
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselő-testületének 2007. június 27-én 15.00 órai 

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

Bartókné Lukács Irén, Benei Kálmán, 
Fülöp Lászlóné,  
Hasznosi Árpád, Király Sándor,  
Kocsis Attila, Paksi Tamás 

 Pesti Jánosné képviselők 
 
Távolmaradását 
bejelentette: Berényi Ildikó képviselő 
 
Meghívottak: Kompos Ferenc alez. 
 Tóth Tibor rzls. 
 Józsa Imre Polgárőrség 
 Dr. Jakab Csaba  jegyző, 

Kelecsendi Judit Védőnő, Atkár 
Pesti Jánosné igazgatási előadó 
 

Megjelent:   10 fő atkári lakos 
 
 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a napirendi előadó-meghívottakat és a megjelent 
érdeklődőket. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős 
képviselőtestületből 9 fő jelen van. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat 
tárgyalják meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Miután más napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület a polgármester javaslatát a 
napirenddel kapcsolatban – határozathozatal nélkül –9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
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N A P I R E N D :  

Tárgy: Előadó: 
 
1.) Beszámoló Atkár község közrendjének, közbiztonságának ala- Tóth Tibor r.zls. 

kulásáról körz.megbízott 
Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról. Józsa Imre 

 Polgárőrség vez. 
 

2.) Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról. Bartókné Lukács Irén 
Tájékoztató a T-DANCE alapfokú Művészetoktatási Intézmény  Isk. igazgató 
munkájáról 

 
3.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása Benei Bertalan 
 polgármester 
 
4.) Bejelentések indítványok. 
 
 
 

 

Benei Bertalan polgármester: 
 
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselő-testület 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: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy az elmúlt ülés óta történt-e változás, sikerült-e egyeztetni a tűzoltószertár előtti 
terület tulajdonosával? 
Másik kérelemben, az üzemanyagkút telepítők elfogadták-e a Képviselőtestület által 
felajánlott bérlet lehetőségét? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az üzemanyagkúttal kapcsolatban, válaszában elmondta, hogy sajnos nekik nem felel meg a 
bérlet. 
A tűzoltószertár előtti területről a Jegyző Úr ad tájékoztatást. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy megkereste a terület tulajdonosait ebben az ügyben. A 
Szabó-testvérek az ingatlant 500.000.-Ft-ért adnák vissza az Önkormányzatnak. Abban 
maradtak, hogy értékbecslővel felméretik a területet a reális ár miatt. 
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Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Kérdezi, hogy az ABC előtti területen ki és mit épít? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Válaszában elmondta, hogy az ABC vezetése úgy döntött, hogy ott parkolót alakít ki. Ez 
előnyös az önkormányzatnak, mert misék alkalmával is lehet ott parkolni, és nem kell az út 
szélén állni az autóknak. Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a GYÖNGYSZÖV ÁFÉSZ 
levélben kérte az Önkormányzatot, hogy az ABC előtti terület kaszálását vállalják el. Jegyző 
Úrral azt gondolták, hogy ha az önkormányzat átvenné közterületnek ezt a részt, akkor a 
karbantartásáról is gondoskodnának, viszont a Fáy út felőli oldalán ha lekerítik, azt nem lehet 
gondozni. Erről majd az egyebekben szól bővebben. 
 
 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester 
munkájáról szóló jelentést - határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
 
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
- Beszámoló Atkár község közrendjének, közbiztonságának alakulásáról. 

Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról.  
Előadó: Tóth Tibor r.zls. körz.megbízott 

Józsa Imre 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
 
Kompos Ferenc alez. 
 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait. A Kapitányságvezető őt küldte el az ülésre. Röviden 
kiegészíti a beszámolót. 
2007. június 15.-től a körzeti megbízott alosztály mellé kineveztek egy előadót, aki segíti a 
munkát. 26 ember irányítása nagy feladat, Nagy Zsolt kapcsolódott be a körzeti megbízottak 
irányításába, az egyes bűncselekmények reagálására, a szakszerű munkára ad instrukciót. 
Fél év múlva meglátják, hogy mennyit ért ez az intézkedés. 
 
A tájékoztatóból kiderül, hogy nincsenek súlyos problémák a községben, a tavalyi egy-két 
súlyos bűncselekményt kivéve. Az áthaladó forgalom mellett sem, de ennek a 
visszaszorításában Tóth Tibor körzeti megbízott hatékonyan működik közre, pl. a házalók 
vonatkozásában. 
 
A vagyon elleni bűncselekményeket kell kiemelni mindenhol, voltak visszatérők, pl. a 
szeszfőzde ügyében 8 esetben kaptak bejelentést, mára nem maradt semmi, amit onnan 
ellophatnának.  
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Alacsonynak ítélték meg a körzeti megbízott eredményességi mutatóját, de ez nemcsak 
Atkáron van így. A külterületi lopásokban és a házalók által elkövetett lopásokban 
résztvevőket nagyon nehéz utolérni, tetten érni. 
Kialakítottak a kmb-s szolgálatnál egy régiós csoportot, Gyöngyöshalász, Atkár, 
Vámosgyörk, Visznek tartozik egy csoportba, így egy nap minden órájában van valaki 
szolgálatban, és úgy mozgatják őket, hogy minden legyen valaki, ha szükséges. 
 
Összehasonlítva 2006. január 1-2006. június 27-ig tartó időszakot a 2007. év ugyanezen 
időszakával, pontosan annyi bűncselekmény történt idén is, mint tavaly. Köszönhető ez a 
kollégák munkájának, a polgárőrök munkájának, mely segítséget megköszön a Kapitányság 
Vezető nevében, és kéri a lakosságot, hogy segítsék munkájukat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Megnyitja a vitát a beszámoló felett. 
 
Pesti Jánosné képviselő. 
 
Sokszor tapasztalta, hogy itt vannak a faluban a rendőrök, jó dolognak véli, a gyerekek miatt 
is, hiszen nagyon nagy az átmenő forgalom. 
Jó lenne, ha gyakrabban feltűnnének, a temetőnél látta, hogy ott áll a rendőrautó, és már az, 
hogy ott van, lejjebb veszik a gázt, kicsit visszatartó erő. 
 
Kompos Ferenc alezr: 
 
Amióta rendszerbe állították a kistérségi önkormányzatok támogatásával megvásárolt 
szerkezetet, a községekben megjelennek különböző terv alapján. Nem bújnak bokrokba, ahol 
sebességkorlátozó tábla van, mérik a sebességet, ugyanis vannak problémák a sebesség 
betartásával, Vámosgyörkön lakik, ismeri az átmenő forgalom nagyságát. 
A különböző igazoltatások számát majd sűríteni fogja a kolléga biztos. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő is a sebességmérőt látná szívesen, de előtte értesítést vár. 
Katasztrófális állapotok uralkodnak a Fő úton is. Tavasz kezdete óta elszaporodtak a 
motorosok, akik 150-es tempóval száguldoznak. 
Az is probléma, amit már a múltkor is említett, hogy a Széchenyi út mindkét végéről hiányzik 
a közlekedési tábla, sokkal jobb lenne, ha ezek meglennének, mert akkor lehetne ellenőrizni 
is. 
A Sportpályánál megszűnt a randalírozás tavaly, de sajnos most ismét indul. 
 
Tóth Tibor rzls. 
 
A Sportpályával kapcsolatban már neki is jeleztek, igyekszik ott lenni, és intézkedni. 
A közlekedési tábla elhelyezése nem a rendőrség feladata. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Kérdezi, hogy nem lehetne összefogni a rendőrségnek, az önkormányzatnak a KPM felé 
jelezni az átmenő forgalom nagyságát. 5-6 nagy kamion is jön egymás után, a lakásban 
mozog a csillár, ezek az utak pedig 10-15 tonnára készültek, nem 40-50 tonnás autóknak. 
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Kompos Ferenc alezr.: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy ebben a rendőrség nem sokat tehet, előbb a 
Közlekedési Felügyelethez lehet kérelmet benyújtani, hogy feltételezhetően túlsúlyos autók 
közlekednek. Súlykorlátozási tábla elhelyezését kellene kérni, az út romlása miatt, ha ez 
megvan, akkor már lehetséges a rendőri ellenőrzés. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Az autópálya Atkár felé eső szakaszán, a Szeméttelep melletti közúti tábla megint az árokban 
van, a KPM nem figyel oda, hogy ezeket visszarakja, meg azt mondja, hogy nincs is rá pénze, 
kéri, hogy a rendőrség hathatósabban lépjen fel ez ügyben. 
 
Kompos Ferenc alezr.: 
 
A rendőrségnek erre nincs jogköre, az Önkormányzat kezdeményezheti, a KPM ezeket 
pótolja, a rendőrség csak ezután jöhet, ha ők kérnek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az Önkormányzat már három levélben is szóvá tette, hogy hiányzik a súlykorlátozó tábla a 
patakhídnál, amire azt válaszolták, hogy meg kell terveztetni a táblákat, és megígérték, hogy 
kiteszik a táblákat, és előjelzik három helyen a súlykorlátozást, hogy már eleve ne Atkárt 
érintve jöjjenek a nagy, 40-50 tonnás autók. Nemrégiben küldtek egy levelet, amelyben a 
patakhidat meg akarják erősíteni, kérték az önkormányzat hozzájárulását, de azt válaszolták 
erre, hogy az önkormányzat abban az esetben járul hozzá a patakhíd megerősítéséhez, hogy ha 
az utat is olyan állapotba hozzák, hogy ezeket az autókat elbírja. 
 
Nem tudni, hogy lesz e valamikor olyan törvény, hogy az önkormányzat is helyezhet ki 
sebességmérő automatákat, és lesz-e arra lehetőség, hogy a megengedett sebességet túllépőket 
felelősségre is vonhatja a rendőrség. 
 
Kompos Ferenc r.alezr.: 
 
Sebességet mérni csak hitelesített műszerrel és csak a rendőrségnek van jogosultsága, 
önkormányzatnak nem. Eleve a gyorshajtási szankció csak a rendőrségé. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az önkormányzat csak a készülék beszerzéséhez járulna hozzá.  
Beszéltek a Közútkezelő Kht-vel, hogy kitörték a stop-táblát a szeméttelep mellett, így most 
már egy tábla sincs. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Az útburkolatra nem lehetne felfesteni ilyet? 
 
Kompos Ferenc alezr.: 
 
Sebességellenőrzéshez kapcsolódva elmondta, hogy korábban volt olyan törekvés, hogy a 
körzeti megbízottakat ún. adr-vizsgára küldjék, mert ezzel jogosult lett volna tehergépkocsit 
megállítani, és a papírból megnézhette volna, hogy mennyivel ment. Kísérleti jelleggel 
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képeztek ki embereket a megyékben, ezzel műszer nélkül is tudnának gyorshajtókat 
felelősségre vonni. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
A Széchenyi út Vámosgyörk felé eső végén és az utca közepén is van egy áteresz, ha ez az 
Önkormányzat tulajdona, akkor ki lehet tenni a táblát a saját tulajdonára, ha pedig a 
közútkezelő a tulajdonos, a karbantartás is az ő feladata, akkor lehet kérni kártérítést. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Sajnos nincs tisztázva a közútkezelővel, hogy a külterületen meddig az önkormányzat, és 
meddig a közútkezelő tulajdona. Az biztos, hogy ha az út a közútkezelőé, akkor a rajta lévő 
híd is az ő tulajdona.  
Amúgy ez nem a napirendhez kapcsolódó téma, ezt ne vitassák tovább. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Fontos megemlíteni azt, hogy az ABC-nél nagy a forgalom, az iskolások bejárnak az üzletbe. 
Többször is felmerült a zebra kérdése. Valamilyen megoldást kellene találni, mert igen 
veszélyes ez az átkelési hely, jó időben a Fagyizóhoz megindult forgalom is nagy. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A gyalogátkelőhely kérdése megintcsak nem a rendőrségre, hanem a közútkezelőre tartozik. 
Volt is forgalomszámlálás, és megállapították, hogy ilyen számú átmenő forgalom mellett 
gyalogátkelőhelyet nem lehet kialakítani, de javasolták, hogy tegyenek fel magasabb fényerős 
lámpát, így ide magasabb fényerős lámpát szereltek. 
Arra van lehetőség, hogy ha a tervezett kerékpárút és járda megépülne, egy sziget lenne, ami a 
sebességet megtörné. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Kérdezi, hogy nem tervezik-e rendőrségi autó leselejtezését? 
 
