
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 28-án 

15.22órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 

Bartókné Lukács Irén,  
 Berényi Ildikó, Fülöp Lászlóné,  

Hasznosi Árpád, Király Sándor,  
Kocsis Attila, Pesti Jánosné képviselők 
 

Távolmaradását        Benei Kálmán, Paksi Tamás 
bejelentette: képviselők 
 
Meghívottak: Dr. Jakab Csaba  jegyző, 
 Gulyás Szabó Györgyné,     Műv.ház igazgató 

Nagy Józsefné  Hagyományőrző Csoport vezetője 
Józsa Imre  Polgárőrség vez. 

 Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó 
Pesti Jánosné igazgatási előadó 
 

Megjelent:   3 fő atkári lakos 
 
 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelent érdeklődőket. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-
testületből 8 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 javaslatot – határozathozatal nélkül –8 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.) Atkár község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló  Benei Bertalan 

rendeletének módosítása- polgármester  
  

2.) Beszámoló a községi önkormányzat 2007. évi költség-  Benei Bertalan 
vetésének I-III. negyedéves teljesítéséről.  polgármester 

  
3.) Atkár Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési  Benei Bertalan 

koncepciójának megtárgyalása és jóváhagyása. polgármester 
 

4.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. Dr. Jakab Csaba 
 jegyző 
  
5.) Bejelentések indítványok. 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről, valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról. 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Kérdés hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester 
munkájáról szóló jelentést - határozathozatal nélkül –8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.  
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Támogatja a 90 éven felüliekre vonatkozó javaslatot. Emellett javasolja, - ha még van rá 
pénzügyi fedezet - hogy az óvodás és iskolás gyerekek is kaphassanak valamit. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Tudomása szerint a szociális bizottság nem merítette ki az összes keretét. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Szerinte nem egy nagy összegről van szó, kb. 30-40 eFt-ról. 
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Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 
 
Kéri, hogy vitassák ezt meg, döntsenek arról, hogy a 95 éven felüli 3 fő ajándékkosarat 
kapjon, vagy mind a 9 fő 90 éven felülit ajándékozzák-e meg, pl. 3000 Ft-os 
ajándékcsomaggal. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ő azt szeretné, ha a 95 éven felüliek mellett a gyerekek is kapnának valamit, mivel az idős 
emberek részére idén is megrendezik a karácsonyi ünnepséget. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Jó ötlet a 95 éven felüliek megajándékozása. Javasolja, hogy a gyerekek is kapjanak valamit a 
fenyőünnepségen, ha már szaloncukrot kapnak, ez is gesztus értékű. Valamikor minden 
osztály kapott egy doboz szaloncukrot. 
Javasolja továbbá, hogy a 90 éven felülieket, ha nem mennek el a karácsonyi ünnepségre, az 
ottani gyümölcsből, édességből összeállított kis csomaggal látogassák meg otthonukban. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Neki is tetszik az ötlet, és biztos a gyerekek is örülnek. 
 
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 
 
Az elhangzottak és a Szociális Bizottság javaslata alapján a segélykeret megmaradt 
összegéből egy 3000 Ft-os csomaggal meglátogatják a 90 éven felülieket, valamint az óvodás 
és iskolás gyerekeknek szaloncukrot adnak a fenyőünnepségen. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A két nyugdíjas csoport vezetője az ünnepségen megmaradt gyümölcsből, édességből eddig is 
vitt el azoknak az idős embereknek, akik nem tudtak eljönni. 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy a szociális segélykeretből vásárolt - fejenként 3000 Ft-
os ajándékcsomaggal - látogassák meg a községben élő 90 éven felülieket, és az iskolás és 
óvodás gyermekeknek vásároljanak szaloncukrot. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - a szociális segélykeretre vonatkozóan - 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

70/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
Tárgy: Szociális és Művelődési Bizottság pénzmaradványának felhasználása 
 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
és Művelődési Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Szociális és Művelődési Bizottság 
2007. évre biztosított segélykeretének maradványából a községben élő kilenc 
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90 éven felüli nyugdíjasnak 3000 Ft összegű karácsonyi ajándékcsomag 
kerüljön összeállításra, valamint az iskolások és az óvodások részére az 
intézményvezetők felmérése alapján szaloncukrot vásároljanak. 
 
Felelős:    Berényi Ildikó, a Bizottság elnöke 
Határidő:  2007. december 20. 

 
 
 
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést - 
határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 
 
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1.) Atkár község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II.21.) sz. 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása  
Előadó:Benei Bertalan polgármester 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a 2007. évi költségvetés módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 28/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek az Önkormányzat 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát az Önkormányzat 2007. évi költségvetés 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és 
rendeletté emelte, az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

25/2007. (XI. 28. 
 

RENDELETE 
 

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 
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2.) Beszámoló a községi önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
  
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a 2007. évi a Községi Önkormányzat 2007. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. A bizottság javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra a beszámolót. 
 Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 29/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 
mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2007. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót fogadja el és vegye tudomásul. 
 
A Képviselőtestület a 2007. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - 
határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul 
vette és elfogadta. 
 
 
 
3.) A 2008. évi költségvetés koncepciója. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ma még nincsenek konkrét számok, csak nagyvonalakban látható, hogy mi várható az 
elkövetkező évben. Az biztos, hogy 2008-ban sem lesz könnyű, bízzanak abban, hogy néhány 
feladatot megoldottak ezévben, a szemétszállítás sem az önkormányzatot terheli, és ha 
nehezen is, de megküzdenek a jövő évi költségvetéssel is. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a 2008. évi költségvetés koncepcióját.  
A bizottság javasolta a koncepció elfogadását a Képviselő-testületnek. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 30/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A kommunális adó 14 eFt-ra emelésével nem ért egyet, mert nemcsak az önkormányzat van 
nagyon nehéz anyagi helyzetben, hanem a családok is, mivel már ebben az évben a 12 eFt-ra 
megemelt kommunális adó mellett bevezetésre került a szemétszállítási díj is. Nem javasolja a 
kommunális adó további emelését. 
Milyen tevékenységet terveznek az óvoda 3. csoportszobájának kihasználtságára? 
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Tervezik a művelődési háznál egy részmunkaidős takarító beállítását, és arról is szó van, hogy 
a kiadásokat csökkenteni kell. Véleménye szerint szükség van takarítóra, ezért javasolja, hogy 
erről a jövő évi számítások elkészülte előtt beszéljenek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Számára elképzelhetetlen egy művelődési ház takarító nélküli működése. Amikor 
megszüntették ezt az állást, igénybe vették a támogatást, a státuszt nem állíthatják vissza.  
ezért azt tervezik, hogy osztott munkaidőben egy fővel oldanák meg a tornaterem és a 
művelődési ház takarítását. Lehetőleg olyan emberre lenne szükség, aki az igazgató 
szabadsága, távolléte alatt a könyvtárban tudná helyettesíteni. Olyan terve is volt, hogy 
közhasznú dolgozó beállításával oldanák meg a takarítást, de erre év végén már nincs 
lehetőség. A közcélú foglalkoztatást 70 %-ban támogatják, de itt az a gond, hogy erre a 
feladatra alkalmas személy nincs a rendszeres szociális segélyezettek körében. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Tudomása szerint jelenleg egy takarító a munkaideje egyik felét a tornateremben, a másik 
felét a konyhán dolgozza le.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Igen, ez így van, de most már látható, hogy ez nagyon nehéz. Nem elég a konyhán a 2,5 
ember, szükség van 3 főre, mert a délelőtti munkaidő nagyon zsúfolt. Kéri, hogy a konyhán 
teljes állásban foglalkoztathassa a dolgozót.  
Egy másik dolgozóval megoldható lenne a tornaterem és a művelődési ház takarítása is.  
A polgármester úr felvetéséről az a véleménye, hogy a szakmai munkának az elvégzését nem 
kellene technikai dolgozóra bízni. A könyvtári helyettesítést képesített személlyel lehetne 
megoldani, ilyen képesítése van Bobákné Benei Márta pedagógusnak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Véleménye szerint a könyvtári helyettesítés sokkal többe kerül, ha nem a takarítót bízzák meg 
ezzel. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Nem tudja, hogy máshol hogyan oldják meg a szabadságolást, de erre az időre be is lehet 
zárni a könyvtárat. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Az elhangzottak alapján egy főt fel kell venni a konyhára, és egyet a tornaterem és 
művelődési ház takarítására. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az iskolában is, és a konyhán is van egy fél állás. Januártól tervezték a konyhára az egész 
állást. 
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Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az elmondottak szerint megoldódhat a konyhai feladatellátás, és a művelődési ház takarítása 
is egy másik fővel. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Létezik még a kis tornaterem, ahová a badisok költöztek a felújítás miatt, ott is kell takarítani, 
karbantartani. Ezt nem tudja, hogyan oldják meg. A tornaterem minden költsége az Iskolát 
terheli. A Napközinél Vajda Istvánné félállásban takarít, mi lenne, ha ezt a munkát Kisné 
Szűcs Edit látná el fél állásban, a másik fél állásban pedig a tornatermet takarítaná. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A kis tornatermet csupán 3-4 fő használja, ahol a lámpát sokszor égve hagyják, ami nem olcsó 
dolog, és ennek a takarítására is kellene egy ember, a sportöltözőt viszont 60 ember használja, 
és mégsem kell a takarítására ember. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az általános iskolások miatt épült a kis tornaterem, minden közüzem az iskolához kötött, 
nincs külön mérőórája, ezért a költségeit is az iskolára tudják terhelni. 
A Művelődési Ház felújítása idejére költöztek be a badisok a művelődési házból a kis 
tornaterembe. Ott nem fizettek bérleti díjat, a saját tulajdonú eszközeiket használják. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A tornaterem bérleti díja 4000 Ft/óra, a kis tornateremre nem állapítottak meg bérleti díjat, így 
a badisok nem fizetnek, igaz, hogy a saját eszközeiket használják. A kis tornateremhez 
minden badisnak van kulcsa, és nem tudják ellenőrizni, hogy ki mennyi időt tölt ott. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Ha lesz korcsolyapálya, akkor a korcsolyamelegedőt is használják majd, és ennek a költségét 
sem a badizókra, sem az iskolára nem terhelhetik. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Mivel most fűtési szezon van, legalább erre az időszakra állapítsanak meg a badisoknak is 
óradíjat, szerinte nekik is meg lehetne mondani, hogy mikor használhatják a tornatermet. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Szerinte nem megszokás kérdése, hogy a badisoknak nem kell fizetni, fizessenek ők is bérleti 
díjat. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ez a kis tornaterem nagyon megnöveli az iskola költségét. A nagy tornaterem gázszámlája is 
ugyanannyi, mint az iskoláé, de ott 4000 Ft a bérleti díj óránként. A tornatermet mindenki 
használja, nemcsak az iskola. A művelődési ház felújítása alatt pedig mindenféle jótékonysági 
bált itt rendeznek, a konyhán főzik a vacsorát, ahol adagonként 300 Ft-ot ki kell fizetni. Vagy 
a Képviselőtestületi határozat szerint a tornaterem a helyszíne sok rendezvénynek. A 



