
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. december 19-én 15.00 órai 

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 

 Benei Kálmán, Paksi Tamás 
 képviselők 
 
Meghívottak: Dr. Jakab Csaba  jegyző, 
 Nyikos Sándorné Naplemente Nyugdíjasklub Vez. 

Pesti Jánosné igazgatási előadó 
 
 

 
 
 
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 10 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 –10 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi  Benei Bertalan 

munkatervének megtárgyalása és jóváhagyása. polgármester  
  

2.) Önkormányzati intézmények terembérleteinek felülvizsgálata. Intézményvezetők 
  
3.) 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. 
 
- Az elmúlt ülésen elfogadott javaslat alapján holnap látogatják meg a 90 éven felüli atkári 

lakosokat, és adják át az elkészített kis édességcsomagot. 
- Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Ördögné Tóth Nikolettától köszönőlevelet kaptak, 

melyet ismertet. 
- A polgármesteri munka kapcsán elmondta, hogy tegnap kistérségi társulás pénzügyi bizottsági 

ülésén, ma délelőtt, pedig társulási tanácsülésen vett részt, ahol a 2008. évi munkatervet, 
térítési díjak módosítását, és rendelet-módosításokat tárgyaltak.  

- Átadták azt a létesítményt, ahol 12 gyereket nappali gondozásban tudnak elhelyezni, nappal 
iskolába viszik, és este ismét az intézetben vannak, külön lakosztályt alakítottak ki részükre, a 
gyöngyösiek mellett környékbeli gyermekeket is gondoznak. Az átadáskor értelmi fogyatékos 
gyerekek adták a műsort, szívszorongatóan zenéltek, verseltek. 
 

 

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 –10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 
 
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról. A bizottság mai ülésén egy ápolási díj 
megszüntetését hagyta jóvá, és napirenden volt a szociális rendelet-módosítása. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést - 
határozathozatal nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1.) Atkár község Önkormányzata 2008. évi munkatervének megtárgyalása és 

jóváhagyása  
Előadó:Benei Bertalan polgármester 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Javasolta, hogy a december 17.-re tervezett ülést hozzák előbbre, karácsony előtt nagyon zsúfolt 
a program. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Egyetért, mivel az előző ülést november 26.-ra tervezték, ami nincs messze a december 17-től. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A novemberi ülést a 2009. évi koncepció miatt tervezték, el kellene dönteni, hogy ez 19-én 
legyen-e 26. helyett, a decemberi, pedig 10-én. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Véleménye szerint – a koncepciót november 30-ig kell a Képviselő-testületnek megtárgyalni – az 
ülés napját az határozhatja meg, hogy addigra megjelennek-e a 2009-évi költségvetési javaslatok, 
vagy vonják össze a két ülést, és novemberben tárgyalják meg a decemberre tervezett 
napirendeket is. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Vagy novemberben ne tartsanak ülést, csak decemberben. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Novemberben kell ülést tartani, mert a koncepciót november 30-ig el kell fogadni a Képviselő-
testületnek. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Így akkor a decemberi ülést 10-én is megtarthatják. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egyetért ezzel, a november 26-i és a december 10.-i ülés között van két hét. 
Kérdezi a képviselőket, hogy a bizottsági üléseket 2008-ban is a képviselő-testületi ülés előtt 
tartsák-e meg, szerinte jobb lenne, ha egy nappal előbb lenne. 
Kérdezi továbbá, hogy a képviselő-testületi ülés 15 órai kezdetével egyetértenek-e? 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testületi ülést 16 órakor kezdjék, de előtte ülésezzen a bizottság, ha 
sok napirend van, akkor két órakor, ha kevés, akkor három órakor kezdjék a bizottsági ülést. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mivel más módosítás nem volt a 2008. évi munkatervre vonatkozóan, javasolta az elhangzottak 
elfogadását: 

- A december 17-re tervezett ülést december 10-én tartsák meg. 
- A képviselő-testületi ülések időpontja 16 óra. 
- A bizottsági ülések 2008-ban is a képviselő-testületi ülések napján, előtte 14, illetve 15 

órakor kezdődjenek. 
 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2008. évi munkatervre vonatkozóan - 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2007. (XII. 19.) Képviselőtestületi határozat: 
 
Tárgy: Atkár község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. évi 

munkatervének jóváhagyása. 
 

