JEGYZŐKÖNYV

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Távolmaradását
bejelentette:

Paksi Tamás, képviselő

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba
jegyző,
Pesti Jánosné
igazgatási előadó
Tomics Jánosné
pályázó, Diósdról
Pradán Ilona
pályázó, Somogy megyéből
Farkas Attila és Nyári Andrea pályázók, Vécsről

Megjelent:

7 fő atkári lakos

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelent érdeklődőket.és a
pályázati kiírásra megjelent családok képviselőit.
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:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy első napirendi pontban az Atkár Községi
Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995.
(III.29.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet tárgyalják meg.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az elhangzott javaslat elfogadását, így 1. napirendként az
Atkár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről
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szóló 6/1995. (III.29.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 2. napirendként
a Fő út 44. szolgálati lakásra benyújtott pályázatok elbírálását, és 3. napirendként egyebeket
tárgyaljanak meg.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület – határozathozatal nélkül –9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Az Atkár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati
lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Az Atkár, Fő út 44. sz. alatti szolgálati lakásra benyújtott
pályázatok elbírálása.

Benei Bertalan
polgármester

3.) Egyebek.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más napirendi javaslat nem volt, – határozathozatal nélkül –9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja
meg:
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Az Atkár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek
bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezet.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
A rendelet-módosítás szükségességét az indokolta, hogy az üresen álló szolgálati lakás
hasznosítása végett az Önkormányzat intézményeivel és a Polgármesteri Hivatalnál
munkaviszonyban, álló igénylők hiányában, közérdekből, más személy részére is
biztosíthassanak lakást.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Atkár Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú
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rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezettel egyetért, és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. (27/2007. IX.19. ÜPB-határozat jegyzőkönyvi
kivonata mellékelve.)
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Atkár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását és rendeletté emelését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Atkár Községi Önkormányzat tulajdonában
lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú rendelet
módosítására vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és rendeletté
emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
24/2007. (IX. 19.) sz.
RENDELETE
AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ
SZOLGÁLATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL SZÓLÓ 6/1995.
(III.29.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselőtestületnek, hogy a 2. napirendi pontot - az Atkár, Fő út 44. sz. alatti
szolgálati lakásra benyújtott pályázatok elbírálását - az 1990. évi 65 tv. 12. § 4.) bek.
értelmében zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
Folytatás 16.40 órakor nyilt ülésen:
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület döntése értelmében az itt megjelent
diósdi családnak biztosít bérlakást, velük kötnek szerződést. A vécsi fiatal párt sem utasítják
el véglegesen, számukra is biztosítanak lehetőséget a későbbiekben.
III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok:
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Az előző ülésen elhangzott javaslat értelmében – hogy az ülésről készült nyers jegyzőkönyvet
két hitelesítő aláírásával kaphassák meg a képviselők – most kellene megválasztani a
jegyzőkönyv hitelesítőit.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolja Pesti Jánosné és Bartókné Lukács Irén képviselőket a nyers jegyzőkönyv
hitelesítőinek megválasztani.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozóan –
határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette és
elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy megkereste Deák Csaba a 3 hektár szántó ingatlant
megvásárolni szándékozó, aki elfogadta az 500.000 Ft-os ajánlatot, és azzal is tisztában van,
hogy a földvédelmi járulék felét – mivel mezőgazdasági célt szolgál a létesítmény - is ki kell
fizetnie. A szerződés-tervezetet elkészítik, elmondta, hogy az Önkormányzat attól fél, hogy
nem valósul meg a beruházás, ezért azt szeretnék, ha csak akkor írnák a cég nevére a területet,
amikor rajta lesz a létesítmény. Viszont ez nem kivitelezhető addig, amíg nem fizetik meg a
földvédelmi járulékot. Azért nem tud konkrétabbat mondani, mert Deák Csaba azt ígérte,
hogy eljön az ülésre. A múlt héten külföldön volt, lehet, hogy nem jött haza, és azért nincs itt.
Legközelebb novemberben lesz ülés.
Az elmúlt ülésen döntöttek az iskolatej igények felméréséről is. Az iskola felmérte az igényt,
kéri, hogy ismertessék az eredményt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismerteti az iskolától érkezett levelet, melyben közlik, hogy a 131 tanulóból 63 fő kéri az
iskolatejet.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Legnagyobb problémát a kicsiknél okozhat az, amikor az osztályteremben ott van 15 tanuló és
és ebből 8 kakaót kap, ez kellemetlen.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ezt csak úgy lehetne, hogy vagy mindenkinek, vagy csak az alsósoknak rendelik meg. 100 %os támogatással kapnák az iskolatejet, csak az ÁFA-t kellene fizetni.
Benei Bertalan polgármester:
Ő már a múltkor is azon volt, hogy kössék meg a szerződést, jól szét tudták osztani,
különösebb gond nem volt vele. Ha csak az AFA-t kell megfizetni, érdemes.
Pesti Jánosné képviselő:
Spórolási időszak van, de ezen ne spóroljanak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szerinte nem kellene mindenkinek megrendelni.