 389 

tornateremért pedig már nem kérhetnek bérleti díjat, mert pl. egy 7 órás bálnál 28.000 Ft-ot 
kellene fizetni a szervezőknek.  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja, hogy a költségvetés tárgyalása előtt dolgozzanak ki koncepciót a térítési- és a 
terembérleti díjakra. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
Nem egyszerű ez a dolog, sokszor van olyan helyzet, hogy furcsa lenne, ha például egy 50 
éves általános iskolai találkozó, vagy az atya és a harangozó búcsúztatója esetében elkérték 
volna a 300 Ft-ot adagonként. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Véleménye szerint, ha bérleti díjat nem kérnek, akkor a főzésért a térítési díj 150 %-át is el 
lehetne kérni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Szerinte is hozzon a Képviselőtestület egy olyan határozatot, amiben megállapítják, hogy ki 
veheti igénybe térítés nélkül, ki az, aki kedvezménnyel, és kinek kell fizetni a teremért. A 
Sportegyesület sem az önkormányzat intézménye, idézve Jegyző Urat, és a harangozó Manci 
néni sem az.  
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Más községben hogyan működik a konyha? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Sok helyen megszüntették a konyhát és kihordatják az ételt, pl. Vámosgyörkön. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Javasolja, hogy a következő ülésre legyen javaslat a bérleti díjakra vonatkozóan, hogy 
januártól már az új díjakkal lehessen tervezni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Fülöp Lászlóné felvetésével, hogy ne emeljék a kommunális adó 12.000 Ft-os mértékét, 
egyetért. 
Másik kérdésére válaszolva, hogy mi a terv az óvoda 3. csoport szobájának kihasználtságára, 
elmondta, hogy bölcsőde kialakítása is szóba jöhet, de erről konkrétabban majd a - Családi 
Napköziket Fenntartó Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó előterjesztés 
kapcsán tárgyaljanak.  

 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Minimum eszközjegyzékre az iskolából nem érkezett igény, tudomása szerint ott is vannak 
hiányosságok e téren. 
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Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az óvodai minimum eszközjegyzék hiányzó eszközeire nem pályáztak, kérdezi, hogy 2008. 
január 1. és december 31. közötti ütemezésre lesz-e lehetőség? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Szerinte lesz rá lehetőség, decemberre összeegyeztetik, hogy mi hiányzik, és úgy terveznek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az iskolai minimum eszközjegyzékéből a felnőttek mosdóhelyiség bővítése hiányzik. Egy 
WC van jelenleg, még egy legalább kellene. Az iskola szerencsés, mert minden évben 
pályáznak és nyernek is. Az informatikai normatíva közel egy millió Ft volt, ezzel teljes 
egészében mentesíteni tudják az önkormányzatot az eszközvásárlás alól. Vásároltak 270-280 
eFt-ért hangosítót, tv-t, dvd-t, faxot, a számítógépeket is folyamatosan felújítják. Az SZJA 
egy százalékából több mint 300 eFt-ot kaptak. Csupán a mosdóhelyiség az, amit nem tudnak 
megoldani, de nincs konyha, nincs a méreg tárolására alkalmas helyiség. A hiányosságok nem 
közvetlenül a szakmai munkában okoz gondot, de a felnőttek komfortérzetén javítana, ha 
pótolni tudnák. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A Művelődési Házban is sok mindenre lenne szükség, pl. projektorra. Mindez vágyálom. 
Olyan, mintha nem is ezen a földön járnának, nem érti, hogy nem mindenki érzi át azt a 
helyzetet, amiben az önkormányzat van. Minden nagyon jó lenne, a 2007-2010-es gazdasági 
elképzelés is megvalósíthatatlan dolgok tömege. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kiegyenlítetlen számlákat és a 2007. előtt vállalt kötelezettségeket be kell tervezni. Ha 
pályázaton megnyerik a projektort és az eszközöket, meglesznek, de ha nem tudják megvenni, 
nem lesz. A tartozások fogynak, lehet, hogy jövőre ki is lehet fizetgetni, és újabb 
kötelezettséget nem kell tervezni, vállalni. 
A vágyálmokkal kapcsolatban elmondta, hogy minden önkormányzatnak le kellett írni, hogy 
mit szeretne a községben. Egy 230 millió Ft-os beruházás önrésze is 23 millió Ft, amit nem 
tudnak előteremteni, de ha az önrészre is lehet pályázni, akkor inkább írjanak terveket, a 
faluközpont, a belvíz-elvezetési rendszer, a Polgármesteri Hivatal felújítása, vagy a 
kerékpárút is csak tervek. A vágyálmok valósággá válhatnak, tehát tervezni kell, mert a 
sorrendben az az első, hogy tervekkel rendelkezzenek. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ezek azért sántítanak, mert az is kérdés, hogy ki van-e fizetve a gázszámla. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Szerinte a Sportegyesületnek is vannak vágyai, és ha azokat le kell írni, leírják, mert egyszer 
hátha mégis lesz rá lehetőség. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az, hogy ilyeneket le kell írni, még mindig a régi rendszerre emlékeztet. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Európában nem mindenhol volt kommunizmus, és mégis azoktól származik, ahol nem volt 
kommunizmus. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A temető-nyilvántartás hiányzik a faluban. Sürgősen rendet kell tenni, a parcellázásban is, 
nevetséges, hogy a sírhelyeket nem lehet kimérni, nevetséges, hogy a temetőgondnok 
rendelkezik erről. Biztos meg van határozva a két sír közti távolság, az egyes, kettes sírhelyek 
mérete stb. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Pontosan meg van határozva minden, a Jegyző Úr ott van a sírhely kitűzésénél. Valamikor 
még a bejárati útba is temettek, és két sír közé is tettek még egyet. Az új részben már ilyen 
nincs. A több mint 25 éve megváltott sírhelyekért lehetne kérni sírhelydíjat a 
hozzátartozóktól, ha lenne nyilvántartás. A 90-es évek elején Király Tibor képviselő vállalta, 
hogy elkészíti a nyilvántartást, ez nem sikerült, aztán kértek árajánlatot a temetőfelmérésére 
és a nyilvántartás elkészítésére a Geodéziától, 400 eFt-ba került volna, de az akkori jegyző azt 
mondta, hogy sok pénz, így elmaradt. Ahogyan a temető most kinéz, nem lehet mondani, 
hogy csúnya, elhanyagolt. 
Annak utána tudnak nézni, hogy ki, mikor, mennyi sírhelydíjat, ki után fizetett be. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Sajnos a régi részben össze-vissza vannak a sírok. Jó néhány éve tologatják már a 
nyilvántartás felfektetését. Véleménye szerint a temető-nyilvántartást tervezni kell a 
költségvetésben. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az utóbbi években nem ásnak úgy sírt, hogy előtte a Jegyző Úrral ne egyeztessenek, a 
sírhelydíjat is kifizetik. Sajnos az új résznek sincs nyilvántartása, amit törvény ír elő. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Valahogyan ezt meg kell oldani, nyilvántartásnak lenni kell. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egyetért, ezt tervezni kell, árajánlatot kell kérni.  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztett 2008. évi koncepciót az elhangzott 
javaslatokkal együtt, azzal módosítva fogadja el. 
Ismerteti a határozati javaslatot, mely jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a 2008. évi koncepcióra vonatkozóan, 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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71/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

Tárgy: Atkár községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása és jóváhagyása. 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat és 
intézményei 2008. évi költségvetésének koncepcióját elfogadta és jóváhagyja 
az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal: 
 

1.) A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési 
rendelettervezet előkészítése során  

a) vegye figyelembe a koncepcióban foglaltakat, valamint a 2008. évi 
költségvetési törvény előírásait, különös tekintettel az önkormányzatot 
megillető normatívákra 

b) tegyen javaslatot a díjakat tartalmazó rendeletek módosítására, 
c) vizsgálja meg a bölcsöde létesítésének lehetőségét, kiadási és bevételi 

oldalát, 
d) a kommunális adó bevételeknél 12 000 Ft/évi adómértékkel tervezzen, 
e) vizsgálja meg, hogy az óvoda kötelező eszközjegyzékében szereplő 

eszközök beszerzése 2008. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban 
megtörténhet-e. 
 