1.) Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. évi munkaterv 
javaslatát a határozat melléklete szerint j ó v á h a g y j a .  

 
Felelős:    Benei Bertalan polgármester 
Határidő: Munkaterv végrehajtására: 2008. december 31. 

 
 
 
2.) Önkormányzati Intézmények terembérleteinek felülvizsgálata. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár terembérletére vonatkozó javaslatot terjeszti a 
Képviselő-testület elé.  
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy Gulyás-Szabó Györgyné igazgató 20 %-os emelést 
tervezett. A különböző vásárok céljára az előteret és a most épülő részt jelölte ki. Internet-
használatnál magasabb díjat nem szedhetnek, de az irodai szolgáltatások díjai emelkedtek.  
  
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A klubteremre vonatkozó javaslatot alacsonynak tartja, tavaly a napközi otthoni ebédlő bérletét 
3000 Ft/óra díjban állapították meg, ami elég sok, de akik ezt igénybevették, kifizették. A 
klubterem jóval kisebb, ezért valamilyen összhangot kellene teremteni.  
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Az itt javasolt díjakat viccesnek tartja, ő már többször bérelt termet Gyöngyösön, és azok az árak 
meg sem közelítik az ittenieket. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A Művelődési Ház nagytermét nézve is kevesebb a díja összességében, mint az ebédlőnek. Az 
ebédlőben vásárokat is rendeztek, és ők is kifizették a megállapított díjat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Arra is gondolni kell, hogy egyáltalán lesz-e igénylő, ha ilyen magas árakat szabnak meg? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Bartókné elmondta, hogy az ebédlő bérleti díját is megfizették, akkor a művelődési házban is ki 
fogják fizetni. Az elmúlt ülésen arról határoztak, hogy a meglévő bérleti díjakat már ne 
csökkentsék, ezért a művelődési ház bérleti díjait is ehhez kellene igazítani. Véleménye szerint, 
ha bevételről van szó, akkor emeljenek. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi Bartóknétól, hogy csökkent-e a tornatermi használat, mióta felemelték a díját? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy igen, csökkent. Ő akkor is sokallta a 4000 Ft/óra 
díjat, de akkor mégis arányaiban a nagytermet is ehhez kellene igazítani. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ő azért nem sokallta a 4000 Ft-ot, mert tornázás után van lehetőség a zuhanyozásra is. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Igaz, megvan a lehetőség a zuhanyozásra, de nem veszik igénybe. Javasolja, hogy a nagyterem 
bérleti díját is emeljék meg. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Véleménye szerint két különböző funkciójú helyiség a tornaterem és a művelődési ház 
nagyterme. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javaslatokat kér a bérleti díjra. A nagyterem díját télen 4000 Ft-ban, nyáron 3000 Ft-ban 
állapítsák-e meg. A klubterem díja télen 2000 Ft, nyáron 1000 Ft legyen-e? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A tornaterem díját is ilyen formában kellene megállapítani. 
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Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Nyáron is járnak a tornaterembe? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Igen, nyáron is használják a tornatermet. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Ő nem javasolja, hogy különböző díjat állapítsanak meg télen és nyáron, javasolja, hogy 
egységesen legyen 3000 Ft minden terem díja. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdezi, hogy miért van megkülönböztetés az igénybevételtől függően? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem ugyanaz a kockázata egy gyűlésnek, mint egy 
disconak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A tervezet 5. pontja erről szól, lehet kérni kockázatra, ezért ezt a megkülönböztetést nem 
javasolja. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Javasolja, hogy a nagyterem bérleti díja nyáron 3.000 Ft, télen 4.000 Ft legyen. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A klubterem díját 2-3 ezer Ft-ban állapítsák meg. Szerinte legyen egységes a díj, csak kétféle 