Kompos Ferenc r.alezr.: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Főkapitányság feladata a selejtezés, és központilag 
történik az értékesítés. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A beszámoló jó, alapos munkát végzett az előadó. Éjszakánként többször is találkoznak a 
körzeti megbízottal. 
Kérése a megbízotthoz, hogy hasson oda, hogy a Rákóczi út 27. sz. alatti ingatlan tulajdonosa 
máshová álljon a kis autóbuszával - az Arany J. és Rákóczi út kereszteződésében nem lehet 
jobbra nézve belátni a Rákóczi útra, - mert az ingatlan előtt álló kis autóbusz teljesen eltakarja 
a kilátást. 
Ezen kívül az élő sövény is nagyon kilóg az Arany János útra, ami még elvesz az út amúgy is 
kicsi szélességéből. 
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Tóth Tibor körzeti megbízott: 
 
Felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét majd, hogy rendezze ezt az autóbusz parkolást és a 
kilógó sövényt vágja le. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Megkéri Hamza László atkári lakost, hogy mivel a Képviselő-testületi ülés nem lakossági 
fórum, tartsák be a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait, szót lehet kérni, és mindenki 
kaphat is szót egy-egy napirendnél 5 percet. 
 
Krizsány Gyuláné atkári lakos kért és kapott szót: 
 
A motorosokat az egész község területen kellene leállítani, addig, amíg komolyabb baleset 
nem lesz. Ma egyre több család megengedheti magának, hogy a gyereknek motort vegyenek, 
akik az esti órákban kivilágítatlanul, bukósisak és kresz-vizsga nélkül gyakorolják a 
motorozást. Egy balesetről tud, ami a Dózsa Gy. úti híd előtt történt, kiszaladt a motor a 
gyerek alól, több ellenőrzés kellene. 
 
Tóth Tibor körzeti megbízott: 
 
Örömmel veszi a jelzést, intézkedni is fog ez ügyben. A segédmotorosokat ellenőrizte, hogy 
rendelkeznek-e kresz-vizsgával. Ha észreveszik, hogy szolgálatban van, elhúzódnak előle. 
 
Juhász István, atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Manapság egyre több autó száguldozik végig a Fő úton, nagy sebességgel, ami elég veszélyes, 
előzgetik egymást a belterületen, addig, amíg baj nem lesz belőle. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ehhez a napirendhez kapcsolódik a polgárőrség tájékoztatója, kéri a napirend előadóját, Józsa 
Imrét, hogy ha van kiegészítése, tegye meg. 
 
Józsa Imre, a Polgárőrség vezetője: 
 
Rövid kiegészítésében szól a csökkent létszámukról, és arról, hogy ezeknek az embereknek a 
munkáját meg kell dicsérni, akik a szabad idejükben résztvesznek a polgárőrség munkájában, 
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Juhász István atkári lakos kért és kapott szót: 
 
A Polgárőrség nem kap támogatást, feláldozzák az idejüket, a saját autójukkal járják a falut, 
ezért a benzin költségre, aki úgy érzi, hogy tudna adni nekik, az adjon, segítsék a munkájukat, 
úgy, hogy nyissanak egy bankszámlát, ő 1000 Ft-ot ad erre a célra, és ő szívesen megy két 
polgárőrrel is a saját kocsijával, havonta egyszer. Tudomása van arról, hogy a szeméttelep 
majd bezár az ősszel, és ezt is ellenőrizni kell majd. 
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Józsa Imre, a Polgárőrség vezetője: 
 
Köszöni a felajánlást, van bankszámlája a Polgárőrségnek, magánszemélyektől is várnak 
támogatást. A Takarékszövetkezetnél megadják a polgárőrség számlaszámát, és arra lehet 
befizetni. 
Szívesen látják Juhász Istvánt az autójával együtt, főleg a szeméttelep és környékének 
ellenőrzésében, előzetes egyeztetéssel, két emberrel, akár hetente egy-két alkalommal is lehet 
járőrözni, de polgárőrökként ők is csak jelezni tudnak a rendőrségnek, ha észlelnek valamit. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Tisztelettel és köszönettel tartoznak a polgárőröknek, akik tagdíjat is fizetnek, hogy 
dolgozhassanak, és kéri Józsa Imrét, hogy ezt a többieknek is tolmácsolja. 
Sajnos, hogy a 2006. decemberében megállapított támogatás összegét az Önkormányzat még 
nem tudta kiutalni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az Önkormányzat tudja, hogy tartozik a Polgárőrségnek, de sajnos pénzhiánnyal küszködnek. 
 
Valóban köszönetet kell mondani a körzeti megbízottnak és a rendőrségnek is. Kicsit 
szégyelli, hogy a körzeti megbízott még nincs a helyén, mert a Művelődési Ház felújítása 
nincs kész, de amint elkészül, az iroda rendelkezésre fog állni, sokkal szebb állapotú lesz, 
ablakot, ajtót is cseréltek rajta. 
A kapcsolat jó, meg kell, hogy adjanak minden segítséget, ő túlságosan nem félti a települést, 
mert általában nem olyan nagy problémák vannak, legnagyobb problémát a házalók jelentik, 
de bármelyik lakos jelezheti, hogy itt vannak, és azonnal elküldik őket a faluból, hogy ne 
fordulhasson elő még egyszer olyan eset, amikor Rázsiéktól ellopták a pénzt. Itt szerencsére 
csak miután elmentek, vették észre, hogy eltűnt a pénz, mert lehet, hogy még meg is ölték 
volna őket, ha előbb észreveszik. 
 
Megköszöni Kompos Ferenc rendőr alezredes, Tóth Tibor körzeti rendőrmegbízott, és Józsa 
Imre Polgárőrség Vezetőjének a jelenlétét és tájékoztatását a közrend, közbiztonság 
helyzetéről, valamint a Polgárőrség munkájáról. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint a 
Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület – határozathozatal nélkül – a közrend, közbiztonság helyzetéről, 
valamint a Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatót - 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul vette. 
 
2.) Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról. 

Tájékoztató a T-DANCE alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkájáról 
Előadó: Bartókné Lukács Irén Isk. igazgató 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról szóló 
beszámoló mellett a művészeti táncoktatásról, - mivel az intézmény nem tartozik az 
önkormányzathoz,- csak közvetett úton tud beszámolni. 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kéri az előadót, mivel az ülés előtt kicserélte a már megküldött írásos előterjesztést, hogy 
ismertesse a változásokat. 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
A fejlesztő pedagógus munkájáról szóló részt nem tette bele, mert azok személyes adatokat 
tartalmaznak. 
 
11 sajátos nevelési igényű tanuló van, ebből egy enyhén értelmi fogyatékos, és 10 
részképesség, diszlexia. Ezeknek a tanulóknak a Pedagógiai Intézettől van szakértői 
véleményük. A tanulóknak 2 óra fejlesztés szükséges, van ahol egyedül, van ahol csoportban 
történik a fejlesztés, lehetőség van arra, hogy több órán át foglalkozzanak vele. 
Egy magyar-ének szakos, és a Bárci G Gyógypedagógián tanul a fejlesztő, jövőre diplomázik, 
és a törvény lehetőséget ad arra, ha tanulásban akadályozott van, foglalkozhat ilyen 
tanulókkal is. 
 
Tárgyi feltételekről: a fejlesztés 2 évvel ezelőtt kialakított fejlesztő szobában történik, az 
eszközei hiányosak. A fejlesztő pedagógus régóta dolgozik, sok eszközt hoz, és az alapítvány 
eszközeit is magával hozza, és ezzel dolgoznak. 
 
Továbbképzésekről: 
Az 5-6. évfolyamon bevezették a nem szakrendszerű oktatást, feltétele, hogy az alsós 
tanítónak 5-6. osztályban 120 órás tanfolyamot kell elvégezni, vagy olyan felsős szaktanár 
taníthat itt, akinek szintén megvan ez a 120 órás tanfolyami végzettsége. Most Gálné Kelemen 
Roberta jár erre. Egy 120 órás tanfolyam költsége 100 eFt, ezt a beiskolázást meg kellene 
oldani, ehhez kér segítséget. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Hogy van ez, ha  alsó tagozatos tanár tanít 5-6-ban, akkor az 5-6-os tanár mit csinál? 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Sajnos kiszorulnak azok a tanárok ebből, ha nem végzik el ezt a 120 órás tanfolyamot. 
 
Benei  Bertalan polgármester: 
 
Szerinte a felsősnek kellene elvégezni, hogy az 5-6 osztályban taníthassanak. 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Egy vizsgálatkor kiderült, hogy a diákok kompetenciája alacsony szinten áll, keresték az 
okokat, és megvannak azok a kompetenciák amik ehhez szükségesek, az alsós tanítók kaptak 
felkészítést, ők jól tudják fejleszteni, és hogy az 5-6 osztályban ne álljon meg az olvasás, 
számolás, ezért szeretnék, ha ők tanítanának az 5-6 -osztályban tovább. 
Vagy a felsős tanárok is végezzék el ezt a tanfolyamot, hogy ők is tudják. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem azért van ez, hogy a tanár vigye tovább őket 5-6 osztályban? 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Nem, ennek nem ez az oka, ez a felmérés eredménye. 
A kötődés kialakul a gyerekekben, alsóban és felsőben is, de ezeknek az alapképességeknek a 
kialakítása fontos, mert hiányzik a magyar gyerekből. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Azt megértem, hogy az alsósnak képezni kell magát, hogy a felsőben is taníthasson, de hogy a 
felsősnek is képezni kell magát, hogy a felsőben taníthasson, ez kicsit érdekes. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Szerinte ez hiányosság csak a régebben végzettekre vonatkozik, mert ma már olyat kapnak, 
hogy 5-6 osztályban is taníthatnak. 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Szakkollégiummal lehet tanítani 5-6 osztályban, de itt nem erről van szó, a régebben végzett 
pedagógusoknak is van szakkollégiumi végzettsége. 
 