Felelős:    Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2007. december 19. 
 

2.) A Képviselő-testület felhívja az Általános Iskola igazgatójának figyelmét, 
hogy tegyen javaslatot a teremhasználati díjak emelésére. 
 

Felelős:    Bartókné Lukács Irén igazgató 
Határidő: 2007. december 19. 
 

3.) A Képviselő-testület felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek 
figyelmét, hogy az intézményi költségvetések tervezetét juttassák el a 
polgármester részére. 
 

Felelős:    intézményvezetők 
Határidő:  2008. január 15. 
 

4.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetét első fordulós 
megtárgyalásra terjessze a Képviselőtestület elé. 
 

Felelős:    Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2008. január 31. 

 
 

 
Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el. 
 

SZÜNET 
 

SZÜNET UTÁN 
 
17.40 órától a Képviselőtestület folytatja munkáját. 
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4.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 
 
- A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Vízmű elküldte a jövő évi díjjavaslatát. A javaslatban 11 %-os díjemelést kezdeményeznek, 
a Víziközmű Szövetség ajánlását is figyelembe véve, az anyag- és egyéb költségek 
növekedésével számolva. Ismerteti a javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz 
mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a közüzemi vízműből szolgáltatott 
ivóvízért és csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet. 
Először a bizottság nem javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a rendelet-tervezetet.  
De miután a polgármester tájékoztatásából kiderült, hogy az önkormányzatnak kell befizetni a 
javasolt és elfogadott vízdíj különbözetét, a 31/2007. (XI.28.) sz. határozatában a Képviselő-
testületnek is javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A bizottságot arról tájékoztatta, hogy volt olyan önkormányzat, ahol a javasolt díjat nem 
fogadta el a Képviselő-testület, attól kisebb mértékben állapították meg a vízdíjat, és ez 
alapján fizetett a lakosság. A Vízmű bírósághoz fordult, és nyert az Önkormányzattal 
szemben, ezért a különbözetet neki kellett megfizetni. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Felháborítónak tartja, hogy Egerben a vízdíj nettó 227 Ft, náluk pedig nettó 252 Ft. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A különbség abból is adódik, hogy Egernek mindenféle szivattyúzás nélkül van karsztvize, 
ezért olcsóbb a díja. Ettől még sokkal drágább vízdíjak is vannak az ÉM-i régióban. A 10 % 
áremelést nem tartja túlzottnak, tavaly is ennyi volt, most majdnem 11 %, elfogadásra 
javasolja. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A vízdíj megállapításakor annak idején Tóth Zoltán Úr is jelen volt az ülésen, és akkor azt 
kérdezték meg tőle, hogy a községben mikor terveznek fejlesztéseket. Azt válaszolta, hogy 
majd erre visszatérnek. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez így történt akkor. Később kérték, hogy a nyári vízhiány kiküszöbölésére tegyenek valamit, 
erre beépítettek a rendszerbe egy több millió forintos egységet, amely automatikusan 
bekapcsol, ha csökken a víznyomás. 
Hogy az elkövetkezendő időben a községben milyen fejlesztést terveznek, nem tudja. Az 
biztos, hogy Atkáron, a Tabi kastélynál lentebbi területen van egy új kút, amit 2007-ben adtak 
át. 
Az ipari parkon keresztül vezetnek egy csőrendszert, egy körvezetéket, a Gyöngyöshalászra 
bejövő vezeték teljes egészében az atkári betáp. marad, szükség is lesz a tervbe vett kis üzem 
vízellátására. Azt is ígérte Tóth Zoltán Úr, hogy mielőtt megépítik az utat, ha a 
gerincvezetéket nem is, de az összes bekötést, a horganyzott csöveket kicserélik. Azt szeretné, 
ha az azbeszt csövet mind kicserélnék. Lehet olyan kérésük, hogy az útépítés előtt, a Fő úti 
gerincvezetéket cseréljék ki műanyag csőre. 
Jó lenne, ha ezek folyamatosan megvalósulhatnának. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és 
csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
elfogadását. 

 
A Képviselőtestület a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatornaszolgáltatásért 
fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

26/2007. (XI. 28.) 
 

RENDELETE 
 

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS 
CSATORNASZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

(melléklet szerint) 
 
 
 
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal az SZMSZ módosításaival kapcsolatosan törvényességi észrevételt tett. 
Ismerteti az észrevételt. (Ügyirata 1066-4/2007. sz. alatt, másolata jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 



 395 

Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet. 
A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra - a Közigazgatási Hivatal 
észrevételeivel módosított - a rendelet-tervezetet.  
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 32/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozóan 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az 
alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
27/2007. (IX.05.) 

 

RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 11/2007. (III. 14.) 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 

 
 
 

III. NAPIREND UTÁN: 
 
Bejelentések, indítványok. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nagy Józsefné, az atkári Hagyományőrző Nyugdíjas Csoport vezetője kérte, hogy szólhasson. 
 
Nagy Józsefné, Hagyományőrző Nyugdíjas Csoport Vezetője: 
 
Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy karácsonyra megemlékeznek a községben élő 90 éven 
felüli emberekről. Nem is lehet felsorolni, hogy ez alatt a 90 év alatt mit meg kellett már 
tenni. 90 évig a községben élni, tevékenykedni, igen nagydolog. Ő szeretett itt élni, 
mindenkivel foglalkoztak. Nagyon szeretné, ha sokan megérnék a 90 évet. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
A Képviselő-testület nevében köszönetet mond Nagy Józsefnénak a községben végzett, 
odaadó, aktív munkájáért. 
 
 
 