359
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Hetente két nap van kakaó.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy rendeljék meg mindenkinek.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az iskolatejre vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az iskolatejre vonatkozóan – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
68/2007. (IX.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Iskolatej megrendelés
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2007.
december 31-ig biztosított iskolatejről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete általános iskola 1-8.
osztályos tanulói számára 2007. december 31-ig a tanítási napokon ingyenesen
biztosítja az iskolatejet.
Az iskolatej program lebonyolításához támogatást igényel a 85/2006. (XII. 20.)
FVM rendeletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szállítási szerződés megkötésére.
Felelős:

Dr. Jakab Csaba jegyző

Határidő:

8 napon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatás megigénylésére.
Felelős:

Dr. Jakab Csaba jegyző

Határidő:

85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet szerint

A Képviselő-testület felhívja az Általános Iskola igazgatójának figyelmét, hogy a
támogatás megigényléséhez szükséges összesítéseket készítse el.
Felelős:

Bartókné Lukács Irén igazgató

Határidő:

2007. november 8., 2008. január 8.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Petőfi Sándor Általános Iskola alapitó okiratának módosítását terjeszti a Képviselő-testület
elé. Az alapító okiratban szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a
szakfeladatok között, de a normatíva igényléséhez szerepeltetni kell a közoktatási törvény
szerinti megjelöléseket, kategóriákat.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Náluk csak a 2004-es alapító okirat van, a módosított okiratból nem kaptak még, ezért volt az,
hogy amikor Fülöpné Erdélyi Mária lent volt, az alapító okiratban napközi otthon és
tanulószoba szerepelt, holott az újban nem így van.
A vizsgálat során 5 olyan pont volt, amit a fenntartónak módosítania kellett az alapító
okiratban.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A mai módosítással együtt megküldi az Iskolának az Alapító Okiratot. A vizsgálat alapján
megjelölt pontokat már tartalmazza az alapító okirat.
Kapott egy olyan információt, hogy tanulószoba nem lesz.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Így van, csak a két napközis csoport lesz. Nincsenek 30-an egy csoportban, nehézség, hogy 8
korosztály tanul két csoportban. A 45 perc tanulási idő kötelező, egyszerűen kivitelezhetetlen,
hogy a velük foglalkozó pedagógus minden házi feladatot le tudjon ellenőrizni.
Fülöpné Erdélyi Mária pedagógus:
Az egyik napközis csoportban 25 fő van, a másikban 27 fő.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy hétfőtől Szőllősi Norbert tanuló visszajön és itt
folytatja tanulmányait. A gyermek Gyöngyösre kezdett iskolbáa járni, de innen nem íratták ki
– volt benn az édesapa, az édesanyjával is beszéltek, és a gyerek nagyon szeretne ide járni.
Most Gyöngyösorosziban laknak, az osztályfőnök Kovács Judit minden reggel megvárja és
délután átadja a nevelőanyjának. Ha Frecskó Dávid nem megy el az iskolából, Rómeóval
együtt a tanuló létszám megfelelt volna az ÖNHIKI-nek.
Rómeóval kapcsolatban kérelmet írt az Önkormányzatnak, hogy a tanulónak ingyenes
étkezést biztosítsanak. Tételesen nem sorolta fel a szociális helyzetét, és amennyiben nem
járulnak hozzá az ingyenes étkezéséhez, megoldják más forrásból.
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Ebben még nem született döntés, jelenleg még az ügyintézőnél van a kérelem, hiánypótlást is
kértek, de a szociális bizottság is tárgyalta az ügyet.