A minőségirányítási méréssel kapcsolatban elmondta, hogy a következő tanévtől a 
kompetencia-mérést nyomon kell követni a fenntartónak. Ez az év egy kicsit felkészít erre. 
Egy ilyenen már a Polgármester úr is részt vett, ahol bontották ki a tételeket, stb. különböző 
képességeket mér, szövegértést, matek-készséget. 
Az iskola tanulói már l. osztályba érkezéskor  rendelkeznek mérési eredménnyel, az első 
mérési átlag, mennyi az országos átlag, és az oktatásban mennyi volt az átlaga, mindez a 9. 
oldalon található. 
Sokat kell tenni az iskolában ahhoz, hogy ezt az eredményt produkálják. 
A táblázatból kitűnik, a jónak mondott l. osztály országos átlag felett van, a többi területen 
országos átlag alatti az eredmény. 
Az l. osztály bemeneti mérését és a kimeneti mérést nézve, az óvodából első osztályba 
érkezéskor leggyengébb az eredmény. 
Az elsős tanító munkájával, az elsős tanulók jól fejlődtek. Az elemzéseket elvégezték, amiből 
kitűnt, hogy szélsőségesen teljesítő tanulók nincsenek, sem nagyon kimagasló tanulók. Az 
iskolában hatékony a lemaradók felzárkóztatása, a jobb képességűek kibontakoztatása. A 
tanulók nagy többsége átlagos, a jól teljesítőket a kis gimnáziumok elviszik. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Hány gyerek ment el kisgimibe? 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Ebben a tanévben nem, csak tavaly mentek el. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Sajnálja, hogy nincs itt Berényi Ildikó, az Óvoda vezetője. Az 1. osztály bemeneti eredménye 
jól alakult. Hogyan alakult országos átlagban? Ha annak köszönhető, hogy az óvodából 
iskolába történő átmenetnél nincs közös nevező, akkor jó lenne, ha a két intézményvezető 
egyeztetne, kérdezi, hogy ebből adódhat-e a nem megfelelő eredmény? 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Ezzel kapcsolaban az előző tanévben tartottak közös értekezletet, ahol megbeszélték a 
bemeneti mérés eredményét, hol teljesítettek gyengébben, és hol jobban. 
Az óvoda életébe nem szólhatnak bele, az óvoda az nem kisiskola, itt nem számolni, olvasni, 
írni kell megtanítani a gyerekeket, hanem a beszédhallás megértésére, a következtetésre, a 
készségekre, képességekre kell tanítani. Az óvodában nagyon jó szakemberek vannak, ők 
tudják, hogy melyek azok a képességek, amelyek jók az iskolába. 
Az általános iskolában is megpróbálják felkészíteni a gyereket a középiskolára, ami tőlük 
telhetett, megtették. Az elsős tanító többször is ott volt az óvodában, megfigyelte őket, stb. ez 
sokkal szorosabb kapcsolat, mint máshol. 
 
Jancsovics Zoltán atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Egy régebbi ülésen szóba került az AMK megalakítása, hol tart ez most? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Képviselő-testület döntött úgy, hogy későbbi 
időpontban tér majd vissza az AMK megalakításának kérdésére. 
 
Jancsovics Zoltán atkári lakos: 
 
Pedig az AMK is egyfajta költségmegtakarítás lenne, valahogy meg kellene próbálni 
létrehozni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
2 db magasabb vezetői pótlékot tudnak megtakarítani az AMK-val, nehogy azt gondolják, 
hogy ez óriási összeget jelent. Az iskolával kapcsolatban átvészeltek egy időszakot, a 
tantestület, a falu harcolt az iskoláért, de ilyen finanszírozás mellett mi történik az iskolákkal, 
hogyan tudnak talpon maradni, még kérdés. 
Könyörtelenül megvonják a finanszírozást azoktól, akik a létszám miatt nem felelnek meg, ezt 
jelentették ki egy értekezleten. Nem hajlandók megalkudni egy településsel sem, ha a 
szeptemberi létszám nem felel meg, a következő év márciusában, az elszámoláskor rögtön 
visszavonják az önkormányzati finanszírozásból. az ÖNHIKI-támogatás 4/12-ed részét. 
Ezt követően, ha a létszám nem változik, jövőre már ÖNHIKI-t sem igényelhetnek, ha ezzel a 
létszámmal működtetik az iskolát. Nehogy azt gondolják, hogy neki nem az a cél, hogy itt 
legyen iskola. A társulási megállapodást úgy kell megkötni, hogy felbontható legyen és 
visszaállítható az önállóan működő oktatási intézmény. 



 219 

 
Prokaj Lászlóné pedagógus kért és kapott szót: 
 
Igyekeztek növelni a gyereklétszámot, rátaláltak egy olyan iskoláskorú gyerekre, aki bent volt 
az iskolában, és akkor derült ki róla, hogy két éve nem jár iskolába. 
Jegyző úrtól kérdezi, tud-e valamit ez ügyben, be van-e jelentve, hogy lehetséges ez, hogy 
csak úgy él a nagyvilágban ez a gyerek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Igazgató asszonnyal egyeztettek, és abban maradtak, hogy írásban is megkapja. Az Atkáron 
lakcímmel rendelkezők eleget tesznek a törvényben előírtaknak. Ő csak azokon tudja számon 
kérni a tankötelezettséget, akik lakcímet létesítettek a községben. A hozzászólásban szereplő 
gyermekről még csak jelzés sem érkezett. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az előbb Jegyző Úr azt mondta, hogy az Igazgató asszonnyal egyeztettek erről, utána pedig 
azt, hogy még csak jelzés sem érkezett róla. Hogy kell ezt érteni, ha telefonon beszélnek az 
nem jelzés? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ezt úgy kell érteni, hogy majd most, az ülés után egyeztet Igazgató Asszonnyal. 
 
Krizsány Gyuláné atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Ebben az esetben van teendő, ha az adott személy fellelhető, vagy a legutolsó bejelentett 
helye ismeretes, szerepel a népesség-nyilvántartásban, szükséges az ilyen csellengőket 
felkutatni. Az adott település jegyzője felelős a tankötelezettség teljesítéséért, függetlenül 
attól, hogy nincs bejelentve, egyfajta felelősséget ró a lakosságra. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Csak úgy találnak a mezőn egy gyereket, és anélkül, hogy ezt jeleznék a Polgármesteri 
Hivatalnak, nyugtázzák, meg sem próbálták kinyomozni a körülményeit. Ha ez a gyerek az 
Ilona-telepen lakik, akkor kéri Paksi Tamás képviselőt, nyilatkozzon. 
 
Paksi Tamás képviselő: 
 
Nyilatkozatában elmondta, hogy az Ilona-telepen laknak, de Nagyrédére vannak 
bejelentkezve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ebben az esetben Nagyréde feladata a tankötelezettség számonkérése. De ha Atkáron 
tudomásuk van arról, hogy az Ilona-telepen élnek, akkor miért Nagyrédére jelentkeztek be. 
 
Jancsovics Zoltán atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Kérdezi, hogy miért nem Atkáron jelentkeztek be? Nagyrédén volt baj ebből, azért költöztek 
át Ilona-telepre. Nem lehetne megpróbálni, hogy Atkárra jelentkezzenek be? 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy mindenáron akarják növelni a tanulólétszámot, még úgy is, hogy 15 főből 3 
hátrányos helyzetű, így is megéri, csak itt legyen? 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Annak a hátrányos helyzetű gyereknek, aki Atkárra van bejelentve, és elveszi a pedagógus 
idejét, hogyan lehet megmondani, hogy átmehetne más iskolába? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az Ilona-telep közigazgatásilag Atkárhoz tartozik, és ha tudomásuk van arról, hogy az ott 
élők közül nem járnak iskolába, kötelességük ezt jelezni kell a jegyző felé, mert a 
tankötelezettség betartása a jegyző feladata. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mielőtt még megtalálták a gyereket, már akkor tudták, hogy Nagyrédére vannak 
bejelentkezve, de elköltöztek onnan, és most Ilona-telepen élnek? 
 
Jancsovics Zoltán atkári lakos kért szót: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta, hogy egy napirenden belül egyszer lehet szót kérni. 
 
Jancsovics Zoltán atkári lakos  
 
De ha egyszer sem használta fel az 5 percet, akkor sem? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Akkor sem lehet. 
 
Jancsovics Zoltán atkári lakos  
 
Mert bizonyos dolgokat akkor kell mondani, amikor szóba kerül. 
A hátrányos helyzetű gyermekeket támogatják, sőt törvény kötelezi az iskolát, hogy először 
azokat kell felvenni. Ha Atkárnak gyerekre van szüksége, akkor ezeket a gyerekeket fel kell 
venni. 
 
Kocsis Attila képviselő. 
 
Az SZMSZ 27. §-ára hivatkozva elmondta, hogy a polgármester legfeljebb 5 percben adhat 
hozzászólási jogot. Ebben nem látja azt, hogy egy napirenden belül csak egyszer lehet szólni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Akkor javasolni fogja az SZMSZ módosítását, mert ez így nem megy, az állandó 
közbekiabálások akadályozzák a képviselők munkáját. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem tudja, hogy gondolták, mert nincs beleírva. 
 
Kátay Julianna, atkári tartózkodási hellyel rendelkező: 
 
Az önkormányzati törvény arról is szól, hogy mindenki elmondhatja a véleményét. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mindenki elmondhatja a véleményét, de vannak formák és játékszabályok, amiket be kell 
tartani. 
 
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy ennek nagy részét már a tanévzárón hallotta. 
Nem volt könnyű év, de a következő sem lesz könnyebb. Megköszöni az Igazgató Asszony és 
a Tantestület végzett munkáját, kitartás kellett hozzá. Sok esetben voltak problémák, a 
fenntartó szempontjából sem volt könnyű ez az év. Abban bízik, hogy megoldódnak az 
önkormányzat anyagi gondjai, az önhikiben végleges eredményre csak július 15. körül lehet 
számítani. Pályáztak a működésképtelen önkormányzatok támogatására, a 6.3 pont szerint, 
ami talán ma kerül aláírásra.  
Bízik abban, hogy a létszámprobléma megoldódik, kívánja, hogy ne legyenek működési 
gondjaik. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról szóló 
beszámolót vegyék tudomásul. 

 
A Képviselőtestület a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót – 
határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tudomásul vette és 
elfogadta. 

 
 
 

3.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a falunapi programokhoz Leaderes pályázatokon 
nyertek támogatást, ezeket a programokban szerepeltetik is. Ezekkel a támogatásokkal el is 
kell számolni számlával. Az a javaslata, hogy amit nyertek, azt használják fel, de az 
önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy ettől többet költsenek a falunapra. 
Egyhetes programot állítottak össze, amely búcsú szombatján záródna. Vannak olyan napok, 
amelyek nem pénzigényesek, viszont a 19-20-i programokat konkretizálni kellene. Először is 
javasolja, hogy a Képviselőtestület döntse el, hogy egyhetes, vagy két napos programot 
támogat-e, alakítsanak-e egy bizottságot a Művelődési Ház vezetőjével a részletes műsor 
összeállítására, és a pályázaton megnyert összeg fölött is támogatják a rendezvényt? 
 
Kérdés, hozzászólás: 
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Gulyás-Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Vezetője: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól a fesztiválra 
kapták a pénzt, és amennyiben ez nem valósul meg, vagy két napban sűrítik össze a 
programot, akkor ezt a pénzt vissza kell fizetni. 
Aki a Templomi hangversenyen ott volt, annak az felejthetetlen élmény volt. Olyan 
programmal szeretné megtölteni a Kultúrházat, amely mindenki igényét kielégíti. 
 
Bartókné Lukács Irén, Iskola Igazgató: 
 
Szép és gazdag a program, de egy héten keresztül nem állnak készen az emberek arra, hogy 
búcsú hetében ott legyenek ezeken. Mindig ugyanazoktól az emberektől várják el, hogy 
mindenhol jelen legyenek. Mindenki tisztában van a falu anyagi lehetőségeivel, és az 
embereket irritálják ezek a dolgok, azt mondják, ha nincs pénz, ne bulizzanak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Azért találták ki ezeket a lehetőségeket, hogy ha máshonnan nem tudnak pénzt előteremteni, 
akkor pályázzanak. Ő azt mondja, ha megnyerték, akkor legyen is rendezvény. 
 
