véleménye szerint egy házirendet kellene kifüggeszteni a játszótérre, hogy melyik eszközt
milyen korig, súlyig lehet használni. Aki ezt nem tartja be, a polgárőr jogosan intézkedhet
vele szemben.
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Berényi Ildikó képviselő:
A játszótérre még a segélykérő telefonszámát is ki kell helyezni.
Benei Bertalan polgármester:
A játszóteret már erősen használják, de még nincs üzembe helyezve. A játékok állapotát
havonta vizsgálni kell, melyről naplót is kell vezetni.
Javasolta a képviselőtestületnek a gyámhatósági munkáról szóló tájékoztató elfogadását.
A képviselőtestület a polgármester javaslatát a gyámhatósági munkára vonatkozóan – 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta.

3.) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
2/2006. (II.22.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása és jóváhagyása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
A 2006-os költségvetést utoljára a III. negyedévben módosították, az azóta történt változások
miatt szükséges a módosítás.
Kérdés, hozzászólás:
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ismerteti a 2006-os költségvetési rendeletben történt módosításokat:
A költségvetési támogatáson belül a normatív támogatások módosítása évközben pótigény és
lemondás miatt történt a gyermeklétszám miatt.
A központosított előirányzaton belül a közműfejlesztési hozzájárulást megkapták, majd az át
nem vett hozzájárulást visszautalták.
A 2006. évi bevétel 2,5 millió Ft-tal nőtt az Alkotmány és Kertalja út felújításra kapott
támogatás miatt.
A működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 1,5 millió Ft-hoz jutottak, és ezzel az
összeggel a tervezett hitel összegét is csökkentették.
Havonta igényelik a lakásfenntartási, a rendszeres szociális segélyeket, és az ápolási díjakat,
mely összegekkel módosul a bevételi és a kiadási oldal is.
A vis maior támogatás korrekciós tétel, mert az I. félévben kétszer közölték, ezért év végén
helyesbítésre volt szükség.
A Sport út felújítására 150.000 Ft-ot kaptak, és a nyári gyermekétkeztetés címén is érkezett
összeg a számlára.
Csökkent az iparűzési adóbevétel, és ugyanezzel az összeggel nőtt a jövedelemkülönbség
mérséklésére adott támogatás, de ezt az összeget majd a 2006. évi beszámolókor vissza kell
fizetni.
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Ugyancsak előirányzat-módosításra került sor az önkormányzati választásra kapott személyi
és dologi kiadások miatt, de az egyéb működési bevételek előirányzatát is módosítani kellett.
Változott a működési hitelállomány, a működési és felhalmozási hitel közötti átcsoportosítás
az ÖNHIKI miatt. A beszámolóhoz készített analitika egyeztetése során 2.600 eFt-tal több a
szállítói tartozás, és a Gyermekjóléti Szolgálatra pályázat útján kapott 1 millió Ft-ja is, amik a
2007-es évet érintik, ennyivel nagyobb lesz a 2007. évi működési hiány.
Általános tartalék terhére eredetileg 500 eft volt, ennek a terhére történtek a 2005-ös
visszafizetési kötelezettségek.
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a 2006. évi költségvetési rendeletmódosításról szóló rendelet-tervezetet, és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
(A bizottság 10./2007. (III.13.) sz határozat jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.)
Benei Bertalan polgármester:
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, javasolta a Képviselőtestületnek az
Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II.22.) számú
rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását és rendeletté emelését.
A Képviselőtestület - az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
2/2006. (II.22.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet - 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és jóváhagyta, s egyidejűleg rendeletté emelte
az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
9/2007. (III. 14.)
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ, 2/2006. (II.22.)
SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

4.) Atkár község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.
(II.21.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy egy költségvetési rendeletet ilyen hamar még sosem
kellett módosítani. Miután a Képviselőtestület elfogadta a 2007. évi költségvetési rendeletet,
kaptak értesítést arról, hogy a Magyar Közlönyben megjelent 2007. évi költségvetésben elírás
történt, ezért módosításra van szükség.
Kéri Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadót, hogy ismertesse a rendelet-módosításokat.
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Kérdés, hozzászólás:
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A 2007-es évben a közcélú foglalkoztatásra előirányzott 1.465 eFt-ot az SZJA-ba kell áttenni.
1,5 mFt működésképtelen önkormányzatok támogatása címén kapott összeggel csökkent a
hitel előirányzat.
Az elfogadott költségvetési rendeletben a felújítási kiadások önrészét tervezték, a konkrét
adatok ismeretében 17,5 mFt-ot beépítettek a költségvetésbe, így a bevételi és kiadási oldalon
is megjelenik ez az összeg.
A működési bevételek között szerepelt az intézményi vagyon szakfeladat, amelyet a
februárban kapott tájékoztatás szerint meg kellett szüntetni, és e szakfeladatokra tervezett
összegeket be kellett építeni az iskolába, a napközibe, az óvodába, mindez technikai feladat
volt.
A gyermekjóléti szolgálat pályázatán nyert 1 millió Ft-ot személyi juttatásokra, járulékaira, és
dologi kiadásokra tervezték, a felhalmozási kiadás is módosult, az előző évi szállítói
kötelezettség is módosított a költségvetésen.
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a 2007. évi költségvetési rendeletmódosításról szóló rendelet-tervezetet, és javasolta a Képviselőtestületnek elfogadásra.
(A bizottság11/2007. (III.13.) sz. határozat jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.)
Benei Bertalan polgármester:
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, javasolta a Képviselőtestületnek az
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, 6/2007. (II.21.) számú rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását és rendeletté emelését.
A Képviselőtestület - az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, 6/2007. (II.21.)
számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet - 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta és jóváhagyta, s egyidejűleg rendeletté emelte az alábbiak
szerint:

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
10/2007. (III. 14.)
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ, 6/2007. (II.21.)
SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
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5.) A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Benei Bertalan polgármester:
Kéri Jegyző Urat, terjessze a Képviselőtestület elé a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításait.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az önkormányzati választás után az alakuló ülést
követő 6 hónapon belül kell felülvizsgálni. A Szabályzat alapja a régi Szabályzat, a
módosításokat a Területfejlesztési Minisztérium által kiadott javaslat, valamint egyéb
kiadványok javaslatai alapján készítette el.
A rendeletek elnevezése helyesen: Az atkári önkormányzat rendelete, nem pedig az atkári
önkormányzat Képviselőtestületének rendelete, mint ahogyan az előterjesztésben szerepel.
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság megtárgyalta és véleményezte az előterjesztést. Egy módosító javaslat született: a
megjelent lakosok hozzászólásának idejét az előterjesztésben szereplő 3 perc helyett 5
percben javasolta.
Ezzel a módosítással együtt javasolja a bizottság elfogadásra a Szervezeti és Működési
Szabályzatot a Képviselőtestületnek.
(A bizottság12/2007. (III.13.) sz .határozat jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.)
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy paragrafusonként menjenek végig a Szabályzaton, és
akinek kérdése, javaslata van az egyes paragrafusoknál, tegye meg.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy mivel az Önkormányzat a Szervezeti és Működési
Szabályzatát fogadja el, minősített többséget igényel mind a módosítási határozatok, mind a
rendelet elfogadásakor.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kérdezi hogy a II. fejezet (2) bekezdésében az önkormányzat feladata: o)pontja: az óvodáról,
az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, szociális alapellátásról, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás, hogyan került ide?
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy ez az önkormányzati törvényből került ide.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Kérdezi, hogy a községből ki a népi ülnök?
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy most nincs a községből népi ülnök. Éppen a mai ülésen
kellene jelölni népi ülnököt.
Javasolta a Képviselőtestületnek az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatának – a
hozzászólások idejének 5 percre módosítására vonatkozóan – elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – a hozzászólások idejének 5 percre történő
módosítására vonatkozóan – határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Kocsis Attila képviselő:
A 25. §. 4) bekezdését. „A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen
felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.” Érdekesnek tartja, nem
egészen érthető, hogy ez kire vonatkozik, de még arra sincs lehetőség, hogy megkérdezze,
hogy mi rosszat modott.
Benei Bertalan polgármester:
Ez a paragrafus a rend fenntartásáról szól.
Kocsis Attila képviselő:
A 25. §. 3) bekezdése sem egyértelmű, mint képviselő sem szólhat ez ellen?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A 25. §. 1-4. bekezdései a megjelentekre vonatkozik. Javasolja, hogy a „megjelent
állampolgárnak” szóval bővítsék a 4.) bekezdést.
A Képviselőtestület az elhangzott javaslatot –a „megjelent állampolgárok”-kal történő
kiegészítésre vonatkozóan – határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Kocsis Attila képviselő:
A 35. §. (2) a névszerinti szavazásról szól, miért éppen ezekben az esetekben?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzati törvény nem ad konkrétumot, a régi
szabályzatban másképpen volt.
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Kocsis Attila képviselő:
A 35. §. (3) bekezdése szerint a jegyző átveszi a polgármester munkáját?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy mivel a polgármester is szavaz, ezért a szavazás
idejére a jegyző feladata lesz.
Kocsis Attila képviselő:
Elképzelhető-e, hogy a testületi ülésen nincs ott a jegyző, és ha igen, akkor ki helyettesíti?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A feltett kérdésre adott válaszában elmondta, hogy ilyen még nem merült fel, de a munkaköri
leírásában szerepel, hogy távollétében ki helyettesíti, és az a helyettes a Képviselőtestületi
ülésen is helyettesítheti.
Kocsis Attila képviselő:
Azt olvasta, hogy a polgármesteri hivatalban a munkarend ismét a régi lesz.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez így van, az ügyfélfogadás is marad. Másik változtatás a polgármesteri hivatal ügyrendje
függelékként jelenik meg az útmutató szerint, ezért ezt nem rendelettel, hanem határozattal
lehet megváltoztatni.
Kocsis Attila képviselő:
A Szervezeti és Működési szabályzat 3. sz. mellékletének 8. pontjában 500.000 Ft helyett
200.000 Ft-ig javasolja a polgármester kötelezettségvállalását. Ezt már az alakuló ülésen is
javasolta, azonban az a szavazási eredmény nem módosította az értékhatárt, de ő tartja magát
az akkori elképzeléséhez és 200.000 Ft-ban javasolja megállapítani a polgármester
kötelezettségvállalását.
Benei Bertalan polgármester:
Az 500.000 Ft-os értékhatár előtt 1.000.000 Ft-ig vállalhatott kötelezettséget. Nem érti, hogy
mi indokolja a képviselő úr javaslatát, visszaélt volna ezzel a lehetőséggel?
A javasolt 200 eFt nagyon kis összeg, amely még a legegyszerűbb terv elkészítésére sem
elegendő. Bármilyen 200.000.-Ft-ot meghaladó megrendeléshez Képviselőtestületi döntés
kellene, de mindenféle szerződéskötésről ezt megelőzően is beszámolt a Képviselőtestületnek,
éppen ezért nem látja értelmét a 200.000 Ft-os kötelezettségvállalásnak.
Kocsis Attila képviselő:
Javaslatát a közoktatási szakértői ellenőrzés indokolja, még akkor is, ha ez a tavaly elmaradt
ellenőrzést pótolja. Számára nem elfogadható az a magyarázat, hogy pont most van erre
szükség, amikor a Képviselőtestület az AMK előkészítéséről döntött, és ha létrehozzák az