teremdíjat legyen. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Mi legyen az előtérrel? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Javasolja, hogy ugyanaz legyen, mint a klubteremre, 2-3 ezer Ft. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kisebb és a nagyobb előtér díja is ugyanaz legyen. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ne legyen különböző: 2500-3000 Ft a nagyobbé. A javasolt díjak bruttó díjak? 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Igen, a javaslat szerinti díjak bruttó összegek, tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kérdezi, hogy hogyan állapítsák meg lakodalom igénybevétele esetén a Művelődési Ház 
terembérleti díjait. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A javasolt 35 ezer Ft-ot jónak tartja, máshol is 35 ezer Ft konyhával, hűtőkamrával együtt. 
Viszont a napközinél lakodalom esetére nem állapítottak meg külön díjat, csak a 2-3 ezer Ft van, 
de egy kisebb létszámú lakodalomhoz az ebédlőt bérlik, erre is meg kellene állapítani ezt a díjat, 
péntek délutántól vasárnap estig használhatják az ebédlőt e célra. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A 35 ezer forintot kevesli, az információ ellenére is, mert nem biztos, hogy ott is ennyi napra szól 
a bérlet. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Igazat ad Kocsis Attilának. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Véleménye szerint nem kellene szerdától vasárnapig kiadni, rövidebb időszakot állapítsanak meg 
lakodalom esetére. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egy lakodalomnál pénteken már nem a termet díszítik, hanem a szombati főzés előkészületeivel 
vannak elfoglalva. Javasolja, hogy csütörtöktől bérelhessék a művelődési házat lakodalomnál. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A tervezetben 4 napi fűtésre 7 ezer Ft a díj, akkor oda kellene költözni, de ő már a 35 ezer 
forintot is kevesli. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez a díj nem az egész művelődési ház bérletét tartalmazza, a könyvtár is működik például. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
De egy lakodalomnál minden egyes helyiséget használnak, csak a könyvtárat nem. 
Javasolja, hogy 45-55 eFt-ban állapítsák meg a bérleti díjat, csütörtöktől vasárnap reggelig. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A napközi otthoni ebédlő bérleti díját lakodalom céljára javasolja 10 e Ft-ban megállapítani. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ezt sokallja, nem jellemző, hogy itt tartsanak lakodalmat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha az a cél, hogy ezeket az önkormányzati helyiségeket az atkáriak vegyék igénybe, akkor nem 
kellene ilyen magas díjakat megállapítani, mert így biztos, hogy nem fogják igényelni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Akkor adják oda ingyen. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Szerinte ez a díj nem sok ennyi napra, és még szép is a terem. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha azt mondja a bérlőnek, hogy 40-50 eFt a művelődési ház bérleti díja, - jelen volt már pár ilyen 
tárgyaláson, ahol azt mondták, hogy ez magas  – valószínű, hogy nem kérik. 
Van egy konkrét kérelem, Bagi Józsefék májusra tervezett lakodalmára a művelődési házat 
igényelnék, nem tudja, hogy mit döntenek, ha megmondja a díjat. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A Művelődési Házat azok fogják igénybe venni, akik sok vendéget hívnak. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolja, szavazzon a Képviselő-testület Király képviselő úr javaslatáról, miszerint a 
művelődési ház bérleti díja lakodalom esetén, nyáron 45 ezer, télen 55 ezer forint legyen. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – a művelődési ház bérleti díjára vonatkozóan határozathozatal 
nélkül – 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elfogadta. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolta, hogy a kedvezményeket azonosan állapítsák meg mindkét intézményben. A 
Művelődési Házban is vizsgálják meg az ingyenességet, az iskolában a szemvizsgálatért is kértek 
bérleti díjat. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Azért kértek díjat, mert a szemvizsgálatot végzők vállalkozók voltak. Az egri ortopédusok is el 
szoktak jönni, nekik nem származik ebből bevételük, de másoknak igen. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolta, hogy az egészségügyi intézmény által szervezett előadások, vizsgálatok, szűrések 
bérlete legyen ingyenes. Az iskolai mentességeket építsék be a művelődési házéba is. 
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Kocsis Attila képviselő. 
 