- Családi Napköziket Fenntartó Intézményfenntartó Társulás 
létrehozására vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés és 
határozati javaslat 
(Ügyirata 1347/2007. szám alatt, másolata mellékelve.) 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala megküldte 
a Családi Napköziket Fenntartó Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó 
előterjesztését azzal, hogy az előterjesztésben foglaltakat Képviselő-testület tárgyalja meg és 
döntsön róla. 
Az előterjesztést átolvasva kiderült, hogy Abasáron és Pálosvörösmarton az önkormányzat 
fenntartásában már működnek családi napközik, ezért arra gondoltak, hogy az óvoda 3. 
csoportszobája talán alkalmas lenne családi napközi, vagy bölcsőde kialakítására, jó 
finanszírozási lehetőséggel. Nem hiszi el, hogy lenne olyan szülő, aki, ha ide is hozhatná a 
gyerekét, inkább Gyöngyösre vinné. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Nagyon jó lenne, ha a községben működne bölcsőde, ezzel a települést is vonzóbbá tudnák 
tenni. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A Polgármester Úr megbízásából érdeklődött az elhangzottakról. Ő a Visonta úti óvoda 
vezetőjét kérte, segítsen ebben. Véleménye szerint ez nagyon jó ötlet, Gyöngyösön csak 3 
bölcsőde van, és csak gyöngyösieket vesznek fel, várólistával. Mivel Atkárról és 
Vámosgyörkről is van megkeresés, biztos lenne lehetőség egy 10 fős csoportra. Ez nagyon 
komoly megfontolást érdemel. 20 hetes kortól lehet igénybe venni a bölcsődét, ahol 3 éves 
korig maradhatnak a gyerekek. Működési engedély-köteles tevékenység, 2 szakképzett 
gondozónő mellett mindig kell egy kisegítő is. Elképzelhető, hogy közös igazgatású 
intézményként is működtethető. Be kellene ruházni valamennyit, a vizesblokkot nem 
használhatják közösen, kellene két kis wc, egy kézmosó is, és egy éves kor alatt tejkonyhát is 
kell biztosítani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az a gond, hogy ha nem társulnak, akkor biztos, hogy nem fogják felvenni az atkári 
gyerekeket a gyöngyösi bölcsődébe. Azt is mondták, hogy semmiféle pénzügyi 
konzekvenciával nem jár a tagság, mert a tagönkormányzatok által fizetett önkormányzati 
hozzájárulásból és a normatívából, tartják fenn, de ha az kevésnek bizonyul, ki kell egészíteni. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tudomása szerint az igénybevétel arányában kell fizetni, csak az hogy lesz, ha 3 csoportban 
van 15 hely, amit 10 település is igényel. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ebben az esetben 5 csoportot indítanának. 
Mi lenne, ha Atkár úgy társulna, hogy náluk is lenne egy csoport. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Szerinte azt is nézni kell, hogy mennyi finanszírozást kapnának, a bölcsődei és a családi 
napközis ellátás is egy-egy pont. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Mi történik, ha közben nő az óvodai létszám? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Akkor megszüntetnék, 3 hónappal a bejelentés után lehet a társulásból kilépni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha pl. 540 eFt a finanszírozás, az 10 gyerekre 5.400.000 Ft. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A csoport szakmai munkájáért az egyik szakdolgozó felel. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ezek a gondozók felsőfokú végzettségűek? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Még nem, érettségivel és OKM-es csecsemős képzettséggel el lehet látni ezt a feladatot. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az a lényeg, hogy mennyibe kerülne, 5-10 éves gyakorlattal havi 100 eFt fölött van a bér, ezt 
két fő részére szerinte nem tudnák biztosítani.  
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ő szerinte a községben főleg a 2,5 éveseknek igényelnék az ellátást. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Amennyiben belépnek a társulásba, leghamarabb csak 2009. január 1-vel lehet kilépni. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha társulnának, akkor sincs garancia arra, hogy honnan vesznek fel gyerekeket. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Megnézte a gondozónők besorolási bérét, egy kezdő bére 82.300 Ft, a következő 94.600 Ft, és 
ehhez jön még 32 % járulék. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Nem lehetne a csoportszobát bölcsődei célra bérbe adni a kistérségnek? 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Szerinte csak a célnak megfelelően kialakítva lehetne a helyiséget bérbe adni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az előterjesztés az önkormányzati hozzájárulást is tartalmazza, ha a szülők nem fizetnének 
díjat. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Szerinte legjobb lenne a bérbeadás, a kialakítást pedig oldják meg a bérbevevők. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az előterjesztésben csak 3 vagy 5 csoportot terveznek kialakítani, hármat akkor, ha csak a 
gyöngyösi bölcsődéseket veszi fel, de ha figyelembe veszi a települési igényeket is, akkor öt 
csoportot, de hatot nem tervez. 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Ha igényelnék a bölcsődét, a szülőktől ők is kérhetnek térítési díjat. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolja, hogy a következő ülésre készítsenek számítást erre vonatkozóan. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az intézményfenntartó társuláshoz a kistérségi társulás önkormányzatai csatlakozhatnak, és 
erről a Képviselő-testületnek már most kellene dönteni. 
Javasolja, hogy társuljanak, és a következő ülésre kiszámolják a bölcsődei lehetőség 
költségeit. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mi van akkor, ha az Önkormányzat csatlakozik, és egy év múlva mégis csak fizetni kell 300 
eFt-ot. 
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Egy családi napközibe a 20 hetestől a 17 évesig mindenki bekerülhet, ez már lehet problémás. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ideális esetben gyermekjóléti kategóriába tartozik a családi napközi, és ha van olyan 
település, ahol kicsi az óvoda, vagy kevés a bölcsődei férőhely, akkor magánvállalkozó 
működtethet ilyet. 
Nagyon jól működnek a gyöngyösiek, most az kell mérlegelni, hogy Atkár belépjen-e, vagy 
sem, és a következő ülésre kidolgozzák-e a bölcsődei költségeket. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Arról ne mondjanak le, hogy kidolgozzák a költségeket, fel kell mérni, hogy hány gyereket 
érintene, mi, mibe kerülne, és elindítható-e ez a bölcsődei nevelés. 
 
Javasolja, hogy olyan döntést hozzanak, hogy most nem vesznek részt a társulásban, - biztos 
lehet csatlakozni bármikor, jelenleg 12-13 tagja van a társulásnak a 24 tagú kistérségből. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - intézményfenntartó társulás családi napközi 
működtetésére vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

72/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
Tárgy: Családi napközi intézményfenntartó társulása 
 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás keretein belül létrehozott 
Családi Napközi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodáshoz nem kíván csatlakozni, de 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a társulás működési tapasztalatait 
megvizsgálva ahhoz későbbi időpontban csatlakozzon. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot 
küldje meg a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás, valamint 
Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala Intézményi és Humán Kapcsolatok 
Igazgatósága részére. 
 
Felelős: Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
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Benei Bertalan polgármester. 
 
- Ördögné Tóth Nikoletta pedagógus kérelmét terjeszti a Képviselő-testület elé. (Ügyirata 
1382/2007. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
Beszélt kérelmezővel, elmondta neki, hogy támogatja a kérelmet, de az nem megy sokáig, 
hogy évente beadja a kérelmet. Azt ígérte, hogy a következő évben biztos lesz változás. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ezt még sokat el lehet játszani, nagyon sajnálja, hogy nincs hol lakniuk, csak kérdés, hogy 
meddig mehet ez így. Ilyen dolgokkal nem minden önkormányzatnál foglalkoznak. Arról 
most nem is beszéltek, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni az iskolának. Ma minden 
önkormányzat arra törekszik, hogy megfeleljen ezeknek, hogy feltöltsék a település iskoláját a 
megfelelő létszámra. Ez az akció, ami a nyáron lezajlott, sikeresnek mondható, a jelenlegi 
helyzetben járható útnak tűnik. Ha most egy évre kötnek szerződést, és ha ismét nagy baj lesz 
az iskolai létszám körül, akkor megint szükség lenne egy olyan lakásra, ahová például el 
lehetne hozni azt a vécsi családot, aki előzőleg is jelentkezett. Beszélt velük, szerettek volna 
albérletet találni részükre, de sajnos a tulajdonos rövid időre nem adja bérbe lakását, csak egy 
évre, előre fizetve 3 hónapot.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az iskola a költségvetési törvénynek megfelel, ma is iratkoztak be. Úgy tűnik, hogy a 
második félévtől 3 gyerek jön át Vámosgyörkről. Beszélt Ördögnével, és kérte, hogy csak 
augusztus 15.-ig kössék meg a szerződést, mert ha szükség lenne a lakásra, meghirdetnék, ha 
pedig nem, akkor kiadható részükre. Nagyon sajnálja, hogy nehéz helyzetben vannak, de neki 
is meg kell érteni, hogy a település szempontja az első.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A vécsi családdal megbeszélték, hogy amikor kiürül az orvosi lakás, akkor újra találkoznak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja, nevezett kérelmének elfogadását, azzal, hogy 2007. július 31.-ig szóló bérleti 
szerződést kössenek. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Ördögné Tóth Nikoletta pedagógus 
kérelmére vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
73/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Ördögné Tóth Nikoletta szolgálati lakása bérleti jogviszonya 

 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Atkár Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről 
szóló, többször módosított 6/1995. (III.29.) rendelet 4. §. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Petőfi Sándor Általános Iskola 
igazgatójának javaslatára – az önkormányzat tulajdonát képező Atkár, Fő út 
44/B sz. alatti szolgálati lakás bérlőjéül ÖRDÖGNÉ TÓTH NIKOLETTA, 
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3213 Atkár, Fő út 44/B. szám alatti lakost, az atkári Petőfi Sándor Általános 
Iskola tanítóját – szolgálati lakásra jogosultat – meghatározott ideig, 2008. 
július 31-ig kijelöli. 

 
- A Képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy Tóth 

Nikolettával a bérleti szerződést kösse meg 2008. január 1-től 2008. július 
31-ig meghatározott ideig. 

 
Felelős: Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 2007. december 15. 

 
 
 
 
Benei Bertalan polgármester. 

 
- Táncos Tiborné házi segítségnyújtás keretében szociális étkezők ebédkihordója 
kérelmét terjeszti a Képviselő-testület elé. (Ügyirata 1381/2007. szám alatt, másolata 
jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Biztos mindenki tudja, hogy milyen áldatlan körülmények között tudja végezni a munkáját, a 
kerékpáron a rengeteg ételhordóval, többször is fordulnia kell, mert egyre több helyre kell 
vinni. Lehet, hogy nem is ez a legjobb megoldás. Nem könnyű, a téli időszakban pláne. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
Ő elhiszi, hogy nem sok ez a pénz sem, de a konyhai dolgozók is csupán 60 eFt-ot kapnak a 8 
órai munkájukért. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Szerinte alkudozni kell vele, vagy meg kell hirdetni, lehet, hogy más jelentkező is lenne rá. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az biztos, hogy sokkal jobb lenne, ha az önkormányzat tudna venni egy autót, amivel 
szállítani lehetne az ebédet a szociális étkezőknek és az óvodába is. Az óvodai szállítást Tóth 
Attila (közcélú dolgozó) nagyon szívesen végzi, de a szociális étkezőkét már nem lehetne 
rábízni.  
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Adácson is kiskocsival szállítják az ételt, de az a kocsi nyitott. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolja, hogy hirdessék meg az állást, még van egy hónap januárig. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta Táncos Tiborné kérelmére vonatkozóan, hogy nettó 25.000 Ft-ra emeljék fel a díját. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Táncos Tiborné kérelmére vonatkozóan – 8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Táncos Tiborné, Kossuth u. 15. szám alatti lakos részére megbízási díj 
megállapítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Táncos 
Tiborné ebédkihordó kérelmét megbízási dj emelésére és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület Táncos Tiborné részére 2008. január 1-jétől bruttó 28 293 
Ft, azaz Huszonnyolcezer-kettőszázkilencvenhárom Forint megbízási díjat 
állapít meg. 
 