361
Berényi Ildikó képviselő:
A bizottság állásfoglalása az volt, hogy ilyenre még nem volt precedens. Nem is igazából
gondolták azt, hogy helyt kellene adni az ilyen fajta kérelmeknek, mert esetleg gyakorlattá
válhatna. Vannak olyan lehetőségek, amiben lehetne segítséget adni. A bizottság észrevétele,
hogy nem derült ki a kérelemből, hogy ő magyar állapolgár-e, vagy a jogi státusza, a szülők
adatai, stb. fordulhatnának átmeneti segélyért, amivel át lehetne hidalni ezt az étkezési
problémát. Ez egységes véleménye volt a bizottságnak.
Pesti Jánosné képviselő:
Nem javasolja elkezdeni ezt az ingyenes étkezési lehetőséget, mert akkor mások is jogosan
fordulhatnának hozzájuk. Vannak egyéb lehetőségek és módok, amivel tudnák segíteni a
családot. Ha nagycsaládosoknak számítanak, akkor bizonyos kedvezmények járnak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Azt gondolja, hogy az ő családi helyzetük, hogy milyen jogon laknak, a lakhatási gond nem
az iskola kompetenciája, a közigazgatásra tartozik. Az EU-tagországa Románia is, tanköteles
itt is, teljesíti azt, de hogy milyen formában laknak itt, ez a Jegyző Úr kompetenciája, hogy a
törvényes utat megkeresse, hogy ezek a családok hozzájuthassanak azokhoz, amire az
állampolgárságuk jogosulttá teszi. Óvodás is van, iskola előkészítőbe kellene járnia, van egy
anya aki szült, és semmiféle segélyt nem kap, még ha nem is ez a feladatuk, de ezeken az
embereken meg kellene próbálni segíteni.
Pesti Jánosné képviselő:
Ezek intézéséhez nekik együtt kellene működniük.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Úgy tudja, már voltak bent a Hivatalban.
Benei Bertalan polgármester:
Igen, és ugy mentek el, hogy tudták, milyen okmányokra van szükség.
Berényi Ildikó képviselő:
Minden kérelemnek vannak előírásai, formái.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem a család kérte a támogatást. Ő szerette volna, ha meg tudták volna oldani az étkeztetését.
Vegyék is le a napirendről.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kéri Igazgató Asszonyt, hogy tapasztalatairól írásban adjon tájékoztatást, ha van, aki nem
teljesíti a tankötelezettséget.
Az alapító okiratot javasolja kiegészíteni, hogy 2007. szeptember 1.-től két napközis csoport
működik az általános iskolában.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Visszatérve a családokra, úgy gondolja, hogy ez nemcsak az ő feladata, hogy utánajárjon a
tanköteles gyerekeknek. Hogy kik azok, akik nem hivatalosan laknak a község területén. Ő
ötször volt náluk, de valamilyen formában segíteni kellene rajtuk. Úgy látta, hogy rendes
emberek, szorgalmas emberek, teljesen mindegy, hogy a kisebbséghez tartoznak. Segítő
szándékkal már többen is megpróbáltak segíteni. Ezeknek a feltérképezése nem az ő feladata.
Úgy tudja, hogy a védőnő is volt a kisbabánál, aki most született. Talán ők Karácsondon
vettek házat és odaköltöznek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Petőfi Sándor Alapító Okiratára
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
69/2007. (IX. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak alapján a
Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja:
1. ) Az 5. pont 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Közoktatási Törvényben foglaltak szerint az intézményben szakképzett fejlesztő
pedagógus alkalmazásával, vagy szakképzett óraadó tanár megbízásával, a
Gyógypedagógiai szakszolgálat által előírt szakmai szolgáltatásokat biztosítja, így
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja alapján
a sajátos nevelési igényű tanuló ellátását biztosítja. Sajátos nevelési igényű tanuló az a
gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.”
2.) A 9. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.) Tanulócsoportok, napközis csoportok száma:
Az általános iskola 8 osztállyal működik, a napközis csoportok száma 2007.
szeptember 1-jétől 2.”
3.) A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozat jegyzőkönyvi
kivonatát küldje meg a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális
Igazgatóságának, valamint az alapító okirat módosítást az alapító okiraton vezesse át
és szerkessze egységes szerkezetbe és küldje meg az Általános Iskola részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