A nyereséget termelő cégeknek miért kell ingyenességet biztosítani, például a 
takarékszövetkezetnek, aki rendesen leemeli a költségeit. Neki mindenért fizetni kell, és most, 
amikor az önkormányzat ilyen helyzetben van, akkor kérjen ő is, hogy növelje bevételeit. A 
Mezőgazdasági Szövetkezetnek sem okozhat gondot a bérleti díj kifizetése. Az az idő már véget 
ért, amikor egyik zsebből a másikba vándorolt a pénz, most az állam is azt mondja, hogy az 
önkormányzatok növeljék bevételeiket. Javasolja, hogy akiknek nyeresége van, ne kaphassák 
ingyen a termet. Méltányosságot lehet beépíteni.  
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Szerinte is meg tudja fizetni a takarékszövetkezet is az évi 2 órai terembérleti díjat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Úgy kell megállapítani ezeket a díjakat, hogy ha nem is lesz nyereséges, de legalább ráfizetéses 
ne legyen a használat. 
A gyógyászati segédeszközök bemutatása, a takarékszövetkezet, a mezőgazdasági szövetkezet, a 
hegyközség gyűlései céljára bérelt terem díját meg kell fizetni, ki kell húzni az ingyenesen 
igénylők listájáról. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy a vadásztársaság által használt művelődési ház öltöző helyiségét a Sportegyesület 
is használja? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, olyan megállapodás van, hogy ha egy színházi 
előadáshoz szükség van az öltözőre, akkor azt igénybe vehetik. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolja a 2. pontot törölni, ne legyen kedvezmény. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Durvának tartja, hogy egy képviselő, vagy egy önkormányzati dolgozó is teljes díjat fizessen, ha 
lakodalom, vagy ballagás céljára igényli a helyiséget. Lehet, hogy csak 2-5 évente egyszer fordul 
elő ilyen. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az a baj ezzel, hogy attól függően miről tárgyalnak, kik az érdekeltek, vagy húzd meg, vagy 
ereszd meg alapon kellene dönteni, most azt mondják, hogy adjanak kedvezményt. Ő más 
szemmel látja a világot, mindenki megkapja a fizetését, ezért mindenkire egyformán legyen 
érvényes a díj. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Véleménye szerint biztos van olyan dolgozó, aki szívesen venné a 20 ezer forintos kedvezményt. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem érti ezt a hozzáállást, hiszen a múltkor 10 ezer forinton is vitatkoztak. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A kedvezmény mértékéről is lehetne vitázni, 50 % helyett csak 25 %-ot adjanak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bármennyire is rosszul áll az önkormányzat, nem igaz, hogy ha egy önkormányzati dolgozó, aki 
már 30 éve itt dolgozik, ne kaphasson ilyen kedvezményt, 20 ezer forintos támogatást. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Teljesen megérti a polgármestert, de másokat is. Az emberi oldala jogos, de az elvről van szó. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kedvezményről volt három javaslat, 50 %, ne legyen, és 25 % hangzott el. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy először a 25 % kedvezményről szavazzanak. 
 
A Képviselőtestület a bérleti díj 25 %-os kedvezményét – határozathozatal nélkül - 6 igen 
szavazattal, 4 nem szavazattal elfogadta.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a 300 Ft-os nyomtatás, fénymásolás díja milyen méretű papírra vonatkozik? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy A4-es papírról van szó. Az igazgató megnyert egy olyan 
önrész nélküli pályázatot, amiből ez megoldható. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti 
díjának elfogadását az elhangzott módosításokkal. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 
terembérleti díjára vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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83/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek teremhasználati díja. 