Bartókné Lukács Irén, képviselő: 
 
Véleménye szerint két nap elegendő, egy hét az sok, nem biztos, hogy esténként el tudnak 
mennyi az emberek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő nem szívesen venné el a csoportoktól a szereplést, ha ők vállalják, hogy előadják a 
műsorukat, örüljenek, mert pont ezek azok a rendezvények, amelyek nem kerülnek pénzbe, a 
vasárnapi és a hétfői program viszont igen.  
Így kiderülhetne az is, hogy érdemes-e Atkáron egyhetes programmal Falunapozni, vagy 
elegendő erre két nap. 
 
Király Sándor képviselő. 
 
Javasolja, hogy a kiadási oldalt vizsgálják meg, mit takarnak ezek az összegek? 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
A heti programok nem kerülnek pénzbe. 
 
Paksi Tamás képviselő: 
 
Ez nem így van, mert minden nap vagy ebéd, vagy vacsora van. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez igaz, de a Leader-pályázatból amatőr csoportok étkeztetésére 120 eFt-ot nyertek. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mit takar konkrétan az amatőr művészeti fesztivál?  
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Az augusztus 25.-re tervezett alternatív zenekarok találkozóját, a szabadtéri koncertet hol 
tartják meg? 
 
Gulyás-Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Vezetője: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az amatőr művészeti fesztiválon kórustalálkozót, 
gyermek- és színjátszó találkozót kell érteni. 
A szabadtéri koncert helye a bitumenes pálya. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Augusztus 25.-én szombaton búcsúi mecss is lesz. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Akkor a meccs után lehet a koncert, ezért kell beszélni erről, hogy egyeztetni tudjanak. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A bevételi és kiadási összeg között 500.000 Ft eltérés van. Azt kellene megnézni, hogy mi a 
kötelező program, és az ezen felüli kiadásokra szükség van-e? 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A polgármester azt javasolta, hogy ne lépjék túl a pályázaton megnyert összeget, ezzel 
egyetért. Mik azok a programok, amelyek nem szerepelnek a pályázatokban? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A tűzijáték nincs a pályázatban, erre 200.000 Ft-ot terveztek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A 19-i ebédre tervezett 160.000 Ft maradjon? 
 
Gulyás-Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Vezetője: 
 
Az EU-s közkönyvtári programon nyert 50.000 Ft-ot el kellene költeni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja, hogy határozzák meg a rendezvény időtartamát és összegét, hogy a július 25-i 
képviselőtestületi ülésre legyen meg a falunapi program. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdezi, hogy három hét elég-e a megszervezésére? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, de összeg nélkül nem lehet programot szervezni. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Javasolja, hogy csak a pályázaton megnyert összeget költsék el a falunapi programokra. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egyetért, de javasolja, hogy a 731.235 Ft-ot 750.000 Ft-ra egészítve alakítsák ki a programot. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Véleménye szerint - szombat-vasárnap-hétfő - három napos legyen a falunap. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Ő is egyetért, három napot javasol, de ne lépjék túl a 750.000 Ft-os határt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egyetlen szépséghibája a javaslatnak, hogy a Művelődési Ház ünnepélyes átadása előtt már 
különböző műsorokat is itt rendeznének. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Az a javaslata, hogy ha mindenképpen ragaszkodnak az egyhetes programhoz, hogy vasárnap 
és hétfőn ténylegesen megtartják a programokat, ezután a búcsúi meccsig minden este nyitva 
lenne a Művelődési Ház, és mindegy lenne, hogy esténként csak 5-10 fő jelent meg, akkor is 
el lehet mondani, hogy megvoltak ezek a programok. 
A Faluház is nyitva tarthat egész héten. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A 300 fős amatőr csoportok étkeztetését hogyan lehet 70.000 Ft-ból kihozni? 
 
Gulyás-Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Vezetője: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy gulyáslevest terveztek, és arra elegendő ez az 
összeg. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja, hogy maradjon meg a tervezetből a 19-20-i program, és legyen egy-egy este a 
három csoportnak, a Hagyományőrző, Naplemente, és Művészeti csoportnak. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a falunapi programra vonatkozóan - 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2007. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: 2007. évi falunap költségvetése 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi Falunap 
költségvetését 750 000 forintban állapítja meg, melyhez az AVOP Leader+ 
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pályázatán 499 000 Ft, a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán 100 000 Ft, 
az EU-s közkönyvtári pályázaton 50 000 Ft pályázati támogatást nyert el. 
A falunap költségvetéséhez a Képviselő-testület 101 000 Ft önerőt biztosít. 
 
A Képviselő-testület megbízza Gulyás-Szabó Györgynét a falunapi végleges 
program összeállításával. 
 
Felelős:  Gulyás-Szabó Györgyné 
Határidő: 2007. július 25. 

 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta továbbá a Képviselő-testületnek a Falunapi program 750.000 Ft-os költségvetésének 
elfogadását, azzal, hogy ez egy előzetes költségvetés, a július 25.-i ülésre készüljön el a 
végleges költségvetés. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - határozathozatal nélkül - a falunapi program 
költségvetésére vonatkozóan - 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta. 
 
 
III. NAPIREND UTÁN: 
 
Bejelentések, indítványok. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A Közigazgatási Hivatal részéről érkezett levélben kérték, hogy küldjék be az Önkormányzat 
gazdasági programját. A 2006. október 11-i alakuló Képviselőtestületi ülés napirendje volt a 
polgármesteri program, mely e gazdasági program alapját is képezi. A gazdasági program 
készülhet 2013-ig, de legalább 2010-ig szóló időtartamban. Mint ahogyan a bevezetőben is 
szerepel, 2010-ig szóló időszakra készítette el a gazdasági programot, azonban néhány eleme 
azon túl, 5-10 évvel nyújt fejlesztési perspektívát. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A gazdasági programot áttanulmányozta, és nagyon sok hibát fedezett fel benne, (pl. a 
Képviselő-testület szót kötőjellel kell írni,) fogalmazási hibákat is talált. A tervnek nem is ez a 
lényege, de számára úgy tűnik, mintha nagyon sietősen kellett volna, innen-onnan 
összevagdosva összeállítani az előterjesztést. 
Már a bevezetőben is írja a Polgármester Úr, hogy ez a gazdasági program nem takarékossági 
terv, tényleg nem takarékossági tervként készült, de bizonyos dolgokról az a véleménye, hogy 
azok álom-álom szintűek, de nagyon örülne, ha ezek egyszer megvalósíthatóak lennének. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra reagálva elmondta, hogy a helyesírási hibák nem tőle származnak, az egyéb a 
Képviselő Úr szerinti hibákat pedig legyen szíves ismertetni. 
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Az, hogy ma, amikor az Önkormányzat anyagi helyzete nagyon sok mindent nem tesz 
lehetővé, attól még egy hosszú távú gazdasági program olyan javaslatokat is tartalmazhat, 
amelyekhez anyagi erőforrások szükségesek, mivel ez a program egy stratégiai terv is egyben. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Amikor a munkahelyteremtésről van szó, hogyan akarnak ilyen helyzetben munkahelyet, 
közszolgáltatást bővíteni, amikor létszámcsökkentésről döntöttek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy a közmunkások foglalkoztatása is egyfajta 
munkahelyteremtés, hiszen az így végzett tevékenység munkavégzésnek minősül, ezzel 
segítik a munkanélküli személyt is és a foglalkoztatót is, hiszen ő előnyös finanszírozásban 
részesül. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A tervezet 6. oldalon olvasható, hogy háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek 
során létrejött beruházás üzemeltetése nagy terhet ró az Önkormányzatra. Ez érvényes lehet a 
Művelődési Ház felújítását, bővítését követő üzemeltetésre is? Hiszen e nélkül sem tudják az 
intézmények gázszámláit kiegyenlíteni, ezt komolyan gondolta a Polgármester Úr?  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy teljesen komolyan gondolta a leírtakat. Művelődési 
Házra szüksége van a településnek, és az a véleménye, hogy sajnálhatják azok a települések, 
akik bezárták a kultúrházukat. Bízik abban a képviselőtestületi határozatban is, amelyben a 
gyermeklétszám növekedését jelentették ki a következő tanévtől. Azt szeretné, hogy ha 
elkészülnek a felújítással, minél több fiatal menne a Művelődési Házba, ahol kulturált 
körülmények között tölthetik el a szabadidejüket, szórakozhatnak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ezt ő is nagyon szeretné. 
A 7. oldalon szereplő adópolitikán mit ért a Polgármester Úr? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, az önkormányzatoknak mindenféle bevételi 
lehetőséget számba kell venni. Az önkormányzati finanszírozás csökkenésével szinte 
rákényszerítik arra, hogy adóbevételekkel növeljék a költségvetésük bevételeit. Mindezt olyan 
adórendeletekkel, hogy azok elviselhetők legyenek a lakosság számára, ne legyenek 
vállalkozásellenesek, és mindezek mellett az adóhátralékok hatékony intézkedéssel történő 
beszedése is növelje az önkormányzat bevételeit. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem érti, hogy az épített és természeti környezet védelme során hogyan jön össze a környezet 
az egészségüggyel? 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a parlagfű a környezetben található gyomnövény, 
amely nagyon sok embernek okoz allergiát, így függ össze a környezet az egészségüggyel. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A köztemető fenntartásnál az Önkormányzat kolombárium fenntartását biztosítja. Náluk 
mióta van a temetőben kolombárium? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs, ez véletlenül maradt az előterjesztésben. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mit kell tenni, hogyan kell tovább folytatni a talaj fagyhatása művészi megjelenésének 
védelmét? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy az időnként a községben megjelenő, ez iránt 
érdeklődő tanulók, főiskolai hallgatók elvégzik a védekezési munkákat, ennek fejében 
gondoskodnak az elhelyezésükről a faluban. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
A talaj fagyhatásának művészi megjelenése turisztikai szempont is lehetne. Tudomása szerint 
ez a látvány az egész világon egyedülálló. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ehhez hasonló látványosság három helyen is létezik a világon, ami a községben vonzerő is 
lehetne, a turizmust is segíthetné. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az előterjesztésben a szemétszállítást végző szolgáltató neve helytelenül Mátrakom, ezt ki 
kellene javítani. 
„Az Önkormányzat rendszeresen gondoskodik a temetőknél található konténer ürítéséről”, 
bejelenti, hogy az elhelyezett konténer megtelt, gondoskodni kellene a kiürítéséről. 
„Az Önkormányzat támogatja a Polgárőrség működtetését..”, ehhez az év végén megítélt 
összeget át kellene utalni a számlájukra. 
 
Az intézményhálózat-fenntartásról szóló részben az energiatakarékossági szempontoknál a 
korszerű nyílászárók cseréje szerepel, ez fogalomzavar, nyilván a korszerűtlen nyílászárók 
cseréjére gondolt az előterjesztő. 
 