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AMK-t, úgy is új dokumentumok szükségesek. Ebben az esetben fölöslegessé válik a
szakértői ellenőrzéssel feltárt dokumentum-hiány pótlására számított 250 eFt, a 400.000 Ft-os
szakértői díjból.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a szakértői ellenőrzés 400.000 Ft, amelyből 150.000
Ft az óvodai, 250.000 Ft az iskolai ellenőrzés díja, amely tartalmazza a dokumentumok
elkészítését is.
Kocsis Attila képviselő:
Ez a tájékoztatás nem teljes, mert amikor a januári képviselőtestületi ülésen kiderült ez az
ellenőrzés-dolog, úgy tájékoztatták, hogy az óvodán és az iskolán kívül a művelődési ház
ellenőrzését is elvégzik, de ez az írásos megállapodásból kimaradt.
Benei Bertalan polgármester:
A közoktatási szakértői ellenőrzést vezető Bényei Sándor Úrral történt beszélgetés során
elmondták, hogy szükség lenne a művelődési ház ellenőrzésére is, de az önkormányzatnak
kevés a pénze. Bényei Úr erre úgy nyilatkozott, hogy a művelődési ház ellenőrzését is
elvégzik.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő is kérdezte Bényei urat, aki válaszában elmondta, hogy 70.000 Ft a vizsgálat, a fennmaradó
180.000 Ft-ba a dokumentumok elkészítése kerül. A hiányzókat pótolják, ez nagyon
kényelmes dolog, az önkormányzat kifizeti. Azt gondolja, hogy az Interneten rengeteg mintát
lehet találni, jólesett volna, ha beszélnek róla, hogy mi az, amit ők is el tudnának készíteni.
Annak idején az intézmény minőségirányítási programját elkészíttette az önkormányzat,
holott ezt ők is meg tudták volna alkotni. Erről Bényei Úrnak az volt a véleménye, hogy
ennek a programnak nincs arculata, nem tipikusan az atkári iskoláról szól, nincsenek
jellemzők az iskoláról ebben a programban. A Képviselőtestület akkor nem vette komolyan az
ő ajánlatukat, pedig öt iskolában is segítettek megalkotni a minőségirányítási programot, és
legalább olyan színvonalon el tudták volna készíteni, ha kaptak volna 20-20 ezer Ft-ot, örültek
volna. Ez valahol egy kicsit a szakmaiságuk megbecsülése lett volna, mert ezek az emberek
képesek erre a dologra.
Benei Bertalan polgármester:
Azt még csak érti, hogy az atkári pedagógusok szakértőként más iskolákban elkészítették a
minőségirányítási programot, de hogy az atkári iskola minőségirányítási programját is a saját
pedagógusaik készítsék, ez nem lett volna etikus.
Kéri, hogy a vizsgálatról és dokumentumkészítésről holnap beszéljenek az Igazgató
Asszonnyal.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ez nem titok a Képviselőtestület előtt, sok iskolával felvette a kapcsolatot, és elmondták,
hogy náluk sincs több dokumentum az Iskolában, mint Atkáron. A vizsgálat módszerével nem
elégedett, ahogyan megjelent a hölgy az Iskolában, ez alapján egy iskolát nem lehet megítélni,
a vizsgálat eredménye mindig a megrendelőnek kedvez. Elhatározta, hogy ők is összegyűjtik
a pénzt, és ők is kérnek egy szakértőt egy újabb vizsgálatra.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Jól érti, hogy már megvan a vizsgálati eredmény?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy még nincs eredmény.
Benei Bertalan polgármester:
A vizsgálati módszerhez kapcsolódva elmondta, hogy amikor megjöttek az ellenőrök,
telefonált az Igazgató Asszonynak, mire ő azt válaszolta, hogy most nem tud velük
foglalkozni, mert tanít.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Azt mondták, hogy 10 órára jönnek, háromnegyed tízkor lett vége az órának, és azt gondolta,
hogy egy félórát tudnak várni az ellenőrök a szolgáltatás fejében.
Benei Bertalan polgármester:
Amikor a Közigazgatási Hivatal értesítette a Polgármesteri Hivatalt az ellenőrzésről, a
vizsgálandó anyagokat átnézve vették észre, hogy a 2006-ra iskolai ellenőrzések elmaradtak,
amit pótolni szükséges.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi, hogy ki a felelős az ellenőrzés végrehajtásáért?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta hogy a jegyző a felelős a végrehajtásért.
Kocsis Attila képviselő:
Sokszor elhangzott már, hogy ha valaki hibázik, az felelős. Azért ki a felelős, hogy az
egyeztetés során előkerült egy 2.688 eFt-os számla.
Benei Bertalan polgármester:
Az önkormányzat megkapta a számlát, de az önrészt nem tudták kifizetni, mert nem vették fel
a hitelt, így nem tudták átutalni az önrészt.
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Kocsis Attila képviselő:
De a 2007. évi költségvetési rendeletben ez a tétel mégsem szerepelt, akkor ez nem volt
ismert?
Benei Bertalan polgármester:
A hitelfelvételi tervnél szerepelt ez a két tétel is.
Javasolja, hogy 500 eFt helyett, 300 eFt-ban állapítsák meg a kötelezettségvállalását.
Kocsis Attila képviselő:
Általában mindig kiderül, hogy ki hibázik, de egy-két ember úgy állítja be magát, hogy ő soha
nem hibázik, pedig olyan ember nincs. Volt valamilyen vizsgálat, amely megállapította, hogy
a betervezett ellenőrzés elmaradt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nem vizsgálat állapította meg, hanem ők maguk jöttek rá erre.
Kocsis Attila képviselő:
Támogatja a 300.000 Ft-ot.
Benei Bertalan polgármester:
Bejelentette már, hogy nem lesz többé utólagos határozathozatal, de most mégis lett, azonban
ez megéri.
Kocsis Attila képviselő:
Véleménye szerint, ha ilyen sürgős döntésre van szükség, telefonon is elintézhető a dolog.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy döntsenek a polgármester kötelezettségvállalásának
mértékéről, a 300.000 Ft-ról.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - a kötelezettségvállalására vonatkozóan határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A 2007. évi belső ellenőrzési terv az iskolát is érinti.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ebben az évben a Művelődési Házat ellenőrzi a kistérség.
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §-a új?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nem új, ez a régiben is így szerepelt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzat rendeletté emelését, az
elfogadott javaslatokkal történő elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzatra
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
11/2007. (III. 14.)
RENDELETE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
(melléklet szerint)