 
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egressy Gábor Művelődési 
Ház és Könyvtár helyiségeinek teremhasználati díját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
I. Terembérleti díj: 
 
1.) Mentes a teremhasználati díj fizetési kötelezettsége alól: 
- Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár, a Petőfi Sándor Általános 

Iskola, az Árnyaskert Óvoda keretében működő szakköri és egyéb rendezvények. 
- Az Önkormányzat Képviselő-testületének szervezésében megtartott falugyűlés, 

közmeghallgatás és egyéb rendezvények. 
- A közegészségügyi igénybevétel: tüdőszűrés, véradás, egészségügyi intézmény 

által szervezett szűrővizsgálatok  
- A nemzeti és helyi ünnepek megtartása, országgyűlési és helyi választási 

gyűlések (jelöltenként 1 alkalom), helyi öntevékeny csoportok, klubok 
rendezvényei, színházi előadásai. 

 
2.) 25 %-os teremhasználati díjkedvezményben részesülnek: 

Családi rendezvény szervezése esetén az Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjai, valamint az Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói. 

 
3.) Teremhasználati díjfizetési kötelezettség alá tartozó rendezvények és díjak: 
 

a.) Klubterem (53 m2) igénybevétele esetén árammal, vízfogyasztással, 
fűtéssel: 

Ápr. 15.-től okt. 14-ig  37,74 Ft/m2/óra  2000 Ft/óra 
Okt. 15.-től ápr. 14-ig  56,6/m2/óra  3000 Ft/óra 

 
b.) Nagyterem (226 m2) igénybevétele esetén árammal, vízfogyasztással, fűtéssel: 

Ápr. 15.-től okt. 14-ig  13,27 Ft/m2/óra  3000 Ft/óra 
Okt. 15.-től ápr. 14-ig  17,7 Ft/m2/óra  4000 Ft/óra 

 
c.) Előtér(64 m2) igénybevétele esetén árammal, vízfogyasztással, fűtéssel: 

Ápr. 15.-től okt. 14-ig  31,25 Ft/m2/óra  2000 Ft/óra 
Okt. 15.-től ápr. 14-ig  46,88 Ft/m2/óra  3000 Ft/óra 

 
d.) Előtér+a másik bejárati előtér (82 m2) igénybevétele esetén árammal, 

vízfogyasztással, fűtéssel: 
Ápr. 15.-től okt. 14-ig  30,49 Ft/m2/óra  2500 Ft/óra 
Okt. 15.-től ápr. 14-ig  42,68 Ft/m2/óra  3500 Ft/óra 

 
e.) Művelődési Ház nagyterme, klubterme, egyéb kiegészítő helyiségei könyvtár 

kivételével - vehetők igénybe családi rendezvény (lakodalom) megtartására:  
- Árammal, vízfogyasztással egyszeri alkalomra: 
Ápr. 15.-től okt. 14-ig, csütörtök reggel 8 órától vasárnap este 20 óráig: 

45 000 Ft 
- Árammal, vízfogyasztással, fűtés igénybevételével egyszeri alkalomra: 
Okt. 15.-től ápr. 14-ig , csütörtök reggel 8 órától vasárnap este 20 óráig: 

55 000 Ft 
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4.) A teremhasználati díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
5.) Fokozottabb igénybevétel esetén bekövetkező rongálások ellentételezésére letét 

kérhető, melynek értéke esetenként változó (10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig.) 
 

II. INTERNET használati díj: 
A könyvtárban nyitvatartási időben rendelkezésre álló internet hozzáférés díja az e-
Magyarország pont keretében 100 Ft+ÁFA/óra 
 
III. Egyéb irodai szolgáltatások 
Nyomtatás, fénymásolás (A/4) 
Fekete-fehér egyoldalas  20 Ft/oldal 
Fekete-fehér két oldalas  30 Ft/lap 
Színes (kevesebb mint 50 % képpel)  300 Ft/oldal 
Színes (több mint 50 % képpel)  500 Ft/oldal 
 
IV. A használati díjak beszedése: 
A teremhasználati díj, egyéb irodai szolgáltatások és az internet hozzáférés díja az 
Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételét képezi, melyet az 
Önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.  
 
A teremhasználati díj, egyéb irodai szolgáltatások és az internet használat díjának 
beszedéséről az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
gondoskodik. 
 