Egy másik mondatban „támogatni kívánom a továbbiakban is a sportot….” Véleménye szerint 
ez a polgármester programja, nem pedig a Képviselő-testület, az Önkormányzat gazdasági 
programja. Nyilvánvaló, hogy ez összeollózott anyag. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
A képviselő hozzászólásával egyet lehet érteni, de már az elején elmondta, hogy a 
polgármesteri programot ki kellett egészíteni, ezért fordulhattak elő ezek a hibák. Mindezeket 
ki fogják javítani. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Véleménye szerint a 10. pontban a szolgálati lakások számának megőrzése ellentmond az 
idősek napközijének a kialakításával. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő nem lát ellentmondást, mivel nem egy szolgálati lakásból, hanem a Pók-féle lakásból 
tervezi az idősek napközijének a kialakítását. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A gyermek- és ifjúságvédelem rész második bekezdése arról szól, hogy a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatot társulás útján látják el, a következő mondat szerint pedig 
figyelemmel kell kísérni a társuláshoz való csatlakozás lehetőségét. Az Önkormányzat már 
csatlakozott a Társuláshoz, ezt hogyan kell érteni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, az Önkormányzat csatlakozott a társuláshoz ezekben a 
feladatellátásokban, de a későbbiekben sor kerülhet egyéb feladat társulás általi ellátására is, 
ha az Önkormányzat úgy dönt. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Sajnos őt nem győzték meg a válaszok, nem hiszi, hogy ezek reális célkitűzések. Ekkora 
anyagi terhek mellett, - mint pl. a közműfejlesztésre jogosulatlanul igénybevett 80 millió Ft 
törlesztése – a programban leírtakat megvalósítani nem lehet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Valószínű, hogy nem lehet mindent megvalósítani ebből a programból, de hosszú távra egy 
gazdasági program tartalmazhat ilyeneket. Milyen gazdasági program az, amiben - a jelenlegi 
anyagi helyzetre hivatkozva, - semmilyen elképzelést, távlati fejlesztést nem fogalmaznak 
meg. 
Álom-álom a faluközpont kialakítása, a jóléti park, a községháza felújítása, az óvoda 
felújítása. Álom volt a kerékpárút is, de amikor a Leader-program pályázati kiírásában volt 
lehetőség erre pályázni, pályáztak és nyertek is, mert volt elképzelés. 
De ilyenekből áll a nemzeti fejlesztési terv is. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Képviselőként ő akkor sem tartja reálisnak a programban megfogalmazottakat. De ha az 
államnak az kell, hogy minél nagyobbat álmodjanak, akkor rendben. 
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Ha mindezeket a polgármesteri program tartalmazná, nem okozna gondot, de mivel , a 
Képviselőtestület gazdasági programjáról van szó, nem kell egyetérteni vele. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem kötelező elfogadni így, viszont - a képviselők hozzászólása alapján kijavítva és úgy 
elfogadva - kötelező a Közigazgatási Hivatalnak megküldeni a gazdasági programot, amely 
hangsúlyozza, hogy túlnyúlik ezen az önkormányzati cikluson. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a gazdasági programot a hozzászólások alapján 
javítva fogadja el. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a gazdasági programra vonatkozóan 7 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2007. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Atkár Község Önkormányzatának 2007-2010. évi gazdasági 
programjának elfogadása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Község 
Önkormányzatának 2007-2010. évi gazdasági programját megtárgyalta és a 
határozat mellékleteként elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a gazdasági 
programot küldje meg az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatalnak. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvodavezetői állásra kiírt pályázatra egy fő, 
Berényi Ildikó pályázata érkezett meg határidőre. Az elbírálás határideje 2007. július 31. A 
Képviselőtestület munkaterve szerint július hónapban nem tart ülést, ezért javasolta a 
Képviselőtestület 2007. évi munkatervének módosítását: 
2007. július 25-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartsanak, melynek első napirendi 
pontja az óvodavezetői pályázat elbírálása, második napirendi pontja a Falunapi program 
végleges elfogadása legyen. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a munkaterv módosítására vonatkozóan – 9 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2007. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: A Képviselő-testület 2007. évi munkatervének módosítása 
 
Atkár Község Képviselő-testülete 2007. július 25-én 15 órakor ülést tart. 
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Helye:   Községháza tanácskozó terme 
 
Napirend:  Árnyaskert Óvoda intézményvezető választása 
 
Előadó:   Benei Bertalan polgármester 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a módosítást a munkaterven 
vezesse át. 
 
Felelős:   Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt ülésen elhangzott bejelentés kapcsán 
felvetődött a szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozása. 
Előterjeszti a szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról szóló rendelet-
tervezetet, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
A Bizottság megtárgyalta a szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról 
szóló rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
20/2007. (VI.27.) sz. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági határozat jegyzőkönyvi kivonata 
mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a szeszesital fogyasztásának közterületen történő 
korlátozásáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el és emelje rendeletté. 
 
A Képviselő-testület - a szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról szóló 
rendelet-tervezetet, 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és jóváhagyta, s 
egyidejűleg rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

19/2007. (VI. 27.) sz. 

 

R E N D E L E T E  

 
A SZESZESITAL FOGYASZTÁSÁNAK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ 

KORLÁTOZÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.26.) számú rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet terjeszti elő.  
 
A hatályos helyi rendelkezés szerint és a TEP által ellenjegyzés nélkül kiadható 
gyógyszerköltség mértéke senki számára sem teszi lehetővé a méltányossági közgyógyellátás 
igénybevételét. Amennyiben az önkormányzat kíván élni ennek a szociális ellátásnak a 
biztosításával, akkor az önkormányzati rendeletben szereplő gyógyszerköltség százalékát 25 
%-ról 20 %-ra javasolja csökkenteni. Az ellátás megállapítása azt a következményt vonja 
maga után, hogy jogosultanként évente. 24 eFt térítési díjat kell fizetni az Önkormányzatnak a 
TEP részére. 
 
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.26.) számú rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Bartókné Lukács Irén, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
A Bizottság megtárgyalta a szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.26.) számú 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek. 
21/2007. (VI.27.) sz. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági határozat jegyzőkönyvi kivonata 
mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, a szociális ellátások módosításáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását és rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület - a szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.26.) számú 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet  9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és jóváhagyta, s egyidejűleg rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

20/2007. (VI. 27.) sz. 

R E N D E L E T E  
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 8/2000. (IV.26.) 

SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
(melléklet szerint) 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Ismerteti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2007. évre vonatkozó 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározásáról szóló határozati 
javaslatot. 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2007. évre vonatkozó teljesítményértékelésének 
alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározásáról szóló határozati javaslat jegyzőkönyvhöz 
mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdése, hogy amikor a Jegyző értékeli a köztisztviselők teljesítményét, az a 2007.-es év 
egészére vonatkozik? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Válaszában elmondta, hogy a köztisztviselők teljesítményértékelése a 2007-es évre 
vonatkozik. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ez esetben miért nem az év elején, januárban került sor e célok meghatározására, hogyan 
tudja az egész évet értékelni az év második felében elfogadott célok alapján? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a köztisztviselők teljesítményértékelésének 
céljait az év elején kellett volna meghatározni a Képviselőtestületnek, de az előterjesztése 
elmaradt a sok egyéb napirend miatt. Ennek ellenére az év végén e szempontok alapján fogja 
tudni értékelni a köztisztviselők teljesítményét. A köztisztviselők ma is a felsorolt 
programpontok alapján végzik munkájukat. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A pedagógusok teljesítményértékelésének alapelveit az Általános Iskolában is ki kellett 
dolgozni. A következő tanévtől már ez alapján kell értékelni a teljesítményt. Ez bonyolult, 
hosszú munka lesz, meg kell határozni az értékelés módját, de ez egy nyomonkövethető 
rendszer lesz. 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó célok valamilyen konkrét dologban 
valósulnak majd meg, vagy csak kipipálja a Jegyző Úr, hogy ez is megvolt. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a határozati javaslatban szereplő célok a 
teljesítményértékelés alapjául szolgálnak. Ezt kell lebontani egy-egy köztisztviselő konkrét 
teljesítménykövetelményére, amit év végén majd számon lehet kérni A teljesítményt 10 
pontos meghatározás alapján kell értékelni, amelyre a BM-nek még csak ajánlása jelent meg. 
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Benei Bertalan polgármester: 

Javasolta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2007. évre vonatkozó 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározásáról szóló határozati 
javaslat elfogadását. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
2007. évre vonatkozó teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok 
meghatározására vonatkozóan 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

50/2007. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2007. évre vonatkozó 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. §. /3/ bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva 2007. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 
 

- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői segítsék elő a Képviselőtestület és 
bizottságai megalapozott döntéshozatalát, valamint a döntések végrehajtását, 

- A hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltató jelleg, fokozottan 
érvényesüljön az ügyfélközpontú igazgatás elve, az ügyintézési határidők lehetőség 
szerinti rövidítése 

- Az önkormányzati intézmények működése és gazdálkodása a jogszabályoknak és a 
helyi szabályzatoknak megfelelően történjen, a vagyontárgyak kezelése és 
hasznosítása jó színvonalú legyen. 

- Az önkormányzat éves költségvetésének a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
gazdaságos, célszerű végrehajtása. 

- Az önkormányzatot illető bevételek beszedése biztosított legyen, a helyi 
adóbeszedés és végrehajtás hatékonyságának javításával növekedjenek az 
önkormányzat bevételei. 

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során a vagyonrendeletben foglaltak 
betartása, a vagyon megóvása, védelme és gyarapítása. 

- A köztisztviselők működési területükön segítsék elő, hogy az önkormányzat 
működése a településen élők megelégedésére szolgáljon. 

- A Polgármesteri hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő feladatok 
végrehajtása. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a jegyzővel szemben, valamint a 
jegyzőt, hogy a munkáltatói jogkörében eljárva a Hivatal köztisztviselőivel szemben 
állapítsa meg a támasztott teljesítménykövetelményeket a jelen határozatban foglalt célok 
alapul vételével. 

Felelős:    Benei Bertalan polgármester és Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  Végrehajtással: 2007. december 31. 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a törvény értelmében az intézményi dogozók 13. havi 
fizetését 2007. júniusától több részletben, így az egyik felét 6 havi egyenlő részletben, a másik 
felét pedig 2008. január 15-én kell folyósítani. A folyósítást a MÁK automatikusan elkezdi. 
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Így már a júliusi kifizetésnél bérnövekedéssel kell számolni. ÖNHIKI-ből 10 millió forint 
előleget megkaptak, és mivel ez több, mint a megítélt támogatás, a különbözetet már a júliusi 
finanszírozáskor visszavonja a MÁK. Ebből adódóan munkabér-fizetési gondok lehetnek. 
Ezért már felvették a kapcsolatot a bankkal, egyeztettek a folyószámlahitel 60 napra történő - 
20 millió Ft-ról 25 millió Ft-ra – emeléséről. 
Ha július hónap folyamán ez a gond valós lesz, nem lesz képviselő-testületi ülés, ahol erről 
dönthetnének, ezért javasolja a Képviselőtestületnek a folyószámlahitel megemeléséről szóló 
döntést. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha a Képviselő-testület hozzájárul a folyószámlahitel 5 millió Ft-tal történő emelésével, 60 
nap után milyen bevételből lesz lehetőség a visszafizetésére? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a II. félévi adóbevételből lehet visszafizetni a hitelt. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
És ezekre a bevételekre mikor lehet számítani? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a II. félévi adó befizetésének határideje 
szeptember 15-e, de a lakossági befizetések már augusztus hónapban elkezdődnek. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Történt-e már változás azzal az adóbevétellel, amit beterveztek? Amikor az előző ülésen 
rákérdezett, az volt a válasz, hogy ha majd lesz belőle bevétel, akkor kerülhet sor a 
kiegyenlítetlen számlák kifizetésére. 
 