A Képviselő-tesület felhatalmazza a polgármestert a megemelt összegű 
megbízási díj kifizetésére. 
 
Amennyiben Táncos Tiborné a megemelt összegű megbízási díjat nem fogadja 
el, úgy felhatalmazza a polgármestert a feladatra új ebédkihordó megbízására. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

 
 
 

- Hulladéklerakók rekultivációja. 
(Ügyirata: 32-86/2007. szám alatt, másolata mellékelve.) 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatosan, hogy a 
környéken több település is e feladat előtt áll. A szeméttelep óriási problémát jelent, éjszaka is 
lepakoltak egy nagy csomó dobozt, amikben hűtőgépek voltak, tele hungarocellel. Ma 
kiküldte a Nagy út végére a dolgozókat, hogy vágják ki az összes bokrot, fát, mert 
mindenhová lerakják a szemetet, a csányi út végére is. Beszélt a közútkezelővel is, hogy 
vadvédőhálóval kerítsék le a telepet, úgy hogy az árok szélére tegyék a hálót, hogy csak az 
útra tudják letenni, sehová máshová a szemetet. Három lakatot is levágtak már, és mégis 
lerakták a hulladékot. 
A rekultiváláshoz van lehetőség EU-s pályázati forrás igénylésére, csak az a baj ezekkel, hogy 
az önkormányzatnak előre ki kell fizetni a költségeket, és csak a kiegyenlített számla alapján 
utólag kapják meg a pályázati összeget. 
Szándéknyilatkozatot kell adni, hogy az önkormányzat ebben részt kíván venni. Javasolja, 
hogy csatlakozzanak a pályázathoz. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Józsa Imre, a Polgárőrség vezetője talán azért jött el az ülésre, hogy elkérje a tavaly megítélt 
30 eft-os támogatást. A Polgárőrség is szokta ellenőrizni a szeméttelepet, saját autójukkal, 
éjszaka is járják a falut. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az lenne a jó, ha végre tettenérnék a szemetet elhelyezőket, és meg is büntetnék, amit biztos 
elhíresztelnének, és akkor mások meggondolnák, hogy érdemes-e ilyet tenni. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Több bejelentés is érkezett szemét elhelyezésről, de még csak egy zárult le, egy 
jászárokszállási lakos ügyében nem lehetett bizonyítani az elkövetést. A többi még 
folyamatban van. Ha nem atkári az elkövető, akkor szemtanukat keres, és azt pedig nem 
sokszor találják meg, és így a büntetésre nem is kerülhet sor. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Évekkel ezelőtt, még Sivák István jegyző idejében történt, hogy egy szemetelő azt mondta, - 
akit az autó rendszáma alapján megtaláltak, - hogy ő nem lepakolta az autóról, hanem fel, 
mert ő környezetvédő. 
 
Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a hulladéklerakó rekultivációjához pályázati 
forrás igénylésére. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – hulladéklerakó rekultivációjához pályázati 
forrás igénylésére vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
75/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Hulladék rekultiválási pályázat 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát nyilvánítja ki, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában álló hulladéklerakót a KEOP - 2.3.0. - „A 
települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok 
elvégzése” elnevezésű pályázat keretében kívánja rekultiválni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat feltételeinek 
részleteivel kapcsolatban folytasson tárgyalásokat Abasár, Gyöngyöstarján, 
Halmajugra, Karácsond, Szücsi, Vámosgyörk, Vécs és Ludas polgármesterével 
és tájékoztassa a Képviselő-testületet a pályázat beadási feltételeiről. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 2007. december 19. 
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Pesti Jánosné képviselő: 
 
Józsa Imrétől, a Polgárőrség Vezetőjétől kérdezi, hogy hány taggal dolgoznak, és a 
jelentkezőket elutasítják? 
 
Józsa Imre, a PolgárőrségVezetője: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg 32-en vannak, ami nem kevés. De várják az 
atkári lakóhelyű jelentkezőket. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Javasolja, hogy a Polgárőrség hirdesse magát, és aki jelentkezik erre, azt csak dicséret illeti. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Egyetért a javaslattal, minél többen vannak, annál többször láthatók a faluban, ami biztos 
visszatartó is a bűnözésre. 
 
 

- Mozgássérültek gyöngyösi csoportjának támogatási kérelme. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Mozgássérültek gyöngyösi csoportjától érkezett 
támogatási kérelemről, melyet ismertet. (Ügyirata 1259/2007. sz. alatt, másolata mellékelve.) 
A Képviselő-testület minden évben támogatja egy minimális összeggel az ünnepet. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Egy jelképes összeggel javasolja támogatni a csoportot. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Tavaly 25 eFt-ot állapítottak meg részükre. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Véleménye szerint 10-15 eFt támogatás is elegendő. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Szerinte még az is sok, javasolja, hogy jelképesen, 5 eFt-tal támogassák a csoportot. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat. 
Aki egyetért a 15.000 Ft-os támogatással, szavazzon. 
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A Képviselő-testület- határozathozatal nélkül - a 15.000 Ft-os támogatást 2 igen, 6 
ellenszavazattal nem fogadta el. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Aki egyetért a 5.000 Ft-os támogatással, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület- határozathozatal nélkül - az 5.000 Ft-os támogatást 1 igen, 7 
ellenszavazattal nem fogadta el. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Aki egyetért az 10.000 Ft-os támogatással, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a 10.000 Ft-os támogatást 5 igen, 3 ellenszavazattal elfogadta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

76/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának 

támogatása 
 
1.) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft 
összegű támogatást biztosít a  Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 
Gyöngyösi Csoportjának. 
 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 
támogatás összegét a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-
20151191 számú számlaszámára utalja át és az átutalásról értesítse az 
Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 

 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A külterületi ingatlan eladásával kapcsolatban tájékoztatta a Képviselőtestületet. 
Felhívta Deák Csaba, a vevő, hogy lehet, hogy nagyobb területet vennének meg, mert nem 
raktárt építenek, hanem bioetanol üzemet, és van is szerződésük Győrrel. Ehhez nem elég a 3 
hektár, még kellene 3 hektár. Az alapanyag tárolásához előfordulhat, hogy mind a 9 hektár 
kellene. Az a tervük, hogy megépítik az üzemet, és a visszamaradt melléktermékből biogázt, 
vagy gőzt, vagy villamosenergiát termelnének, és a saját üzemüket látnák el ezzel. Tegnap itt 
két tervezőcsapattal nézték meg a területet, hogy árajánlatot tudjanak adni a tulajdonosnak. A 
Műszaki Osztályra beadták a terület-felosztási kérelmet, de mondta az ügyvédnek, hogy 
várjanak még a területnagyság miatt. Kételkedve fogadta az egész dolgot, de mégis elhiszi, 
mert olyan élethű ez az egész. Az az érdekes, hogy a következő év október 31.-ig üzembe kell 
helyezni, 3 hónap alatt építenék meg a bioetanol-üzemet, így van a szerződésben a győri 
szeszgyárral. Már most jönnének a környékbe a gazdákkal szerződést kötni kukorica, cirok 
termesztésére. Intervenció keretén belül veszik át, így a gazdák megkapják az árat. Beszélni 
kellene a környező települések gazdáival, a falugazdásszal is. 40 km-es körzetből gazdaságos 
lenne ide szállítani a kukoricát. Felvetődött, hogy a sertéstelep hígtrágya-gyűjtőjét 
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átalakítanák, és olyan tartályba gyűjtenék, amit szintén fel tudnának használni a biogáz 
előállításához, dúsítják a visszamaradó szeszmoslékot, és így több biogázt lehet előállítani. 
Holnap elmegy Csányra, Vámosgyörkre és beszél a tsz-elnökökkel. 
Náluk a falu szempontjából munkahelyteremtés is lenne, lényeges az, hogy 2 milliárd Ft-nál 
többre tervezik a nettó árbevételüket. Attól függően, hogy hogyan áll össze ez a rendszer, 
fűtést is tudnak szolgáltatni, távhőt, vagy villamos energiát. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy tájékoztatóját vegyék tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját - határozathozatal nélkül - 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül - tudomásul vette. 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzetére való 
tekintettel ismét benyújtják a működésképtelen önkormányzatok támogatására (6.3) szóló 
kérelmüket. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy tájékoztatóját vegyék tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját - határozathozatal nélkül - 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül - tudomásul vette. 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ismerteti az Árnyaskert Óvoda zárva tartási kérelmét. (Ügyirata: 76/2007. szám alatt, 
másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
December 22. még munkanap, és már akkor is zárva lesz az óvoda? 
 