Felelős:    Gulyás-Szabó Györgyné igazgató 
Határidő: 2008. január 1-jétől folyamatos 

 
6.) A Képviselő-testület a 4/2005. (I. 26.) számú határozatát egyidejűleg hatályon 

kívül helyezi. 
 

Határidő: azonnal 
 
 
- Petőfi Sándor Általános Iskola terembérli díja 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának írásbeli előterjesztése alapján javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy: 
- a tornaterem bérleti díját nyáron 3, télen 4 ezer Ft-ban állapítsák meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának írásbeli előterjesztése alapján javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy: 
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- az ebédlő bérleti díját nyáron 2, télen 3 ezer Ft-ban állapítsák meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának írásbeli előterjesztése alapján javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy: 
 
- lakodalom esetén az ebédlő bérleti díját péntek délutántól vasárnap estig 15 ezer Ft-ban 
állapítsák meg.  
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának írásbeli előterjesztése alapján javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy: 
 
- A konyha bérleti díját lakodalom esetén 300 Ft/fő összegben állapítsák meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Kérdezi, hogy ilyenkor a dolgozóknak mit fizetnek? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a dolgozókat a bérbevevők fizetik, így az ő fizetésük 
nem publikus. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mivel a konyha a dolgozók munkahelye, mi történik akkor, ha ilyenkor balesetet szenvednek? 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Nem lehetne, hogy ilyen alkalomkor is a munkáltató fizesse őket, de dupla fizetést kapjanak, és 
akkor a baleset munkahelyi baleset is lehet? 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő biztos, hogy megemelné a díjat. 
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Szerinte az nem járható út, hogy az önkormányzat fizesse a konyhai dolgozókat, ha lakodalom 
céljára alkalmazzák őket, a bérlő fizessen, és ő legyen felelős, ha balesetet szenvednek. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha ezt is rendeletben szabályoznák, védve lennének. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A jelenléti íven is lehet variálni, de szerinte is a bérlő szerződjön, ő alkalmazza a szakácsokat. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Javasolja, hogy a január 30-i ülésre nézzenek utána ennek a lehetőségnek, és akkor döntsenek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Közalkalmazottakról van szó, meg kell nézni, hogy milyen lehetőség van. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Van olyan, ahol a bérleti díjba beépítették a dolgozók fizetését. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja, hogy a konyha bérleti díjának megállapítását - lakodalom esetén – halasszák el a 
januári ülésre. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Következő javaslat:  

- a tanterem bérleti díja 1000 Ft/óra. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Javasolta, hogy a mentességi kör ugyanaz legyen, mint a Művelődési Háznál. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Kedvezmény itt is legyen-e 25 %? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A badysok által használt kis tornateremmel mi legyen? 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti Benei Szabolcs kérelmét a kis tornaterem bérletére vonatkozóan, melynek  (Ügyirata: 
/2007. szám alatt.) másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Kérdezi, hogy csak atkáriak, vagy idegenek is járnak ide? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy csak atkáriak veszik igénybe a termet. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A múltkor már elhangzott olyan javaslat, hogy fix díjat kellene megállapítani, amit eloszthatnak. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Itt egy különálló épületet kell fűteni, ha használják, és ezt szerinte ki kell nekik fizetni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ők nem tudják bekapcsolni a fűtést, ha Bódi József nem kapcsolja be, akkor nincs fűtés. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Hogy van ez, ha valaki a tornatermet használja, fizet, ha mások meg a régi kis tornatermet 
használják, nem fizetnek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ha lenne nyitvatartási rendje a kis tornateremnek, akkor más lenne, de mindenkinek van hozzá 
kulcsa, és akkor mennek be, amikor akarnak. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Javasolja, hogy számoljanak ki egy átlagot, és azt fizessék meg. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez csak úgy lehetséges, ha valaki kinyitja a termet, megszámolják, hányan vannak, és meddig 
veszik igénybe a termet. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ezért kellene nyitvatartási időt meghatározni. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Lehetne délelőtt is és este is, mert Nagyné Veres Ildikó és Kisné Szűcs Edit is oda tudja adni a 
kis tornaterem kulcsát. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Valamilyen rendszert ki kell alakítani, mert lehet, hogy a 4 badys annyiba kerül, mintha egy 
csapat táncolna. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Véleménye szerint meg kell szüntetni ezt a kulcsos rendszert. Kérjék el a kulcsot, és reggel 8 tól 
este 8-ig mehetnek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Meg fogják oldani ezt a teremhasználatot. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Szerinte ez elfogadható, rugalmas, hogy reggel 8-és este 8 között mehetnek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tőlük kellene megkérdezni, hogy melyik időpont alkalmas nekik. 
 