Amikor a futópálya felújításról volt szó, akkor is elhangzott, hogy ha a működtetésre sincs 
fedezet, akkor miből tudják megoldani ennek az önerejét. Ha ma sincs pénz munkabérre, 
akkor a majdani adóbevétel mindenre elegendő lesz? 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
A hozzászólásra reagálva elmondta, hogy abban bízik, hogy a működésképtelen 
önkormányzatok 6.3 pont szerinti igénylésére kapnak annyi támogatást, hogy ebből a hiány 
egy részét fedezni tudják. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha a polgármester által elmondottak valóra is válnak, akkor mi lesz azzal a jogosulatlanul 
igénybevett 80 millió Ft közműfejlesztési támogatás ez évi kamatfizetésével, ezt miből tudják 
rendezni? 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy megfellebbezték a kamatfizetést – mivel a 80 
millió Ft megfizetése is az Alkotmánybíróságnál van. Voltak már a Minisztériumban, a 
Parlamentben ez ügyben, és a MÁK most küldött levelében közölte, hogy jelenleg várakozás 
van a kamatfizetésben.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Előre nem látható, hogy a 13. havi fizetés folyósítása milyen helyzetbe hozza az 
Önkormányzatot. Ezen kívül is van még fizetnivaló, pl. a Víziközmű Társulatnak év végéig 5 
millió Ft-ot kellene utalni a költségvetésben tervezett 2,5 millió Ft-tal szemben. Ha a most 
javasolt 5 millió Ft-os hitel felvételére sor is kerülne, még az is kevés lenne ennyi tartozásra. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Rossz a példa, de nem egyedüli az atkári önkormányzat helyzete. Az önkormányzatok 
finanszírozása sajnos ilyen, nehéz időket élnek. 
A Víziközmű Társulat részére az ez évi költségvetésben 2,5 millió forint átutalását tervezték, 
tavaly ősszel, pedig 1 millió forintot utaltak a társulatnak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mi lesz abból, ha most felveszik a folyószámlahitelt, és nem tudják visszafizetni azt sem, és a 
működtetés költségeit sem? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy valószínű adósságrendezési eljárás lesz. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem nyugtatta meg a válasz, lehet, hogy erre megy ki az egész dolog? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy nem direkt teremtenek olyan helyzetet, ami az 
adósságrendezéshez vezet, de ha már végképp nem tudják tovább halogatni a számlák 
kiegyenlítését ezzel is számolni kell a Képviselőtestületnek. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Minden köztisztviselőt tisztel és becsül, de ha a Képviselőtestület le tudott mondani a 
tiszteletdíjáról, akkor nem lehetne-e a 13. havi fizetésüket 50 %-kal csökkenteni? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A képviselő kérdésére adott válaszában elmondta, hogy a 13. havi fizetést a köztisztviselői és 
a közalkalmazotti törvény is kötelezően előírja, ezért ennek lecsökkentése sem a 
köztisztviselők sem a közalkalmazottak esetében nem lehetséges. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Szintén a köztisztviselői törvény írja elő a köztisztviselők ruhapénzét, tudomása szerint ennek 
a kifizetése sem történt még meg, nem kellene erre is hitelt felvenni? 
Egyáltalán nem látja a spórolást, amivel a kiegyenlítetlen számlákat csökkenthetnék. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a köztisztviselők ruhapénzét minden év március 15-ig 
kell kifizetni, amely ez évben csúszik, de ennek folyósítására nem terveznek hitel felvételt. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ismeretes, hogy az évekkel ezelőtt a gázvagyonból származó 13 millió Ft lakossági részt a 
Képviselőtestület döntése értelmében azért nem fizették ki, hogy azt majd a 
szennyvízberuházás során fogják elszámolni a lakossági hozzájárulásban. 
Mivel ezt az összeget sem sikerült a Víziközmű Társulatnak átutalni, ezért a Társulat Elnöke 
felszólította a lakosságot ennek a megfizetésére. Ez az ingatlanonkénti 20 eFt megfizetése 
sokaknak okozhat gondot. Nem érti, hogy ha 5 millió forintot kell ebben az évben átutalni e 
célra, akkor a költségvetésben miért csak 2,5 millió forintot terveztek? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Válaszában elmondta, hogy ilyen lépésre azért került sor, mert ez is növelte volna a 
költségvetés hiányát, és az ÖNHIKI-igénylés bonyolult számítása tovább csökkentette volna e 
támogatás mértékét. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Lát-e a polgármester reális lehetőséget a kifizetetlen számlák kiegyenlítésére? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy reálisan átgondolva 100 %-os lehetőséget nem lát, 
ennek ellenére még minden megváltozhat: Ha elegendő támogatást ítélnek meg, ha az összes 
kintlévőséget sikerül behajtani, mint pl. adótartozás, vagy a tervezett feletti iparűzési 
adóbevétel, stb. 
 
Herbai Andrea atkári lakos kért és kapott szót: 
 
A Víziközmű Társulattól érkezett levélben azt írja az Elnök Úr, hogy 2005. április 10. óta 
nem utalt az Önkormányzat. Az a kérdése, hogy van-e szerződése az embereknek arról, hogy 
a gázvagyonból származó részt az önkormányzat fizeti meg helyettük?  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy a Víziközmű által kiküldött levélben tévesen 
közölték az átutalás idejét, ugyanis 2006. őszén történt utoljára ilyen címen átutalás. Ez a 
tévedés azért történhetett meg, mert az Elnök Úr nem egyeztetett velük, és azt sem közölte, 
hogy lakossági felszólítással szándékozik az elmaradt összeghez hozzájutni. 
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Azok az ingatlantulajdonosok pedig, akik lakástakarék-pénztári szerződést kötöttek, tudják, 
hogy nekik miért 1.211.-Ft-ot kell fizetni 1.498.-Ft helyett. Különben meg, ha nem lenne erről 
szerződés, hogyan tudták volna a Víziközmű Társulattól részükre postázni a felszólítást? 
Egyáltalán nem tartja jogosnak a felszólítást, mivel az Önkormányzat vállalta ennek 
megfizetését. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Kérdezi a Jegyző Urat, hogy utánajárt-e annak, hogy a szennyvíz-beruházással minden 
rendben van-e. Ez a falu megérdemelte volna, hogy tájékoztassák arról, hogy ezt a pénzt nem 
utalta át az önkormányzat a társulatnak. Azért van a helyi újság, hogy minden ilyenről 
tájékoztatást kapjanak. Javasolta, hogy a Víziközmű Társulat írjon másik levelet a 
lakosságnak. 
2005. októberétől működik a szennyvíz-hálózati rendszer. A beruházás során nagyon sok utat 
meg kellett bontani, így az Arany János utat is, amelynek az állapotát levélben is kifogásolták, 
kérték a felújítását, mire azt a választ kapták, hogy az Arany János utat helyre kell állítani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra reagálva elmondta, hogy 2003-ban, amikor a szennyvízberuházás ÖKÖTÁM 
rendszerrel történő megvalósítása több falugyűlés napirendje is volt, a kivitelező GEOTORR 
Kft részéről hangzott el az az ígéret, hogy a beruházás kapcsán felbontott utakat visszaállítják 
az eredeti állapotába. Később már olyan kijelentést is tett, hogy ad 40 millió Ft-ot és pár utcát 
is felújít. Amikor a beruházást befejezték, sokszor kellett felkutatni azokat az alvállalkozókat, 
akiket a GEOTORR KFT megbízásából dolgoztak, hogy az utak helyreállítását végezzék el. 
Így történt ez az Arany János úttal is, csak erre a helyreállításra sokkal később került sor, és 
azt ma már ki tudja bebizonyítani, hogy az a sok gödör, ami az utcán keletkezett, pontosan a 
szennyvíz-beruházási munkálatokból származik-e, vagy sem. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
De amikor a helyreállítás megtörtént, polgármesterként át kellett vennie, és ha nem volt 
műszakilag megfelelő az út minősége, akkor nem kellett volna megelégedni vele. 
 
Neki már öt éve ígérgeti a polgármester, hogy lesz majd vízelvezető árok az utcában, de még 
mindig nincs. Az utca lakói azt is kérték, hogy középen hadd zárják le az utcát, hogy nagy 
teherautókkal ne használhassák átmenő forgalomként, de ehhez sem járultak hozzá, azt 
mondta, hogy majd felújítják az Arany János utat. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Polgármester Úr a tavalyi választási kampányban kiadott programjában azt az ígéretet tette, 
hogy az ősz folyamán a garanciális útjavításokat kijavítják. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Az Arany János úti gödrök eltüntetése nem tartott sokáig, ma olyan sok és mély gödör van az 
utcán, hogy a személygépkocsik tengelytörésére is lehet számítani, de a kerékpározóknak is 
igen balesetveszélyes az itteni közlekedés. Gondolja, hogy az önkormányzat nem akar még 
egy csomó adósságot a nyakába venni. 
Odáig kellene visszamenni, amikor a gázberuházás után helyreállították az utcákat. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő minden megtett annak érdekében, hogy beruházást követően a kivitelezők végezzék el az 
utcák helyreállítását. Vannak olyan keskeny utcák, ahol az ivóvízvezetéket, a gázvezetéket is 
csak az utca közepén, az ingatlanoktól megfelelő távolságra lehetett elhelyezni, a 
szennyvízvezeték lefektetésénél pedig már a védőtávolságot be sem lehetett tartani. A 
szennyvízberuházásra megalakult Víziközmű Társulat választotta ki a kecskeméti Horizont 
Kft-t lebonyolítónak, ahol a Geotorr Kft fővállalkozóként dolgozott. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Szomorú, hogy ezt a kivitelezési szerződést is aláírta valaki, de amikor felelősséget kellett 
volna vállalni, akkor kiderült, hogy ő semmiért nem felel, ez nonszensz. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Sajnos nagyon sok dologra rá lehetne mondani, hogy ez nonszensz ezért meg ezért. 
 
Javasolja, hogy térjenek vissza a folyószámlahitel emelésére tett javaslatára. Kéri a 
Képviselőtestületet, hogy döntsön a folyószámlahitel 20 millió Ft-ról 25 millió Ft-ra történő 
emeléséről 60 napos futamidőre.  
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a 11/2007. (III. 14.) sz. önkormányzati rendelet a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 35. §. (2) bekezdés e) 
pontja szerint név szerinti szavazást kell elrendelni hitel felvételénél. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző : 
 
Név szerint szólítja a képviselőket, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
1.) Bartókné Lukács Irén  képviselő nem 
2.) Benei Bertalan  polgármester igen 
3.) Benei Kálmán képviselő nem 
4.) Fülöp Lászlóné alpolgármester igen 
5.) Hasznosi Árpád képviselő igen 
6.) Király Sándor képviselő nem 
7.) Kocsis Attila képviselő nem 
8.) Paksi Tamás képviselő nem 
9.) Pesti Jánosné képviselő nem 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Kéri a képviselőket, hogy a szavazásról készített külön jegyzőkönyvet aláírva erősítsék meg 
szavazatukat. 
(A polgármester és a képviselő aláírták a név szerinti szavazásról készült külön 
jegyzőkönyvet.) 
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Benei Bertalan polgármester. 
 
Megállapítja, hogy a folyószámlahitel emelésére tett javaslatát a Képviselő-testület név 
szerinti szavazással 3 igen és 6 nem szavazattal elutasította. 
 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Művelődési Ház és Könyvtár zárva tartási kérelméről. 
(Ügyirata: 995/2007. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
2007. június 28-tól augusztus 20-ig az átköltözés idejére kérte Gulyás Szabó Györgyné az 
intézmény zárva-tartását.  
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Kérdezi Gulyásnét, hogy az általános iskolai könyveket be tudja-e időben leltározni? 
 