363
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy érdeklődtek a BURSA ösztöndíjpályázatról.
Tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a Képviselő-testület döntése alapján 2008-ban nem
csatlakoztak az ösztöndíjpályázathoz.
Kérdezi Petriknét, hogy a költségvetésbe tervezett összegből mennyit használtak fel erre a
célra?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy 60 eFt-ot használtak fel.
Benei Bertalan polgármester:
Ez abból is adódik, hogy a pályázó olyan iskolába jár, ahol nem lehet adni ezt a támogatást,
ilyenkor közlik az Önkormányzattal, hogy a tanuló nem veheti igénybe ezt, és visszautalják az
összeget.
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Megnézte az ösztöndíjjal kapcsolatos kormányrendeletet, hogy az anyagi nehézségek ellenére
is igénybe lehetne-e venni az önkormányzati és intézményi díjat, de sajnos nem, mert ezt csak
akkor adnák, és ugyanannyit, mint, amennyit helyben adnak.
Kocsis Attila képviselő:
Nem látja értelmét a községben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőknek. A Hevesi téren lévő
mindig tele van, a szél viszi szanaszét a szemetet, mellette zsákokat is látni. Most a falu
közepére csináltak egy szeméttelepet. Nem tudja, hogy milyen rendszerességgel szállítják el
az összegyűjtött szemetet, de javasolja, hogy huzzák be ide az összeset.
Benei Bertalan polgármester:
Csak a műanyagot gyűjtő kuka telik meg. Szórólapon kellett volna közölni a lakossággal,
hogy a műanyag üvegeket gyűrjék össze, így több férne az edénybe.
Kocsis Attila képviselő:
Vagy meg kellene nézni, hogy melyikben van a legkevesebb, és ahelyett is a műanyaggyűjtőt
kellene kitenni.
Benei Bertalan polgármester:
A Kertalja úton elhelyezetteket is mindig kiborogatják, szétszórják. Bata Józsefék ezeket
összegyűjtik zsákokban, mert nem fér a kukába, és másnapra ismét kiöntötték, és elvitték a
zsákokat.
Kocsis Attila képviselő:
De az is lehet, hogy a kutyák szaggatják szét.
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Benei Bertalan polgármester:
Az a probléma, hogy az A.S.A nem tudott szerződést kötni olyan céggel, aki átvenné a
szelektíven gyűjtött hulladékot. Elmondásuk szerint megtörtént, hogy egy céghez 5 literes
kannás bort vittek, és még fizettek is, hogy átvegyék tőlük a hulladékot. Gyálra szállítás
nagyon költséges lenne. Amint megkötik a szerződést valakivel, utána jönnek, és velük is
kötnek szerződést, de jelenleg az önkormányzat nem fizet ezért külön semmit, nem lehet őket
felelősségre sem vonni, mert térítésmentesen szállítják el a hulladékot, és az edényzetet is ők
biztosítják.
Kocsis Attila képviselő:
Felül kellene vizsgálni az egészet, mert a célt nem sikerült elérni.
Benei Bertalan polgármester:
Holnap beszél Iványi Zsolt Úrral, és megkéri, hogy vigyék vissza a szelektív
hulladékgyűjtőket, mert így nincs értelme a gyűjtésnek.
Király Sándor képviselő:
Az is megoldás lehetne, ha a fémgyűjtő helyett is műanyag-gyűjtő lenne, ezeket itt lehetne
hagyni.
Benei Bertalan polgármester:
Iványi Urék részéről indult ez a szelektív gyűjtés, hogy a lakosság is hozzászokhasson ehhez.
Most, mióta a 120 literes kukákat lecserélhetik 60 literesekre, számítani lehet arra, hogy
ezután még több lesz az olyan hulladék, amelyet ezekbe a szelektív edényekbe lehetne
elhelyezni a lakosságnak.
Az lenne a jó, ha szemétszállító minden héten ki tudná üríteni a szelektív edényeket is.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Iványi Úrnak volt olyan ajánlata, hogy az ingatlanon kellene szelektíven gyűjteni, külön
zsákokban, tisztán a keletkezett hulladékot, és ezután eldönthetnék, hogy érdemes-e elvinni,
jó-e az átvételre az így gyűjtött hulladék.
Kocsis Attila képviselő:
Külföldön is külön gyűjtik az efféle hulladékot, és meg is büntetik azokat, akik mást is