III. NAPIREND UTÁN:
Bejelentések, indítványok.

- Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési
díjáról és munkahelyi étkezésről szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet
Előadó: Benei Bertalan polgármester

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezet, és javasolta a rendelet-tervezetben foglaltak
elfogadását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 13/2007. (III.13.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata
mellékelve.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzati intézmények élelmezési
nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkezésről szóló rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet fogadják el és emeljék rendeletté.
A Képviselőtestület - az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési
díjáról és munkahelyi étkezésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet - 8
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és jóváhagyta, s egyidejűleg rendeletté
emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
12/2007. (III. 14.) SZÁMÚ
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI
NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI
ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet Huszár Ferenc temetőgondnok kérelméről. Ismertette a
kérelmet, melynek ügyirata 405/2007. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Ha ő áshatná ki a sírt, és nem jól, akkor ez csak vitát szülne. Mi van akkor, ha mással akarják
kiásatni a sírt?
Benei Bertalan polgármester:
Előfordulhat ilyen is, az is, hogy a hozzátartozók közül ásnák ki a sírt. Szerinte a
temetőgondnok a megállapított üzemeltetési díjért kaszáljon, tartsa rendben a ravatalozót.
Benei Kálmán képviselő:
Egyetért az elhangzottakkal, és javasolja, hogy beszéljenek vele, hogy ha nem tud változtatni
a viselkedésén, akkor meghirdetik az állást.
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Benei Bertalan polgármester:
A temetőgondnokkal már többször is elbeszélgetett Sivák István Jegyző is. Sajnos nehezen
tudja megérteni, hogy vannak, akik más temetkezési vállalkozót alkalmaznak, és legtöbbjük
pont Huszár Ferenc temetőgondnok viselkedése láttán.
Berényi Ildikó képviselő:
Sokan panaszkodnak a temetőgondnok viselkedésére, éppen ezért jó lenne találni a helyére
másik személyt. Meddig szól a szerződése?
Benei Bertalan polgármester:
A szerződése határozatlan idejű.
Azt javasolja, hogy a Képviselőtestület ne támogassa kérelmét. Jegyző Úrral behívatják
Huszár Ferencet, elbeszélgetnek vele arról, hogyha nem változtat a magatartásán, a ravatalozó
takarításán, akkor meghirdetik az állást.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - határozathozatal nélkül - Huszár Ferenc
kérelmének elutasítására vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy Gyöngyös Város polgármestere levelében kérte a
"Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelméért Közalapítvány önkormányzati támogatását.
Ismerteti a levelet, melynek ügyirata 391/2007. sz. alatt, másolata mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Hasznosi Árpád képviselő:
Az 55 millió önrészhez így gyűjtik a hiányzó összeget?
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem, tavaly a gyöngyösi önkormányzat 35 millió Ft-tal
támogatta az Alapítványt.
Az atkári önkormányzat 2006-ban 100.000 Ft-tal támogatást nyújtott. Javasolja, hogy 2007ben az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel, 50.000 Ft-tal támogassák az alapítvány
munkáját.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelméért
Közalapítvány támogatására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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17/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelemért Közalapítvány támogatása
1.) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 50.000 Ft
összegű támogatást biztosít Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelemért
Közalapítvány részére.
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a
támogatás összegét Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelemért Közalapítvány
1500066-10634231 számú számlaszámára utalja át és az átutalásról értesítse a
Közalapítványt.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
30 napon belül