Tóth Gáborné igazgatási előadó: 
 
Ez egy 15 éve alakult csapat, melynek tagja az ő fia is, és ez az ő számukra nem elfogadható. 
Különböző műszakokban dolgoznak, nem egyszerre van szabadidejük. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Itt is vannak olyanok, akik kifizetik a bérleti díjat, és akkor veszik igénybe a termet, amikor 
nyitva van. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az én gyerekem is jár kondi-terembe, és annak is van nyitva tartása. Ha a Művelődési Házban is 
kialakítják a konditermet, akkor biztos, hogy oda csak a nyitvatartási időben mehetnek be. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem tudja, hogy megér-e ez a pénz annyit, hogy elvadítják az embereket a sporttól. Vannak 
olyan helyek, ahol azon vannak, hogy minél többet sportoljanak, ők meg olyan tarifákat szabnak 
meg, ami miatt inkább abbahagyják ezt a sportot. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Lehet számolni, a Sportegyesület 60 emberre kap 360 ezer forint támogatást. 
 



 438

Benei Bertalan polgármester: 
 
Ezt nem lehet összehasonlítani, ha az önkormányzat jövőre nem lesz ÖNHIKI-s, akkor 
támogathatja a Sportegyesületet. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az a baj, hogy egyiknek így mondják, a másiknak meg másképpen. Tudomásul kell venni, hogy 
nem egyeznek a vélemények. Nem kell ezzel vagdalkozni, egyszer adnak lehetőséget, máskor 
meg nem. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bartókné Lukács Irén azt mondta, hogy magasnak tartja ugyan a tornaterem bérleti díját, ezért 
inkább a többi terem díját is emeljék fel, ahelyett hogy csökkentenék. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Amit Bartókné mondott, az ő véleménye. De ha olyat mond, amivel a polgármester egyetért, jó, 
ha meg nem olyat, akkor az rossz. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Nem a badysok ellen van, de most is azt mondja, hogy megoldást kell találni erre a helyzetre. 
Meg kell nézni, hogy mik a terem kiadásai, közösen kell kompromisszumot kötni, és olyan 
javaslatot elfogadni, ami mindenki számára megfelel. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ő már többször is felvetette ezt a helyzetet, és az volt az érzése, úgy tűnt, hogy ellenük van, de ez 
nem így van, csak ha az egyik helyen fizetni kell, akkor a másik helyen is fizessenek a terem 
használatért. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Javasolja, hogy mindenhol mindenkinek legyen bérleti díj, és egyeseknek támogatást is 
állapítsanak meg. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Minden intézményben van egy megbízott, aki felel a bezárásáért, a badyba is kell. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A badysoknak mindig is volt a Művelődési Házhoz és a badyteremhez kulcsuk. Most is van a kis 
tornateremhez is mindenkinek kulcsa. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Javasolja, hogy a kérelemre válaszolva kérdezzék meg, hogy ki, mennyi időt tölt el a kis 
tornateremben, és ennek ismeretében állapítsanak meg díjat. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Közöljék velük, hogy reggel 8 és este 8 óra között vehetik igénybe a termet. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Javasolja, hogy eltekintenek ugyan a bérleti díjtól, de a nyitvatartási rendet fogadják el. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Kérdezi Kocsis Attilát, hogy a rendezvényeiken a kistornaterem öltözőjében kialakított büfét ki 
biztosítja, mert neki is fel lehetne számolni a bérleti díjat. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Válaszában elmondta, hogy Ruzsom Tivadar. Lehet kérni bérleti díjat, de akkor az egyesületi 
támogatástól elesnek. Az a javaslata, hogy az önkormányzat dolgozza ki a 6,2 m2-es öltöző 
használatának bérletét. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola és intézményei bérleti díjainak 
- a konyha lakodalom esetére, és a badysok kistornaterem használatára vonatkozó díjak nélküli - 
elfogadását. A konyhai lakodalom, és a kistornaterem díjáról a januári ülésen döntsenek. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Petőfi Sándor Általános Iskola és intézményei - 
a konyha lakodalom esetére, és a badysok kistornaterem használatára vonatkozó díjak nélküli – 
bérleti díjaira vonatkozó javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