beletesznek a zsákba, mint amilyen célra való.
Benei Kálmán képviselő:
Hétfőn van a szemétszállítás a faluban, és kedden reggel mégis a szeméttelepen látta a kocsit.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Azért láthatta kedden, mert a Temetői konténert ürítette ki, ugyanis ez az autó alkalmas a
konténer felemelésére.
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Benei Kálmán képviselő:
Az idős, egyedállóak panaszkodtak, hogy a polgármester úrtól kapott értesítés szerint kötelező
megvenni 13 db zsákot egy negyedévre a szemétszállításhoz. Minek kell ennyit venni, ha
nincs szükségük ennyire? Mondta nekik, hogy ne jöjjenek be a Hivatalba ezért, majd ő
megkérdezi, hogy is van ez a dolog.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Képviselő Úr nem volt itt az előző ülésen, amikor erről tárgyaltak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Benei Kálmán képviselő hozzászólására válaszolva elmondta, hogy a szemétszállítási
szolgáltatást minden héten kötelező igénybe venni, függetlenül attól, hogy keletkezik-e
hulladék vagy sem. Ez alapján a szolgáltató jogosult a díjra. Nem logikus, de a rend szerint
fizetni kell.
Benei Bertalan polgármester:
Az év elején még ők is úgy gondolkodtak, hogy mindenki annyi zsákot vehet, amennyi
szükséges, ez lenne a logikus. A törvény szerint azonban nem így van. Meg kell venni a
negyedévre előírt zsákmennyiséget, ami drágább, mint a kuka. Jöjjenek be az ügyfelek és
majd tájékoztatják őket.
Király Sándor képviselő:
Jegyző úrtól kérdezi, hogy van-e patkány-invázió a neszák aljában?
A Művelődési Házban lesz-e egérirtás, mivel elképzelhető, hogy a klubhelyiség ajata alatt be
tudnak menni az egerek, mert nem szegték el a parkettát.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a Széchenyi utca végéről kapott információt,
hogy elszaporodtak a patkányok. Az ingatlan tulajdonosától kapott segítséget, akinek volt már
egy miskolci céggel kapcsolata ilyen ügyben. Fel kell mérni, hogy mi számit inváziónak a
szolgáltatás megrendelése előtt. Volt bejelentés, eljárás is volt.
Benei Bertalan polgármester:
Ezzel kapcsolatban konkrétan Juhász István Széchenyi úti telkéről van szó.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kéri a képviselők segitségét, ha patkány, vagy egér invázióról hallanak, értesitsék őt, hogy a
közegészségügyi intézkézkedést meg tudja tenni.
Benei Bertalan polgármester:
A Napközi Otthoni konyhánál rendszeresen van irtás.
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Juhász István atkári lakos kért és kapott szót:
40 bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba,de hogy ezek igazak-e vagy sem, nem tudja.
Két papirja van, ezek hamisak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismerteti az ezzel kapcsolatos 970-2/2007. sz. ügyiratot, amely a 2007. június 20-i levél.
Kocsis Attila képviselő.
Az elmult ülést követően azon gondolkodott, hogy halasztást kértek az elszámolásra, de mi a
remény arra, hogy jövőre meglesz a 8 millió Ft.
Benei Bertalan polgármester:
Csak annyi, hogy a jövő évi költségvetés hátha másképpen alakul.
Kocsis Attila képviselő.
Amikor a társulatra hivatkoznak, azt hallják, hogy jövőre a kormány még jobban húzza a
nadrágszíjat, akkor ismét kérdezi, hogy van remény a 8 millió forintra?
Benei Bertalan polgármester:
Ma is tárgyalt ebben az ügyben. Az EU-támogatás a remény arra, hogy be tudják fejezni a
művelődési ház felújítását. Itt 7-8 millió forintról van szó, és a konkrét összeget megjelölve
próbál kérni.
Kocsis Attila képviselő.
Látható-e már valami a határidőre?
Benei Bertalan polgármester:
Igen, rövid időn belül használhatóvá válhat a művelődési ház, viszont a műszaki átadását a