Benei Bertalan polgármester:
A sportpálya felújítási pályázatban vállalták az önrészt. Az önrésznek megfelelő értékű
társadalmi munkával is lehetőség van kiegyenlíteni a vállalást. Véleménye szerint van esély
társadalmi munkavégzésre.
Kocsis Attila képviselő, SE-elnök:
Tegnap beszéltek erről, és szerintük nehéz annyi társadalmi munkást találni, mivel állandóan
mindig csak ugyanarra a 9 emberre számíthatnak e téren. Gépet ők nem tudnak kölcsönözni.
Benei Bertalan polgármester:
Szerinte bevállalható ez, mert egy előző munkálatnál is, voltak vagy negyvenen, akik
társadalmi munkában segítettek. Lehet, hogy Bella Zoltán szállítójárművel 1-2 napot is
áldozna rá.
Király Sándor képviselő:
Ma nem nagyon vannak versenyek, régen az atkári sportpályán, a salakos pályán rendezték a
versenyeket. Kb egy hónapja boronázták, hengerezték a pályát, most meg szét kellene szedni.
Benei Bertalan polgármester:
A betonszegély kibontása kézi munkát igényel, a salak eltávolítása szintén.
Kocsis Attila képviselő:
A közhasznú munkásokat ismerve, sokáig elhúzódna ez a munka, mivel nagyon lassan
dolgoznak. Nem lehetne azt, hogy a betonszegélyt csak megfordítsák? Mert ha nem kellene
újat vásárolni 800.000 Ft-ért, akkor ezt gépi munkadíjra lehetne fordítani
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Benei Bertalan polgármester:
Jó ötlet ez a szegélydolog, ezt még Fülöp Jani bácsiék öntötték.
A lőtér mellett géppel is be lehet menni a pályára.
Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a sportpálya felújítással kapcsolatban elhangzottakat
vegyék tudomásul.
A Képviselőtestület a polgármester sportpálya felújításra vonatkozó javaslatát –
határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítását terjeszti a Képviselőtestület
elé.
A módosítás jegyzőkönyv mellé csatolva.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselőtestület a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
18/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak alapján a
Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja:
1.) Az 5. pont „Az intézmény alaptevékenysége” az alábbival egészül ki:
„OM azonosító: 031533”
2.) A Petőfi Sándor Általános Iskola szakfeladatai közül az alábbi törlésre kerül:
751768 Intézményi vagyon működtetése
7032”
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:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratának módosítását terjeszti a Képviselőtestület elé.
A módosítás jegyzőkönyv mellé csatolva.
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Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselőtestület a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
19/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak alapján az
Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja:
1.) Az 5. pont „Az intézmény alaptevékenysége” az alábbival egészül ki:
„OM azonosító: 031388”
2.) Az Árnyaskert Óvoda szakfeladatai közül az alábbi törlésre kerül:
751768
Intézményi vagyon működtetése

7032”

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:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását terjeszti a
Képviselőtestület elé.
A módosítás jegyzőkönyv mellé csatolva.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselőtestület a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
20/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak alapján az
Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiakban
módosítja:
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1.) Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár szakfeladatai közül az alábbi
törlésre kerül:
751768
Intézményi vagyon működtetése
7032”
2.) 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:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat létszámcsökkentési döntéséhez
pályázatot lehet benyújtani. Pozitív elbírálás esetén a létszámleépítéssel kapcsolatos
kifizetésekhez kaphatnak támogatást. A pályázat tartalmára vonatkozóan az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium rendeletében előírtakat vette figyelembe, így állította össze
a határozati javaslatot, melyet ismertet.
A határozati javaslat jegyzőkönyv mellé csatolva.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, a létszámcsökkentés kiadásaihoz benyújtandó pályázatra vonatkozó határozati
javaslat elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a létszámcsökkentés kiadásaihoz benyújtandó
pályázatra vonatkozóan 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
21/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos támogatás igénybe vétele
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2007. (III. 20.) ÖTM rendelet 5. § (1)
bek. alapján az alábbi határozatot hozza:
Atkár Községi Önkormányzat intézményeiben 2006. és 2007. évben az alábbi
létszámadatok állnak fenn és az alábbi létszámcsökkentés lett végrehajtva:

Polgármesteri Hivatal
Petőfi Sándor
Általános Iskola

2006.