Gulyás-Szabó Györgyné, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 
 
Válaszában elmondta, hogy eddig mindig az augusztus 20-i Falunap után érkezett meg a 
könyvcsomag, és még mindig sikerült leltárba venni. Most nagyon meg kell nézni az 
állományt, hogy mi az, ami odakerülhet. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Abban az esetben, ha nem készül el a művelődési ház felújítása augusztus 20-ára és nem lesz 
meg az átadás, akkor addig, amíg erre nem kerül sor, addig zárva lesz a könyvtár? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy semmiképpen nem lesz zárva a könyvtár ezen az 
időn túl, még akkor sem, ha nem lesz meg az épület átadása. A könyvtári rész festése 
elkészült, már csak a PVC-vel való burkolása van hátra, és ha a főbejárati rész nem is készül 
el, a könyvtárba – hátul, az újonnan kialakított ajtón is be lehet jutni.  
 
Gulyás-Szabó Györgyné, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 
 
Elég hosszúnak tűnik a zárva tartás, de a könyvtári könyvek becsomagolása, ezt megelőzően, 
pedig a selejtezendő könyvek kiválogatása nagyon sok időbe telik.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Arról is volt már szó, hogy a régi könyvespolcokat újakra cserélik, ez így lesz? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Pályázatot nyújtottak be új polcok beszerzésére, még nem volt eredmény, de ha nem 
nyernének, akkor a régi polcokat megerősítve fogják a továbbiakban is használni. 
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Gulyás-Szabó Györgyné, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 
 
Ha augusztus 20-ig megtörténik a könyvtár visszaköltöztetése a régi könyvespolcokkal, és 
ezután derül ki, hogy nyertek a pályázaton, akkor ismételten át kell rakodni a könyveket az új 
polcokra, ez megint időbe telik. 
 
Kátay Julianna, atkári tartózkodási hellyel rendelkező kért és kapott szót: 
 
Ha egész nyáron zárva van a könyvtár, akkor hová járhatnak a fiatalok? Eddig legalább az 
Internet-használat is lehetséges volt. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A Jegyző Úr év elején még azt mondta, hogy rendkívül nagy igény van a könyvtárra, ezért ha 
Gulyásné távol van, Bartók Lászlóné, a takarító helyettesíti a könyvtár nyitvatartási idejében. 
 
Gulyás-Szabó Györgyné, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 
 
Az átköltözésnek vannak olyan folyamatai, amihez be kell zárni, ilyen például a selejtezés. 
 
Prokaj Lászlóné pedagógus: 
 
Úgy értette, hogy kisebb lett a könyvtár, mindez a felújítás eredménye, vagy a könyvállomány 
csökkent? 
 
Gulyás-Szabó Györgyné, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a könyvtár alapterülete csökkent egy folyosónyi 
résszel, a hátsó ajtó beépítése miatt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A könyvtár alapterülete ugyan csökkent valamelyest, de az ablakok áthelyezésével nőtt a 
rakodófelület. A könyvtári állomány is nőtt az évben megrendelt könyvekkel, de csökken is a 
selejtezésre váró könyvekkel. 
 
Prokaj Lászlóné pedagógus: 
 
Teljesen félreértette, mivel kisebb lett a könyvtár, ezért csökkenteni kellett a könyvtári 
állományt is. 
 
Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Kiszámolták-e, hogy a régi könyvespolcok felújítása mennyibe kerül, és mi lesz a sorsa, ha 
mégis lesz új polc? Mikorra várható a pályázat elbírálása, mert ha csak két hónap múlva, 
akkor nem kellene a könyvtárat két hónapra bezárni? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egyelőre annyit tudnak, hogy befogadták a pályázatot, az elbírálásra a jövő hónapban kerül 
sor. Az a lényeg, hogy a leselejtezendő könyveket már nem rakják be. Bartók Lászlóné 
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takarítónő a felmentését tölti, így Gulyásnénak egyedül kell végeznie ezt a munkát, és ha 
elkezdi becsomagolni a könyveket, akkor hogyan lehetséges a nyitva tartás is, hogyan lehet a 
könyveket kiadni, cserélni az olvasóknak.  
 
Király Sándor képviselő: 
 
Javasolja, hogy már most el kellene kezdeni a könyvek selejtezését. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Gulyásné betegállománya miatt már így sem működhetett két hónapig. Ha azonban az 
Internet-használatra van igény, ügyelet szervezhető.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha most már Gulyásné dolgozik, akkor sor kerülhet a garázsból való kipakolásra? 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Falunapra biztos lebontásra kerülhet a garázs. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy döntsenek a Könyvtár 2007. június 28. és 2007. 
augusztus 20. közötti - zárva tartásáról, azzal, hogy igény esetén az Internet-használatot 
biztosítani kell. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a könyvtár zárva tartására vonatkozóan – 7 
igen szavazattal, 2 fő nem szavazott, elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2007. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár zárvatartása 

Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv 68. § b.) 
pontjában és 78. §. (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, az Egressy Gábor 
Művelődési Ház és Könyvtár zárvatartását az épület felújítása miatt 2007. június 28-
tól 2007. augusztus 20-ig engedélyezi. 

- A Képviselőtestület felhívja a Művelődési Ház vezetőjének figyelmét arra, hogy 
azonnal tájékoztassa a lakosságot a zárvatartásról és a zárvatartás ideje alatt a 
könytárban ügyeletet biztosítson. 
 
Felelős:    Közlésért:         Dr. Jakab Csaba jegyző 
                Végrehajtásért: Gulyás Szabó Györgyné Műv.Ház vezető 
Határidő: Azonnal 

 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Mátra Volán menetrend módosítási leveléről. (Ügyirat 
másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Mátra Volán képviselője megkereste a módosítás ügyében. Elmondta neki, hogy már az 
előző módosítással megszüntetett járat miatt is nála is tettek panaszt, és a bejelentő nagyon 
sérelmezte a VOLÁN elutasító válaszát. A VOLÁN képviselője erre közölte, hogy nincs 
szándékukban visszaállítani a járatot, és hogy hozzájuk semmiféle panasz, bejelentés nem 
érkezett.  
 
Kátay Julianna, atkári tartózkodási hellyel rendelkező kért és kapott szót: 
 
Nem lehetne-e a szomszédos polgármestereknek összefogni ez ügyben, és közösen 
kérelmezni a járat meghagyását. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület válaszában közölje a VOLÁN-nal, hogy ne az 
önkormányzat megkérdezése nélkül változtassanak a járatokon. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a VOLÁN menetrend módosítására 
vonatkozóan – határozathozatal nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Leader Akciócsoport a következő Leaderes 
programokban való részvételhez szándék nyilatkozat meghozatalát kéri a jövő hónap 15.-éig. 
Ismerteti a szándéknyilatkozatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester 
 
Javasolta a szándéknyilatkozat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Leader-programban való részvételre 
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

52/2007. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat 

 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Benei Bertalan 
polgármestert, hogy Atkár települést képviselje az újonnan alakuló DÉL-MÁTRA 
LEADER Fejlesztési Társulásban és a Társulásban való részvételhez a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Vállaljuk, hogy a végleges pályázati kiírás megjelenésekor az abban foglaltaknak 
megfelelően a pályázat beadásához szükséges Egyesületi forma létrehozásában 
alapító tagként részt veszünk.  
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Benei Bertalan polgármester. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Egri Tanárképző Főiskolától kaptak egy levelet, 
amelyben Mozsár Lászlónét arany diplomában részesítették.  
Ismertette a levelet. 
 
Miután az önkormányzat anyagi lehetősége véges, javasolta, hogy a Képviselő-testület egy 
levélben köszönje meg a községben végzett munkáját, és egy csokor virág és édesség 
kíséretében gratuláljanak neki, látogassák meg a mátrafüredi otthonban Mozsár Lászlónét. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A polgármester javasolta Mozsár Lászlóné köszöntésére vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgárnester javaslatát Mozsár Lászlóné köszöntésére vonatkozóan – 9 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2007. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Mozsár Lászlóné nyugdíjas pedagógus köszöntése 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki arany 
diplomában való részesítése alkalmából Mozsár Lászlóné nyugdíjas pedagógusnak a 
községi közoktatásban kifejtett áldozatos munkájáért.  
 
Felelős: Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 20. 

 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban 
gondban vannak a belső világítással. A felújítás költségvetésében az alapvilágítás szerepel, és 
ha nem tudnak új világítótesteket beszerezni, a régi fénycsöveket kell visszarakni. Három cég 
tett ajánlatot, melyből ez a 4,5 millió Ft-os volt a legjobb ajánlat. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Ebben az ajánlatban hány világítótestről van szó? Van-e rá pénz, hol tart most a felújítás? 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Válaszában elmondta, hogy a 16 millió forintos CÉDE támogatás 7 millió forintos önrészével 
együtt 23 millió forintból eddig 8 millió forintos számlát állítottak ki, még 15 millió forint 
van, de most készül a szigetelés, és a parkettázás hagyományos tölgyparkettával. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő is szeretne otthon mindenféle világítást, de mivel nincs rá pénze, minden marad a régiben.  
Az Önkormányzatnál sincs ez másképpen, hiszen nemcsak a lábujjuk van ki a takaróból. 
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Király Sándor képviselő: 
 
Nem lehetne olcsóbb világítótesteket beszerezni? 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Vagy a régieket nem lehet visszarakni? 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
A feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a régieket már nem lehet, de olcsóbbat még 
lehetne. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Az olcsóbbak közé tartozik a négyszögletes tükrös világítótest is. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kicsit elszalad a ló ezzel a felújítással, a Vadászklubból is eltűnt a három régi armatúra, ezért 
most régiek helyett hat újat szereltek fel. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Amikor 2005-ben pályáztak a felújításra, senki sem gondolta, hogy az önkormányzatok ide 
jutnak, ha ezt akkor tudják, akkor nem pályáztak volna. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Volt egy millió forint, amit a salakos pálya helyett erre lehetett volna költeni, most meg már 
felveri a fű a salakos pályát, a finom salaknak pedig nyoma sincs. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy a salakos pálya már csak ilyen, Gyöngyösi József 
Igazgató idejében is állandó karbantartással lehetett az elgyomosodást megakadályozni. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A három ajánlatot tevő között ott volt-e a Qvalitét? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Válaszában elmondta, hogy ez a cég nem adott ajánlatot. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Nem lehetne megkeresni őket, hogy adjanak ajánlatot a világításra. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Természetesen meg lehet keresni. 
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Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Lehet tudni, hogy milyen világítótestek szerepeltek a tervben? 
A régieket is elbírja a behúzott új vezeték? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a terv csak az alapvilágítást tartalmazta, de a régi 
világítótesteket is elbírja a vezeték. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Lehet húzni az időt, de könnyen eldönthető, hogy vagy van rá pénz, vagy nincs. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Jelen pillanatban nincs rá pénz. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Javasolja, hogy döntsön a polgármester. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Akkor a kultúrháznak nem lesz világítása. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Világításnak lenni kell, valahonnan pénzt kell rá teremteni. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
A befejezésig még egy hónap van hátra, ha nem készül el a beruházás, a támogatást vissza 
kell fizetni. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Véleménye szerint nem kellett volna tetőtéri szobák nélkül is történhetett volna a felújítás. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Igaz, de a pályázat felújításról és bővítésről szólt. A tetőtér beépítésének csak a későbbi 
lehetőségét teremtették meg. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Szerinte kicsit el lett méretezve. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ezen most már kár vitázni, a Képviselő-testület a felújítás, bővítés tervrajzait véleményezte, 
és elfogadta. Ha nem készül el a beruházás, vissza kell fizetni a támogatást. Mivel világítás 
nélkül nem lehetséges az átadás, ezért egy olcsó világítást javasol. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő sem azt mondja, hogy ne legyen átadva a kultúrház, de azt is számításba kell venni, hogy a 
20 millió forint hitel kamatát fizetni kell, ami szintén nem kis összeg lehet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
10 éven keresztül havi 75 eFt a hitel kamata. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Azt is nézni kell, hogy már hány ilyen 10 éves futamidős fizetni valót vállaltak. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Ő már februárban is felvetette ezt a dolgot, de akkor ez senkit nem érdekelt. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
El sem tudja képzelni, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy kivitelezési terv ne tartalmazza a 
belső világítás tervét. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Valamilyen döntésre jutni kellene a kultúrház felújításával, a belső világításával kapcsolatban. 
 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy tegnap kaptak egy emailt a horti önkormányzattól. 
Tegnapelőtt hívta fel a horti polgármester és a pénzügyi bizottság elnöke az intézmények 
társulásának javaslatával. 
 