Berényi Ildikó képviselő, óvodavezető: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy mivel már iskola sincs 22.-én, ezért zárva tartana 
az óvoda. Tavaly is 6 gyerek részére kellett volna nyitva tartaniuk. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta az Óvoda kérelmének elfogadását, hogy 2007. december 22.-től 2008. január 1.-ig 
zárva tart az óvoda. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az óvoda zárvatartására vonatkozóan - 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Árnyaskert Óvoda zárvatartásának engedélyezése 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében 
foglalt hatáskörében eljárva, az Árnyaskert Óvoda zárvatartását 2007. 
december 22.-től 2008. január 1.-jéig engedélyezi. 
 
- A Képviselő-testület felhívja az Óvodavezető figyelmét arra, hogy a 
zárvatartásról a szülőket időben tájékoztatni kell. 
 
Felelős:      Közlésért:         Dr. Jakab Csaba jegyző 
   Végrehajtásért: Berényi Ildikó óvodavezető 
Határidő:  Azonnal, ill. 2007. december 15. 

 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy 2007. december 20.-án ismét megrendezik az Idősek 
karácsonyi ünnepségét. Ez a rendezvény nem szokott sokba kerülni. Az biztos, hogy nem 
tudnak fellépőket idehozni, de megkéri az intézményeket, a két nyugdíjas csoportot, hogy egy 
kis műsorral járuljanak hozzá a rendezvényhez, énekeljenek, stb. Megpróbálnak olcsó zenét is 
szolgáltatni. Ha ezt nem rendeznék meg, már hiányozna, karácsony előtt sokan vannak 
egyedül. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy bejelentését vegyék tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a polgármester bejelentését - határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül - tudomásul vette. 
 
 

- Az atkári Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzata 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő, iskolaigazgató: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ-t azért kellett átdolgozni, mert a 
kollektív szerződés hatályát vesztette, és az ebben szereplő dolgokat beépítették a Szervezeti 
és Működési Szabályzatba, teljes egészében megegyezik a kollektív szerződésből átvett 
résszel. Bizonyos pontokban ez a szabályzat részletesebb az előzőnél. Érdekes dolog vetődött 
fel a balesetvédelmi oktatás során: a takarítónak nem jár cipő, ugyanakkor elmondta az 
oktatást végző, hogy ha papucsban áll a létrára és baleset történik, akkor az intézmény a 
felelős, azért, mert nem ellenőrizte, hogy megfelelő cipőben végzi-e a munkát. A takarítók 
munkaköri leírása nem tartalmazza, hogy zárt cipőben kell végezni a munkájukat. Az előadó 
javasolta, hogy nemcsak a takarítók, hanem a pedagógusok munkaköri leírásába is bele kell 
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venni a zárt cipő használatát, mert ha a pedagógus tűsarkú cipőben szenved balesetet, akkor 
ezért is az intézmény a felelős. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő. 
 
A 41. oldalon a várakozási idő csökkentési résznél, a várakozási idő csökkentése csak 
lehetőség, a magas színvonalú munka minősítése egyéni elbírálás alá esik, a szakszervezet 
szót ki kellene venni ebből a mondatból. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
Ezek törvényi előírások. A szakszervezet szó tényleg benne maradt, ezt kiveszik az 
előterjesztésből. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A 45. oldalon a szociális támogatásokat sorolják. Ma, amikor nincs pénz, megszorításról 
beszélnek, nem kell temetési segélyt adni, stb. A fenntartónak kell meghatározni, hogy ilyen 
célra biztosít-e keretet, de erre most nem tudnak. 
A 46. oldalon a közalkalmazott halála esetén, ha 20 éves jogviszonya volt, temetési segély 
illeti meg. Véleménye szerint ez elhagyható, ugyanis, ha valaki egy intézményben ledolgozik 
15-20 évet, a munkáltató kötelessége, hogy saját halottjának tekintse.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy amit törvény nem ír elő, az mind adható. Minden 
juttatás adható formában szerepel az előterjesztésben, és ez azt is jelenti, hogy ha van rá keret 
adhatnak, ha nincs, nem, de ettől még a szabályzat tartalmazhatja ezeket a juttatásokat. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Mindezt azért tette szóvá, mert tavaly, amikor az Óvodai szabályzatot véleményezték, minden 
olyat elhagytak belőle, ami törvényileg nem volt kötelező. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Nagyon sok dolog van, ami adható, és amikor nincs rá keret, nem adnak. Semmi olyat nem 
tartalmaz a szabályzat, mint pl. a hűségjutalom, amit az óvodaiból is lehúztak. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ő nem közalkalmazott, ezért az Önkormányzattól ő kaphat 20 eFt temetési segélyt, míg a 
közalkalmazott plusz 10 eFt-ot a munkáltatójától. 
Az étkezési utalvánnyal kapcsolatos megfogalmazás sem egyértelmű. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Pedig minta alapján készítették. 
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Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Javasolja, hogy úgy kellene szabályozni az étkezési utalványi részt, hogy a fenntartó döntése 
alapján adható. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő nem érti, van az Önkormányzatnak egy szociális bizottsága, aki a segélyeket elbírálja, 
akkor miért van szükség még ezekre is. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy a temetési segélyt kérő kap az önkormányzattól 
20 eFt temetési segélyt, emellett a munkahelyéről is kaphat, és ilyen alapon az iskolai dolgozó 
is kaphat a munkahelyéről segélyt a 20 eFt mellett. Egy ilyen szabályzatban a legtöbb dolog 
csak adható, de nem kötelező, ha van keret adnak, ha nincs, nem adnak, de ettől még 
tartalmazhatja ezeket. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Azzal egyetért, hogy a takarítók kapjanak munkacipőt. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ha a Képviselő-testület azt mondja, hogy minden adhatót húzzanak ki a szabályzatból, akkor 
kihúzzák. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A Szabályzatot a fenntartónak kell elfogadni, véleménye szerint minden adható maradjon 
benne, mert pénz úgysem lesz rá. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ő a felsoroltakat nem látja hibának, mert minden SZMSZ-ben nagyon sok ilyen dolog van. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A fenntartó egyelőre azt sem adja, ami kötelező. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A spórolásnál ő volt azon, hogy az iskolai dolgozóknak elég az 5.000 Ft étkezési hozzájárulás. 
A gyerekek nyakig sárba járnak az udvaron, de örülni kell, hogy van iskola, és akkor még azt 
sem írhatja bele, hogy bizonyos esetekben valami adható, vagy lehetséges. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő a segélyeket kifogásolja, mivel az önkormányzattól kaphatnak, ezért ne legyen az 
intézménynél is ilyen. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Lehet, hogy túlságosan érzékeny, de nem azt érezte, hogy nagyon nagyot követel a 10 eFt-os 
temetési segéllyel. Egy atkári lakos a gyöngyösi munkahelyéről kaphat temetési segélyt, de 
egy atkári lakos az atkári munkahelyéről nem. Ha 20 év múlva olyan helyzetben lesz az 
önkormányzat, hogy lesz ilyenre módja és lehetősége, akkor miért ne lehetne ezt szabályozni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Király Sándor képviselővel arról beszéltek, hogy rendben van, hogy az atkáriak az 
önkormányzattól kapnak temetési segélyt, de mi van azokkal, akik Atkáron dolgoznak, de 
máshol laknak.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Nagyon sok munkahely támogatja a dolgozóit, a gyerekeknek beiskolázási segélyeket, 
mikuláscsomagot adnak. Az önkormányzat is mondhatná, hogy a dolgozók gyerekei kapjanak 
mikuláscsomagot, ezek mind apró gesztusok. Vagy a védőnő most szült, az önkormányzat 
adhatna egy 10 eFt-os vásárlási utalványt. Az Alapító okiratukban benne maradt a maradvány 
érdekeltségű önkormányzat, amiből egy fillért sem látnak, ezt ki kellene húzni, mert nincs 
bérmaradvány, minimumért dolgoznak. Nagyon rosszul esett neki, hogy még a lehetőségét is 
vegyék ki a szabályzatból azoknak, amik csak adhatók lennének. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az előterjesztés 8. oldalán a 2/7. pont szól arról, hogy ha az igazgató távol van, a képviselet 
jogkörét a helyettesére ruházza. Ez mindenre vonatkozik, eddig is ez volt a gyakorlat? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, ez így volt. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- Az intézmény szervezeti egységei részhez - 10. oldal 4. pontba - javasolja felvenni azokat a 
feladatokat, amiket a közoktatási törvény is előír, pl. iskolai közösség, diákönkormányzat, stb. 
- Kérdezi, hogy a 13. oldalon a 4.4.3. pontban a határozatképességnél kik az érdekeltek? 
- A 18. oldalon az 5.3.1. pont szerint belföldi kiküldetésnél a munkavállalót legalább a 
személyi alapbére 50 %-a illeti meg, ami eltér a törvény szövegétől, ami 40 %. 
- Milyen illetmény illeti meg a közalkalmazottat, átalánydíj mértéke, az óradíj meghatározott 
százaléka, 50-60 %? 
A 20. oldalon az 5.5.3. pont az illetménykiegészítésről szól, ezt az 50 %-ot mi alapján 
határozták mert, mert a törvényben ilyen nincs. 
- A 22. oldalon a 6.3. pontba a közoktatási törvényre hivatkozva javasolja a politikai célú 
mozgalmat is beírni. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
- A hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy az érdekelteken a szülői választmány 50 %-át 
kell érteni. 
- Belföldi kiküldetést nem is szoktak igénybe venni. 