2007.

11

10

Létszámcsökkentés
2007-ben
1

23

22

1
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Árnyaskert Óvoda
10
Védőnői Szolgálat
2
Egressy Gábor Művelődési Ház
és Könyvtár
2
Összesen:
48

8
1

2
1

1
42

1
6

A fentiekből pályázat útján támogatható a Polgármesteri Hivatalnál 1 fő, a Védőnői
Szolgálatnál 1 fő, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtárnál 1 fő.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és
polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a foglalkoztatottak
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatásról szóló
döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja,
hogy azt - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az
adott pályázó számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé,
úgy ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul
lemondani, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
2007. április 15.

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti, hogy az Önkormányzatot megkereste a Heves Megyei Építész Kamara Elnöke a
Helyi Építészeti Tervtanács létrehozásával kapcsolatban. Egy ilyen tervtanácsnak a nagy
beruházásoknál lenne jelentősége, 6 ezer négyzetméteres létesítményeknél. Ha a
Képviselőtestület nem kíván ilyen tanácsot létrehozni, akkor a nagyberuházások esetén
megbízhatja a Heves Megyei Építész Kamarát. A tervtanács egy szakmai testület, véleménye
szerint Atkáron nincs ilyen szakember-gárda, ezért javasolja, hogy a Képviselőtestület ne
hozzon létre Építészeti Tervtanácsot.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Véleménye szerint a Gyöngyös Város Építésügyi Osztályával, Szilágyi Attila Úrral is lehetne
beszélni az eseti megbízásról.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Gyöngyösön is alakul ilyen tervtanács, velük lehetne konzultálni, hogy Atkárra vonatkozóan
kiterjed-e a hatáskörük.
Benei Bertalan polgármester:
Szerinte biztos, hiszen a község kiemelt építéshatósági ügyekben Gyöngyöshöz tartozik.
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy ne hozzon létre Építészeti Tervtanácsot.
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A Képviselőtestület a polgármester javaslatát az Építészeti Tervtanácsra vonatkozóan 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
22/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Építészeti-műszaki tervtanács
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési és az
építészeti-műszaki tervtanácsokról 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján
kijelenti, hogy jelenleg nem működtet, és önállóan nem kíván működtetni helyi
építészeti-műszaki tervtanácsot.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy vizsgálja meg az építészetiműszaki tervtanács társulásos formában való működtetését.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a
Heves Megyei Építész Kamara (3300 Eger, Céhmesterek udvara 5.) részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
30 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a március 13-án érkezett levélben felkérték a
polgármestert, hogy a településen bírósági ülnöknek alkalmas személyeket március 5-22.
között mérje fel. Az idő nagyon rövid, az is kérdés, hogy Atkáron lenne-e ilyen személy, vagy
hogy egyáltalán foglalkozzanak-e ezzel.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Jó pár évvel ezelőtt is volt a községből bírósági ülnök, Székely Lászlóné, akik azóta már
elköltöztek Atkárról
.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ő Hasznosi Lászlót javasolja.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy bízza meg a polgármestert bírósági ülnök-jelölési
teendők ellátásával.
A Képviselőtestület a Jegyző javaslatát a polgármester megbízására vonatkozóan 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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23/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény alapján a
Gyöngyösi Városi Bíróságba bírósági ülnököt jelöljön.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a jelölést és a jelölés
elfogadásáról szóló nyilatkozatot küldje meg Gyöngyös Város Polgármestere
részére.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
2007. március 23.

Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett HÖF-CÉDE 1. jogcímű támogatásra pályázatot lehet benyújtani az
Arany János út felújítására.
Az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot ismerteti, melynek másolata jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az Arany János út felújítására benyújtandó pályázat
elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - az Arany János út felújítására vonatkozóan - 8
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
24/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Arany János utca felújításának CÉDE-pályázata
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
HÖF-CÉDE 1. jogcímű támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja az atkári Arany János utca felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Atkár, belterület 775 hrsz-ú Arany János
utca.
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A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2007. év

Saját forrás

1 627 747 Ft

Hitel

0 Ft

Támogatásból igényelt összeg

3 816 977 Ft

Egyéb támogatás (nevesítve)

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Összesen

5 452 824 Ft

A Képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi
költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 21.) számú Költségvetési Rendeletében
állapította meg. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
2007. április 16.

Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az ÖNHIKI-igénylést április 2.-ig lehet benyújtani.
Az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot ismerteti, melynek másolata jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Bejelenti, hogy a 2007-2008-as tanévben az 1. és az 5. osztályban meglesz a 75 %
gyermeklétszám.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Képviselőtestületnek külön intézkedéseket kell meghatározni, ami biztosítja ezt a
létszámot, olyan döntést, hogy felhatalmazza az Igazgató Asszonyt, hogy ezeket a
létszámhatárokat biztosítsa. Gyakorlatilag külön intézkedést igényel az ÖNHIKI-pályázat.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A TV-ben látták, hogy volt olyan önkormányzat, amelyik lakást biztosított egy több
gyermekes családnak, és így biztosították az iskolai tanulólétszámot. Véleménye szerint
nemcsak az iskolának van ilyen kötelessége, hanem a képviselőtestület minden tagjának.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Konkrét intézkedéseket kell megfogalmazni az ÖNHIKI útmutató szerint.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ez a létszám 16 és 15 főt jelent az 1. és 5. osztályban.
Benei Bertalan polgármester:
Abban is lehetne valamit tenni, hogy a ma Atkárról eljáró 43 tanuló visszajöjjön az atkári
általános iskolába.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szerinte, amelyik szülő egyszer elvitte a gyerekét, az nem vállalja fel, hogy most visszahozza.
Nem lehet meggyőzni őket, még ha akkor rosszul is döntöttek. Meg lehet nézni a NET-en a
felvételi eredményeket, hányadik helyen végeztek az atkári iskolások, és hol szerepelnek
azok, akiket elvittek. Azt, hogy a településen élők a helyi intézmény tanulói legyenek, már az
óvodás korban kellene elkezdeni. Nem akar személyeskedni, jó a kapcsolatuk az óvodával, de
az óvodavezető is elvitte a gyerekét.
Berényi Ildikó képviselő:
Ő soha nem mondott semmi rosszat az iskoláról, és ezek után sem fog. Mindig ez van, pedig
ez már régi ügy.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, amit az óvodás szülői értekezleten mondott az
óvodavezető, hogy mennyi a pedagógusok kötelező óraszáma, stb.
Berényi Ildikó képviselő:
Ez nem így volt. De úgy tudja, hogy Bartókné minden osztályban elmondta, mindenhol
személyeskedett, hogy az óvodavezető az óvodáért lobbizott.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Amíg az óvodavezető elviszi a gyerekét az iskolából, addig a szülő sem hozza ide a gyerekét,
ha az óvodavezetőnek nem felel meg.
Ők igyekeztek az óvodához közeledni, de nem jutottak dűlőre. Kétes esetben sem volt
segítség, mivel nem úgy döntöttek, ahogyan a község érdeke megkívánta volna. Nem biztos,
hogy a szülőket kell győzködni.
Berényi Ildikó képviselő:
Sok mindent gondol, biztos, hogy le kellene ülniük beszélni. A gyerekeket megvizsgálták, és
csak egy nem felelt meg. A szülőnek nem mondhatják, hogy ide vagy oda vigye a gyereket.
Amit lehet, mindent megtesz. A csúnya megjegyzéseket mellőzni kellene, nyugodt légkörben
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kellene már dolgozni, ezt pont az Igazgató Asszony mondta, és nem így van, de ez nem is
annyira tartozik a Képviselőtestületre, mindenkinek magába kellene szállni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Maximálisan egyetért Berényi Ildikóval, nem mindegy, hogy milyen példát adnak a
kollégáknak. Hogy milyen vélemény ment ki az intézményből az egyes pedagógusokról, neki
is elmondják a szülők, mindenkinek magába kell nézni.
Benei Kálmán képviselő:
A munkáltatónak el kellett volna beszélgetni a dolgozójával, hogy ne vigye el a gyerekét,
ennyivel tartozik a munkáltatójának.
Berényi Ildikó képviselő:
Nem ért egyet a hozzászólással, arra kötelezni a szülőt nem lehet. Ő mindent megtett a
településért, de a szülőnek azt kell nézni, mi jobb a gyerekének.
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Véleménye szerint a munkáltató ilyet nem kérhet a dolgozójától, a munkáltatónak a munkája
után kell, hogy megítélje a dolgozóját. Annak idején ő is elvitte a gyerekét, mert úgy látta,
hogy jobb lesz neki.
Bartókné Lukács Irén képviselő.
Pillanatnyilag megvan a létszám, nem hiányzik gyerek. Az intézményvezető nem vállalhatja,
hogy szeptember 1.-én is meglesz a 75 % létszám.
Benei Bertalan polgármester:
A Képviselőtestület sem tudja azt vállalni, hogy az iskolai létszám meglesz, és hogy nem
visznek el innen gyerekeket.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Egyetért a polgármesterrel, ilyet nem tudnak és nem is akarnak vállalni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az iskolának propagálni kellene, meghirdetni az iskolát, hogy ide jöjjenek más településekről
a tanulók. Intézkedést megfogalmazni, a Képviselőtestület bízza meg az igazgatót, hogy az
intézményt propagálja.
Benei Bertalan polgármester:
Ebbe a hirdetésbe azt is meg lehet fogalmazni, hogy az önkormányzat szükséglakást biztosít 3
évre olyan családoknak, akik építkezni szeretnének.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az ÖNHIKI-hez dönteni kell a könyvvizsgáló megbízásáról is a Képviselőtestületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek könyvvizsgáló megbízását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát könyvvizsgáló megbízására vonatkozóan, 8
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
25/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2006. évi beszámoló könyvvizsgáló általi ellenőrzéséről
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2006. évi
beszámolóját könyvvizsgáló által ellenőrizteti.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
2007. április 25.

Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az ÖNHIKI-benyújtásáról szóló határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselőtestület a Polgármester javaslatát az ÖNHIKI-benyujtására vonatkozóan, 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése
és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben
lévő települési önkormányzatok támogatására.
B) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézmény(eke)t tart fenn.
III. Az önkormányzat
1. a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és
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az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyamcsoportonkénti kapacitás-kihasználtsága - az óvodában az 1-3. nevelési években, az
általános iskolában az 1-4. évfolyamon, és az 5-8. évfolyamon együttesen - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I.
Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
a) – ha a település 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú – legalább az 50 %-át
aa) eléri.
2. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt –
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
b) nem felel meg, de a támogatás teljes igénybevételéhez vállalja, hogy külön
intézkedéssel a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
IV. Az önkormányzat kommunális és iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.
V. b) Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett,
ba) de saját döntése alapján a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót bízott
meg.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2007. április 20.

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismerteti a Képviselőtestülettel Roska Lászlóné gyöngyösi lakos kérelmét, kommunális adó
eltörlésére vonatkozóan. (Ügyirata: 354/2007. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz
mellékelve.)
A Mátra utcai telkekre kérte a kommunális adó elengedését, mivel még nagyon kevés építési
telket tudtak értékesíteni. A kérelmet akkor tudnák elfogadni, ha a Képviselőtestület
rendeletet módosítana, és valamennyi építési telekre elengedné a kommunális adót.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Gyakorlatilag ez a telekvásárlás üzleti lehetőség volt, ami vagy bejön, vagy nem, ők nem
nézhetik azt, hogy mikor térül meg a befektetésük. Nekik is az lett volna jó, ha elkel, és van
elegendő iskolás gyerek is.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Szerinte ezzel nem is számoltak, amikor megvásárolták ezeket a telkeket.
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Benei Bertalan polgármester:
Kérelmező 8,8 millió Ft-ot fizetett ki földvédelmi járulékra, 40 millió Ft-nál többe kerültek a
közművek, és eladott 3 db telket. Azt kérte, hogy halasszák el az adó megfizetését, nem azt,
hogy ne kelljen fizetni.
Benei Kálmán képviselő:
Neki, mint vállalkozónak azzal is kellett számolni, hogy adót is kell fizetnie, és azzal is
megmarad 20 telek.
Benei Bertalan polgármester:
A kommunális adóval biztos, hogy nem számolt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Halasztást nem szabályozza a rendelet, halasztás csak annak jár, aki nem vállalkozási céllal
vásárol.
Hasznosi Árpád képviselő:
Reméli, hogy a tulajdonos nem gondolkodik a kisebbségben, csakhogy minél előbb elkeljenek
a telkek.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolta, hogy a Képviselőtestület ne módosítsa az adórendeletet, a kérelmet utasítsa el.
A Képviselőtestület a jegyző javaslatát az adórendeletre vonatkozóan 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
27/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Roska Lászlóné kérelme kommunális adó eltörléséről
Atkár Község Képviselő-testülete megtárgyalta Roska Lászlóné gyöngyösi lakos
kérelmét kommunális adó eltörlésére és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2001. /XII.
10./ számú rendeletét nem kívánja módosítani, a jelenlegi rendelet alapján a
kommunális adó elengedésére és mérséklésére nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot a kérelmezővel
közölje.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül
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Király Sándor képviselő:
Bejelenti, hogy pénteken az ÉMÁSZ kosaras kocsival vágta a fák gallyait a faluban, és ő is
szólt nekik, azt mondták jönnek, de mégsem jöttek.
Benei Bertalan polgármester:
Itt voltak a Hivatalban, és kérdezték, hogy ők szedjék-e össze a levágott gallyat, vagy a
Hivatal összeszedi. Csak ünnepek után jönnek újra, és mégsem szedték össze a gallyakat,
Bata Jóskáék szedték össze a templom elől is. Az ÉMÁSZ-nak fognak szólni ezügyben.
Király Sándor képviselő:
A decemberi ülésen javasolta, hogy a művelődési ház felújítási munkáiról hallgassák meg a
kivitelezőt.
Benei Bertalan polgármester:
Készül a beszámoló, április 25-ére javasolja a Képviselőtestület napirendjére tűzni.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát, 2007. április 25-i ülés napirendjére
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
28/2007. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Atkár község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. évi
munkatervének jóváhagyásáról szóló 99/2006. (XII. 13.) számú határozat
módosításáról

Atkár Község Képviselő-testülete 2007. április 25-i ülésén 4. napirendi pontként az
Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár felújítási munkáiról szóló beszámolót
tárgyalja. Előadó: Benei Bertalan polgármester, Hegede Árpád műszaki ellenőr.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az ülés időpontjáról a
meghívott műszaki ellenőrt értesítse.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

Kocsis Attila képviselő:
3 nappal ezelőtt ígéretet kapott 160 eFt átutalásáról, mikorra várható.
Benei Bertalan polgármester:
Van rá lehetőség, hogy elutalják a napokban.
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Kéri a Képviselőtestületet, hogy a bejelentéseket, a hozzászólásokat, az adott válaszokat a
Képviselőtestület vegye tudomásul és fogadja el.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a bejelentésekre vonatkozóan, - határozathozatal
nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette.
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszöni a meghívottak
megjelenését, s az ülést 20.35 órakor bezárta.

kmf.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