következő évre halasztanák, mert onnantól 60 napon belül kellene a beruházással elszámolni.
A Megyei Közgyűlés Elnökénél is járt ebben az ügyben, féléves halasztást kért az átadásra.
Kocsis Attila képviselő:
2007. október 31.-én lejár a szeméttelep működési engedélye. Van-e már elképzelés arra,
hogy hogyan történik a bezárás, készül-e tájékoztató tábla, ami a lakosságot figyelmezteti?
Benei Bertalan polgármester:
A kistérségen belül pályáznak a rekultivációra. Várható, hogy a Környezetvédelmi
Főfelügyelőség meghatározza, hogy a bezárást követően milyen feladatokat kell végrehajtani.
A szeméttelep 2-3 m-es agyagon van, így a vízzel nem tud beszivárogni a sok szennyeződés a
talajba. Egy bizonyos nagyságu földtakarással megoldható lenne a lezárás. Reménykednek,
hogy így hozzájárulnak a telep bezárásához. Szükséges lenne a telep Csány felőli oldalát
elkeríteni, és árkot is kialakítani, és a másik végén a sorompót lezárni, mert a dögkutat sem
lehet üzemeltetni. A bezárást követően az őriztetést is meg kellene oldani.
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Juhász István atkári lakos kért és kapott szót:
A szeméttelepről már 3-4 hónnap ezelőtt is beszéltek. Olyan szemét is kerül a telepre; amit
nem atkári lakosok visznek ki. Petőfibányáról, Erkről is hoznak ide szemetet, mert Erken
például az itteni díj 10-20-szorosát kellene fizetni, és Atkáron nincs ellenőrzés, azért hozzák
ide, azért kerül 3 millió forintba a karbantartás, mert az idegenek is ide pakolnak le. Atkáron
ki a felelős ezért? Amikor Jegyző Úr ide került, rossz örökséget vett át. Azt mondta akkor,
hogy 2007-től már máshová viszik a szemetet.
Ő felajánlja a személygépkocsiját is, ellenőrizzék le ezeket az embereket, honnan jöttek, stb.
A polgárőrség sem kereste meg még, pedig nekik is felajánlott 1000Ft-ot a költségeikre.
Kérdezi, hogy az önkormányzattól megítélt támogatást megkapták-e már?
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Polgárőrségnek még mindig nem tudták átutalni a
támogatás összegét.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Volt olyan terv, hogy Gyöngyösön építenek egy olyan hulladéklerakót, ahol a térség szemetét
elégetik, feldolgozzák, de ebből sajnos nem lett semmi.
Most is vannak olyanok, akik engedély nélkül más településekről hoznak ide szemetet Az is
segítség lenne a lakosság részéről, ha a szeméttelepen idegent látnak, felírják az autó
rendszámát, esetleg a nevet, és tanuskodnak is.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi, hogy milyen állapotban van az a szolgálati lakás, amit felajánlottak a
nagycsaládosoknak, mikor lehet beköltözni, kell-e takarítani?
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a lakás festését az iskola vállalta társadalmi
munkában. Azonban olyan állapotban van a fal, hogy először kaparni kell, meszelni nem
lehet, a kőműves már kijavította a hibákat, a festő elkezdett dolgozni. Legkésőbb a jövő héten
lehet beköltözni. A lakásban egy helyiség olyan állapotban van, amit feltétlenül festőnek kell
rendbehozni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kéri, hogy ha a festéssel végeztek, szóljanak és a szülőkkel megoldják a kitakarítását.
Hasznosi Árpád képviselő:
Ha a társadalmi munkások között lenne festő, hamarabb elkészülhetnének.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Van festő, Józsa Tibor, de már a tornaterem festésére tett ígéretet, esetleg még Balogh László
is szóba jöhetne.
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Benei Bertalan polgármester:
Szerinte a festést akkor bízzák Molnár Antalra, a szülők pedig vállalják a takarítást.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszöni a meghívottak megjelenését, s az ülést
17.45 órakor bezárta.
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