 411 

- Az illetményekre vonatkozóan több iskola szabályzatát nézték meg, innen vették át, de ez is 
csak egy lehetőség. Javasolja, hogy ezt a részt húzzák ki. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Felháborítónak tartja, ami itt folyik, ebben a szabályzatban minden csak adható. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Javasolta, hogy minden adhatót húzzanak ki az előterjesztésből. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Késő lenne, ha csak a decemberi ülésen fogadnák el? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ezt a programot nem kell szakértetni, szerinte most kellene dönteni róla. 
Amikor terjedelmesebb dokumentum kerül az ülésre, akkor legalább egy héttel előbb át 
kellene nézni, mielőtt lefénymásolnák. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A spórolás miatt, ha lehet, nem kéri újra lefénymásolni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatának az elhangzott módosításokkal történő elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az atkári Petőfi Sándor Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

78/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési szabályzatának 
elfogadása 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja 
alapján az atkári Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatát módosításokkal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhívja az Általános Iskola igazgatójának figyelmét, 
hogy a módosításokat foglalja egységes szerkezetbe. 
 
A 19/1997. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzat 2007. november 28-án hatályát veszti. 
 
Felelős: Bartókné Lukács Irén igazgató 
Határidő: Azonnal 
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- Az Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Általános Iskola Pedagógiai Programjának 
kiegészítése a nem szakrendszerű oktatás bevezetésének törvényi háttere miatt szükséges. 
A közoktatási törvény másképpen szakaszolja az oktatást, négy részre osztja. Így a bevezető 
és a kezdő szakaszban, ami az alsó tagozatnak felel meg, ebben a szakaszban nem 
szakrendszerű oktatást kell megszervezni. Az alapozó szakaszban részben nem szakrendszerű, 
részben szakrendszerű az oktatás. A nem szakrendszerű oktatást első ízben az 5. évfolyamon 
2008-2009-es tanévben kell indítani. Nem szakrendszerű oktatásban egy tanár akkor taníthat, 
ha legalább 120 órás továbbképzésen vett részt. Hogy ez mennyire lesz hatásos, majd elválik. 
Az iskolában vannak olyanok, akik rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, de még további 
pedagógusok beiskolázása is indokolt, pl. Tősér Gyuláné és Bartókné Lukács Irén 120 órás 
továbbképzése. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az iskola továbbképzési tervébe sikerült-e ezeket beépíteni? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a 2008. évi továbbképzési tervben szerepel a 120 
órás tanfolyam, de ennek költsége meghaladja a kapott támogatás összegét. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 
kiegészítésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai 
Programja kiegészítésére vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bartókné 
Lukács Irén Igazgató Asszony előterjesztését a Petőfi Sándor Általános Iskola 
Pedagógiai Programjának kiegészítéséről és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva a Petőfi Sándor Általános Iskola 19/1998. 
(III. 25.) számú határozatával elfogadott Pedagógiai Programjának 
kiegészítését elfogadja és jóváhagyja. 
 
Felelős: Bartókné Lukács Irén igazgató  
Határidő: Azonnal 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Hitelfelvételi javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé, ami azért nem nagy dolog, mert a 
Leaderes pályázaton nyert az Önkormányzat majdnem 6 millió Ft-ot. Az a helyzet, hogy a 
művelődési ház parkosítási, a kerékpárút tervezési és egy falusi rendezvény munkálatait el 
kell végezni, hogy a kiegyenlített számla alapján meg is kaphassák a pályázaton elnyert 
összeget. Ezért érdeklődtek a Commerz Banknál, hogy 2008. május-júniusig tudnának-e 
hitelezni, amikor is el kell számolni a pályázatokkal. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Azt lehet-e tudni, hogy mennyi kamata van félévre 5 millió Ft-nak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Azt konkrétan még nem tudja.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ez a válasz érthetetlen számára. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az a helyzet, hogy a Magyar Fejlesztési Bank foglalkozik az eu-s pályázatok hitelével, ő 
ajánlana bankot, de számukra a legkedvezőbb feltételekkel a Commerz Bank adhat. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Mikor kellene törleszteni? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem kellene törleszteni, mert ha megjön a pályázati pénz, egyösszegben le is emelnék a 
számláról. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A hitelről semmit nem tudtak meg, csak azt, hogy kell. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A Bank tisztában van vele, hogy ilyenek a pályázatok, hogy csak az elvégzett munka után 
adják a támogatást. Azért is kérték be a szerződéseket, hogy lássák, tényleg megkaphatják ezt 
a pénzt. Az biztos, hogy kamatostól kell visszafizetni, tegnap jött a válasz a banktól, de 
képviselő-testületi határozat kell a hitel felvételéről. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Konkrétan mikor van szükség a pénzre? 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Minden pályázatnak más- és más az elszámolási határideje, a rendezvénnyel december 31.-ig, 
a kerékpárutassal január 31.-ig, a parkosítással március 31.-ig kell elszámolni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A munkálatokat minél előbb el kellene kezdeni. Elmaradt a falunap, és ha átadásra kerül a 
művelődési ház, a rendezvényekre nyert összeget akkor használják fel. 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
2008. augusztus 30-ig kell a projekteknek lezárulni, és majd még kérnek a rendezvényre 
halasztást. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ő hallott olyan hitelkonstrukcióról, hogy megigénylik az 5 millió Ft-ot, és amikor elköltötték, 
onnantól számítják fel a kamatot. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Véleménye szerint a kerékpárutas pályázat elszámolását is ki lehet tolni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ebben az évben már semmilyen rendezvényt nem tudnak lebonyolítani. 
 
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház igazgató: 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy amatőr művészeti fesztiválra kapták a pénzt, és 
mindent számlával kell igazolni, szállás és utazási költséget lehet elszámolni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Javasolja, hogy mivel idén már nem lesz ebből semmi, a következő ülésre tudják meg, hogy 
milyen feltételekkel ad a bank hitelt, hogyan fogják visszavenni, stb. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Bejelenti, hogy a december 31.-i hitelállomány csökkenti az ÖNHIKI-t. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha felhalmozási hitelt vennének fel, az lehet, hogy kedvezőbb. Lehetséges a felhalmozási 
bevétellel azonos összegű felhalmozási kiadás. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Véleménye szerint az ÖNHIKI-s települések ne halmozzanak fel hitelt a működésre. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő is azt mondja, hogy ne működési célú hitelt vegyenek fel. Azt kérte a Képviselő-testülettől, 
hogy hatalmazza fel arra, hogy tárgyalhasson a hitelfelvétel ügyében a bankkal. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Az ÖNHIKI-ben tájékoztatást kell adni a felhalmozási bevételről, kiadásról és a működési 
bevételről és kiadásról is.  
 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Roska Lászlóné kommunális adóra vonatkozó kérelmét terjeszti elő. (Ügyirata: 354-
64/2007. szám alatt, másolata mellékelve.) 
Ebben a kérelemben van egy kulcsmondat, hogy a kommunális adófizetési kötelezettséget a 
jegyző írja elő, de a kommunális adóról szóló rendelet alapján. A kérelemben leírt 
egyezségnek az adófizetésnél nincs helye. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kommunális adót be kell fizetni, nem lehet útra váltani. Az sem tiszta, hiába világosította 
fel ügyvéd a kérelmezőt, hogy az önkormányzatnak tájékoztatni kellett volna a vevőt erről a 
szerződéskötéskor. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Szerinte mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy aki ingatlant vásárol, az után 
kommunális adót is fizetni kell. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez mégsem teljesen így van, mert három ügyvédből kettő azt mondta, hogy a szerződésben 
kellett volna ezt közölni. Azt is elmondta az ügyvédnek, hogy a képviselő-testület javasolta 
neki, hogy fizesse be az adót, és majd az önkormányzat ebből a befolyt adóösszegből vásárol 
telket tőle, hogy visszakaphassa a befizetett adóját. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Jól érti, hogy még akkor nem is fizetett be adót? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Sajnos, nem. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Neki volt olyan esete az APEH-hel, hogy inkasszált tőle, és amikor ezt kifogásolta, közölte, 
hogy ha majd vége lesz az egésznek, és neki lesz igaza, akkor vissza fogják utalni a pénzt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A vevő ügyvéd jelenlétében is kijelentheti, hogy az önkormányzat vásárolja vissza tőle, mivel 
nincs pénze, nem tudja. Még ha a Bíróság kötelezné erre az Önkormányzatot, akkor sem 
tudják, és ha mégis az önkormányzat tulajdonába kerül, akkor is csak részletekben, ha elkel 
egy telek, tudnák visszafizetni a telkek árát.  
Azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy arról döntsön, hogy a tulajdonos fizessen be adót, 
és az önkormányzat ebből vesz tőle telket. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ezzel az önkormányzat megint nyűgöt vesz a nyakába, mert egy telket rendben is kell tartani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Annak sincs értelme, hogy Bíróságra járjanak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Biztos küldött már az adóhatóság felszólítást, kétévi adója durván 2 millió Ft lehet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő sem ért egyet sok dologgal, de az sem mindegy, hogy a tulajdonos már befektetett 48 millió 
Ft-ot ezekbe a telkekbe, és semmit nem tud vele kezdeni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Más is úgy van ezzel, megvesz valamit, de nem tudja eladni, mégsem adhatja oda az APEH-
nek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kérelmezőnek meg kell írni, hogy nem áll az alku, és lépjen, amit akar. 
 