Kérték, hogy küldje el az óvoda és az általános iskola létszámadatát. Azt a létszámadatot 
küldte el nekik, amit már előzőleg a MÁK-hoz is meg kellett küldeni. A polgármester azt 
mondta, hogy ha társulnának, egyáltalán nem változna semmi az intézményeknél, abban is 
benne vannak, hogy Atkár legyen a gesztor. Náluk 322 gyerek van, és nem szeretnének 21 
millió forinttól, legrosszabb esetben 15 millió forinttól elesni, mert társulással ennyi pénzhez 
juthatnának. Azt is mondta, hogy sok önkormányzat belemegy ilyen társulásba a plusz 
pénzért. A társulási szerződést egy évre is köthetik, mert nem ismerik, hogy milyen előírások 
lesznek majd a jövő évi költségvetésben, mennyire szorítják még a létszámot. A beiratkozás 
eredménye szerint az atkári létszám nem megfelelő, ezért a következő tavasszal visszavonják 
az ÖNHIKI-támogatást, sőt ilyen létszámadatokkal nem adhatnak be pályázatot ÖNHIKI-re 
ezután. Az emailben küldött ajánlat érdekes, mert azt is leírták, hogy a plusz pénzt 
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megoszthatják fele-fele arányban, így 15,5 millió Ft-ot jelentene, és minden pedagógus 
dolgozhatna és minden osztály a helyén maradhatna, nem kellene utazni. Azt is 
megválaszthatnák, hogy milyen jogászt bízzanak meg a szerződés elkészítésével, és egy 
tanévre is köthetnék, amit év közben is felbonthatnának. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az oktatási törvény szerint év közben nem, csak a tanév végén lehet változtatni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mi a társulás határideje? 
Van-e annak akadálya, hogy két külön kistérség tagjai? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy már szeptembertől társulásban kezdenék a tanévet. 
A két kistérségi társulás nem jelent akadályt, ők valamennyien egyetértenek a társulással. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Véleménye szerint jónak tartják őket, ismeri a horti igazgatót, de ezt nem mondta neki, jóleső 
gesztus volt részükről ez az ajánlat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra reagálva elmondta, hogy ők keresték meg a társulás gondolatával, kijelentve, 
hogy Atkár még gesztor is lehet. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ha ezt a társulást egy évre is meg lehet kötni, és Hortnak mindenhogy megfelel, akkor ez jó. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Ha utólag kiderül, hogy törvényellenes a társulás, nem járhatnak-e rosszul? 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Véleménye szerint, ha a jelenleg hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, minden 
jogszabályi kötelezettséget figyelembe véve, társulnak, arra később nem mondhatják, hogy 
törvényellenesen jártak el. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Most még nem kell dönteni a társulásról, lát benne fantáziát, de meg kell nézni az előnyét és 
hátrányát is. Később, a két képviselő-testület közös ülésén határoznának a társulásról. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg, hogy holnap a horti polgármesterrel 
közölhesse, tárgyalhatnak a társulásról. 
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Hamza László atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Kéri Jegyző Urat, hogy alaposan járjon utána a társulásnak, nehogy törvénytelenül járjanak el, 
hogy aztán kamatostól kelljen visszafizetni az ebből származó plusz pénzt. Az összes ide 
vonatkozó törvényt át kellene nézni. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Egy ilyen társulási szerződésnél mindent nagyon meg kell vizsgálni, ne legyen ellentmondás, 
mi van, ha létszám-mozgás történik, stb. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A Magyar Közlöny 160. számában van erre vonatkozó leírás, amit tegnap át is néztek, ha 
társulásban látják el az oktatási feladatokat, akkor gyerekenként 45.000 Ft a finanszírozás. 
 
Királyné Grisz Ganna atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Ez mind szép, de az már nem mindegy, hogy egy önkormányzat tud-e működni, vagy sem, itt 
ők csak csöbörből vödörbe jutottak. Otthon is úgy működik a dolog, hogy ha van rá pénz, 
akkor vásárolhatnak, ha nincs, nem. Ha mindent hitelből vennének, úgy eladósodnának, hogy 
a megélhetésük veszélybe kerülne, akkor otthon is csődöt kellene jelenteni? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat működésre még nem vett 
igénybe hitelt, mindig csak fejlesztésre vettek fel hitelt. 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy pénznyerő automaták elhelyezésére vonatkozóan 
újabb kérelem érkezett. (Ügyirat másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Ismerteti a kérelmet. 
Véleménye szerint a futballcsapat támogatását más módon, más lehetőséggel kell segíteni. A 
körzeti rendőr is megerősítette abban, hogy mi szüksége van erre a településnek, a pénznyerő 
automata csak a bajt, botrányt segíti elő. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Egyetért a polgármester véleményével. Szerinte sincs szükség erre, hiszen ma már sokszor a 
szomszédok a hangoskodást is szóvá teszik. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Eljutottak oda, hogy félretájékoztatás van, a képviselők vállalják a feladatot, és kritizálják az 
embert. Mondják, hogy növelni kell az önkormányzat bevételét, de a polgármester és az 
alpolgármester azon volt, hogy a havert segítve inkább adjanak kedvezményt a kommunális 
adónál. A képviselők arra esküdtek, hogy a falu érdekét tartsák szem előtt. 
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Többször elhangzott a 13 millió forint gázpénz, tájékoztatni kell a lakosságot, ha mégsem 
tudják utalni helyettük ezt a pénzt. Nem kell homokba dugni a fejüket. A levelet már tavaly 
augusztusban akarták kiküldeni, de akkor Toma István még nem engedte. Semmiről nem 
kapnak tájékoztatást, arról sem, hogy jelen pillanatban kikapcsolták az iskolában a gázt.  
Három hónappal ezelőtt hangzott el, hogy sokan vállalkozói igazolvány nélkül dolgoznak, mi 
lett ebben az ügyben. 
Mi a helyzet a szemétszállítókkal, vannak nevek, rendszámok, kaptak-e büntetést az engedély 
nélkül szemetet ide szállítók? Lovász Dezsőnek van engedélye arra, hogy Gyöngyösről is ide 
hordja a szemetet? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy ősszel a község őt választotta meg, és ő végzi is a 
munkáját, azon van, hogy az önkormányzat vagyona gyarapodjon, a fejlesztésben se maradjon 
el a település a szomszédos községek mögött. 
 
Előfordult, hogy Lovász Dezső hozott le valami szemetet és itt tette le. Amikor megkérdezték 
a fuvarozót, azt mondta, hogy Lovász Dezső ezt megbeszélte a polgármesterrel, ami nem volt 
igaz, mert arra volt engedélye, hogy a Művelődési Ház felújításánál keletkezett építési 
törmeléket vitesse ki a szeméttelepre. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Sokan hordják ide a szemetet, Gyöngyösről is, Vámosgyörkről és Nagyrédéről is jönnek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő erre nem adott engedélyt senkinek, tetten kell őket érni és kiszabni a büntetést. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A képviselő vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos hozzászólására válaszolva elmondta, hogy 
ebben az ügyben egyeztetett az APEH-val. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Lehetne bejelentéseket tenni emberekről, egyik ember ezt jelenti fel, a másik meg azt, sok 
esetben semmi alap nélkül. Ez addig tarthat, még valakinek a kijelentéseiért bíróságon nem 
kell felelnie.  
 
Király Sándor képviselő: 
 
Valahogyan el kellene jutni oda, hogy ne feketén dolgozzanak, mert ő is fizeti becsületesen az 
adót, akkor a másik is fizessen. 
 
Királyné Grisz Ganna atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Akkor nem kell senkit feljelenteni, mindenki azt tehet, amit akar. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az a baj, hogy mindig lesznek egyenlők, meg egyenlőbbek. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha Képviselő Úr egyszer a polgármesteri székbe kerül, részéről is előfordulhat, hogy 
különbséget tesz, de nem törvénysértő módon. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Hogy van ez, a gazdasági program része az adóbehajtás, amit csak a bejelentett vállalkozótól 
lehet behajtani, akik meg nincsenek bejelentve, nyugodtan hagyják őket, nekik sem adót, sem 
mást nem kell megfizetni. 
 
Herbai Andrea atkári lakos kért és kapott szót: 
 
Kérdezi, hogy miért kell a szemétszállításért fizetni? Fölösleges a hulladék szelektív gyűjtése, 
mert az elszállításkor a szemétszállító teherautóba összeöntik. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A szelektív hulladékgyűjtésért nem kell fizetni, és azért öntik össze, mert a szolgáltatónak 
fizetnie kellene azért, ha tőle szelektív hulladékot vennének át. A hulladékgyűjtő edények 
alatti részt ők betonozták le, az edényeket pedig kapták. Most fogják eldönteni a 
szolgáltatóval, hogy a továbbiakban zsákokban gyűjtsék-e.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nagyon sokan rosszallásukat fejezik ki amiatt, hogy amikor az edények megtelnek, a 
környéke tele van szemétdombbal. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A holnapi napon fogják megbeszélni a szolgáltatóval, hogy mi legyen a szelektív gyűjtéssel. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A múlt ülésen is napirenden volt Roska Úr kommunális adóval kapcsolatos kérelme. 
Mindenki előtt ismeretes, hogy milyen okból kényszerült eladni az Önkormányzat azt a 
földet. Ha ő azt akkor nem vásárolja meg, Atkáron soha nem lesznek építési telkek. Azt is 
tudják a képviselők, hogy mekkora összeget fektetett abba, hogy mindez kialakítható legyen, 
segített a községnek, ezt értékelni kellene az Önkormányzatnak. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Nem ért egyet, Roska Úr nagyon jól tudja, hogy ez egy üzleti vállalkozás. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Az üzleti vállalkozásnak nem segíthetnek? Végig kell menni a falun, tele van szeméttel, ők 
befizetik a szemétdíjat, akik meg kedvezményt kapnak, azt az Önkormányzatnak kell 
kifizetni. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha azt a kedvezményre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület elfogadta volna, akkor 
Roska Úron kívül még 32 üres telekkel rendelkező ingatlantulajdonos is megkapta volna. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Jegyző úrtól kérdezi, hogy mindennemű tűzgyújtás tilos, vagy bogrács alatt tüzelni szabad? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a bográcsolásra. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A legutóbbi Atkári Hírmondóban az idősek karácsonyáról lehet olvasni ebben a melegben. Ez 
a lap a sötét oldalakkal nem színvonalasabb attól, amilyen előtte volt. 
Miből fogják kifizetni a Víziközmű Társulatnak a pénzt, erre nem kaptak választ. Mi van 
azzal, amit a lakosság befizet? 
Az LTP úgy működik, hogy a befizetett összegre jön rá 30 %, nehogy az is gondot okozzon, 
hogy nem jelenik meg a 30 %. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha a betervezett 2,5 millió forintot át tudták volna utalni, nem lenne ez a kérdés. 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszöni a meghívottak 
megjelenését, s az ülést 21 óra 20 perckor bezárta. 

 
 

kmf. 
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