Neki elmondta egy ügyvéd, igazat fognak adni és vissza kell vásárolni a telkeket. 
És mivel nincs pénzük, minden eladott telek után tudnak csak fizetni. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy nem kell határozatot hozni, mert nem a képviselő-
testület hatásköre, és ilyen egyezséget nem kíván kötni. 
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- Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 
módosítása  
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására 
vonatkozó határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására 
vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Egressy Gábor Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okiratának módosítására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 
módosítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak 
alapján az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az 
alábbiakban módosítja: 
 
1.) Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi mondatot törölni kell: 
 
„Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az Önkormányzat 
Képviselőtestülete hagyja jóvá.” 
 
2.) Az Alapító Okirat az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
 
„Az intézmény Alapító Okiratát a Képviselő-testület az intézmény működését 
érintő jogszabályváltozások alkalmával felülvizsgálja. A jogszabályváltozást 
követő Képviselő-testületi ülésre a jegyző a módosítást előterjeszti. 
 
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és módosításait az 
intézményvezető készíti el és az Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szabályzat és a módosítás előterjesztése után hagyja jóvá. 
 
3.) Az Alapító Okirat az alábbi 9. ponttal egészül ki: 
 
„A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Atkár, Fő út 46. szám alatti 817/7 hrsz-ú kultúrház megnevezésű ingatlan a 
mindenkori mérleg szerinti értéken.” 
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Az Alapító Okirat módosítása 2007. november 28-án lép hatályba. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot 
foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg az Egressy Gábor Művelődési Ház 
és Könyvtár részére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 

 
 

- Polgármesteri Hivatal 2008. évi ellenőrzési tervének 
jóváhagyása.  
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a Polgármesteri Hivatal 2008. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó 
határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Május hónap nem a legjobb az iskolai ellenőrzésben, év végi időszak, nagyon sok feladat 
hárul ilyenkor az iskolára. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A térség 24 településének intézményét ellenőri, így jött ki, de esetleg házon belül lehetne 
cserélni. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Tavaly az óvodában is májusban ellenőriztek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
És az ellenőrzés okozott-e fennakadást? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Válaszában elmondta, hogy ők is kértek másik időpontot, de nem tudtak adni. Csupán két 
alkalommal voltak ott, amikor elvitték az anyagokat, és másodszor, amikor visszahozták. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Polgármesteri Hivatal 2008. évi ellenőrzési tervének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Polgármesteri Hivatal 2008. évi ellenőrzési 
tervének elfogadására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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81/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2008. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása. 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
2008. évi pénzügyi ellenőrzési tervét, valamint az intézmények ellenőrzési 
programját a 9/2006. (II. 1.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 
Belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak megtartása mellett jóváhagyja. 
 
Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:   Folyamatos, 2008. december 31. 
 

 
 
Király Sándor képviselő: 
 
- Polgármester Úr tájékoztatása szerint fakivágást terveznek a Nagy úton. A Szociális 
bizottsághoz érkeztek ilyen irányú kérelmek, kérdezi, hogy milyen mennyiségről lehet szó? 
- Hallotta, hogy a művelődési házban árvíz volt, mekkora kár keletkezett, és kinek kell a kárt 
megtéríteni? 
- Az augusztus 20-ára, a falunapra megnyert pályázat összege megvan-e még, vagy már 
elköltötték? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
- A Nagy út szélén lévő cserjés, bozótos részről van szó, nem fákról. 
- A művelődési házban a vízvezeték anyaghibájából következett be a vízelöntés. Úgy néz ki, 
hogy nem történt nagy baj, még időben ki tudták seperni a parkettáról a vizet, szépen ki is 
száradt, szerencse, hogy a szegélyt még nem szögelték fel. Ma jelentették be a biztosítónak a 
kárt, mert az önkormányzatnak van biztosítása az épületre. A biztosító pedig be fogja hajtani a 
kárt a forgalmazó cégen. 
- Az augusztus 20-i pályázati pénzt még nem költötték el. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Kiegészítésében elmondta, hogy az augusztus 20-i pályázati összeg több részből állt, egyik 
részét november 24.-én megtartott EU-s napra költötték el, a másik része megvan, amit az 
atkári Müvészeti Napokra kaptak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
- A polgárőrségnek megítélt 30 eFt-os támogatás izgatja, hogy még most sem kapták meg, 
holott saját autójukkal, saját költségükön járják a falut, stb. 
- Kérdezi, hogy évekkel ezelőtt a falu és a kőház közötti területre elültetett facsemetékkel mi 
lett, élnek-e? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a Polgárőrségnek megítélt támogatásról 
megfeledkezett, de most ez lesz az első, hogy elutalják. 
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A facsemeték közül mintegy 20-25 db élte túl az ültetést, a következő tavasszal bekapálták, 
majd azt követően a vadak mindet tönkretették. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Spórolás van, és a Sportegyesület támogatására sem nagyon jut. Idén 360 eFt-ot kaptak az 
önkormányzattól, de ennél azért valamivel többet érdemelnének a gyerekek. Támogatást 
szeretne kérni, mert a környező településeken mindenhol többet adnak az egyesületnek. 
Szóba került, hogy nem kérnek eleget, de az önkormányzat helyzete ismert, ezért fölösleges, 
mert úgysincs pénze. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Atkár össze sem hasonlító azokkal a településekkel, akik tudnak adni, egyik sem ÖNHIKI-s, 
de azért Nagyrédén és Gyöngyöshalászon is volt olyan, hogy semmit nem adtak. 
Gyöngyöshalászon a szponzorok oldották meg a csapat működtetését. Szíve szerint azt 
szerette volna, ha kétszázezer forintot átutalhatnak. Van egy elképzelése, ha a szeméttelepet 
elrendezik, - Sanyi bácsi most dózerolja - nem lesz szükség egyik dt-re sem, leselejtezés után 
ezt elvihetik a MÉH-be. Valamennyit segítene az egyesületi gondokon, és ez hivatalos lenne. 
Ha nem titok, mennyi mínusza van az Egyesületnek? 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nagyon sokat adtak már össze, csak ő 430 eFt-tal támogatta. Három hazai meccsen nem volt 
annyi bevételük, amennyi kellett, máskor pedig ki tudták fizetni a játékvezetőket is. 1.900.000 
Ft-ot költöttek el egy évben, ez jelenik meg a mérlegükben. A mostani meccs után egy kanna 
mosószer fogyott a mezek kimosására, mert olyan sárosak, latyakosak voltak, hiába áztatta be. 
Átigazoltak egy játékost 10.200 Ft-ért. Jön a sport báli bevétel, és szervezik a szilvesztert is. 
Az utazási költség nem nagy összeg, mindössze háromszor igényeltek autóbusz, és Novajon is 
voltak. 
 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A közvilágítási meghibásodásokról érdeklődik, az új rendszer szerint a hivatalba kell 
jelenteni, ha nem világit az utcai lámpa. Van-e átfutási ideje, mikor jönnek javítani? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Legutóbb november 7-én ment körbe a falun, és minden hibát összeírt. Ezt a listát november 
8.-án elküldték faxon, közben kétszer is beszélt velük, és azt mondták, hogy jönnek már. 
A közvilágítási számlát fizetik, de ha nem jönnek javítani, a karbantartási díjat nem fogják 
kifizetni. 2008. január 1.-től új szerződés lesz, új piaci feltételek lesznek. Az a baj a javítással, 
hogy a cég kiadta alvállalkozónak a munkát, és így nem egyszerű.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A közvilágításhoz kapcsolódva javasolja, hogy jövőre mindenszentekre a temetőhöz vezető 
járda mellé fáklyákat tegyenek, mert az a rész nagyon sötét. 
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Berényi Ildikó képviselő: 
 
A jubileumi jutalmakról érdeklődik, a háromból egyet már kifizettek, a másik kettőre sor 
kerül-e még ebben az évben. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bobákné Benei Mártának fizettek, ő volt a legrégebbi, már kiszámolták a másik kettőt is, és 
várhatóan karácsonyra megkapják. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Minden képviselőnek kioszt egy kérdőívet, és kéri, hogy kitöltve juttassák vissza részére. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszöni a képviselők és meghívottak 
megjelenését, s az ülést 20.50 órakor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 

Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 

 
 
 