84/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

Tárgy:  Petőfi Sándor Általános Iskola helyiségeinek teremhasználati díjáról szóló 
100/2006. (XII. 13.) számú határozat módosításáról 
 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános 
Iskola helyiségeinek teremhasználati díjáról szóló 100/2006. (XII. 13.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A tornaterem és a napközi otthon ebédlő díjai az alábbiak szerint változnak: 
� „Tornaterem:  
Április 15-től október 14-ig  2500.-Ft + 20% ÁFA=3000 Ft/óra 
Október 15-től április 14-ig  3333.-Ft + 20% ÁFA=4000 Ft/óra 
 

- A teremhasználati díj tartalmazza a tornaterem és kiszolgáló helyiségei 
(mosdó, WC) használatát is.  

 

� Napközi Otthon Ebédlő:  
Április 15-től október 14-ig  1667 Ft + 20%ÁFA=2000 Ft/óra 
Október 15-től április 14-ig  2500 Ft + 20% ÁFA=3000 Ft/óra 
 

- A díj tartalmazza az ebédlő, mosdó és WC-használatát.” 
 

2.) A határozat az alábbi ponttal egészül ki: 
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„1.) Mentes a teremhasználati díj fizetési kötelezettsége alól: 
- Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár, a Petőfi Sándor Általános Iskola, 

az Árnyaskert Óvoda keretében működő szakköri és egyéb rendezvények. 
- Az Önkormányzat Képviselő-testületének szervezésében megtartott falugyűlés, 

közmeghallgatás és egyéb rendezvények. 
- A közegészségügyi igénybevétel: tüdőszűrés, véradás, egészségügyi intézmény 

által szervezett szűrővizsgálatok  
- A nemzeti és helyi ünnepek megtartása, helyi öntevékeny csoportok, klubok 

rendezvényei, színházi előadásai. 
 

2.) 25 %-os teremhasználati díjkedvezményben részesülnek: 
Családi rendezvény szervezése esetén az Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjai, valamint az Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói.” 

 

3.) A fenti díjakat, kedvezményeket és mentességeket 2008. január 1-jétől kell 
alkalmazni, egyebekben a 100/2006. (XII. 13.) számú határozat hatályban marad. 

 

4.) A Képviselő-testület felhívja a Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatójának a 
figyelmét, hogy a teremhasználati díjakat a bérbeadás során alkalmazza, s azok 
beszedéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Általános Iskola Igazgatója 
Határidő: 2008. január 1-jétől folyamatos 

 

 
 
 
Benei Bertalan 10 perc szünetet rendel el. 
 
Szünet után a Képviselő-testület folytatja munkáját. 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy a Gyógyszertár bérleti díja jelenleg 11.500 Ft + Áfa, 
emeljék-e a díjat? Ha igen, 14.500 Ft + ÁFA összeget javasol. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Ő 18.000 Ft + Áfa összeget javasol, ez bruttó 21.600 Ft/hó. Neki és a feleségének havonta 38.000 
Ft-ba kerül a gyógyszerük. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Sokallja, hogy egyszerre ennyivel megemeljék a bérleti díjat. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez szerinte is sok, legyen 15 ezer Ft. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolja, hogy először szavazzanak a nettó 18 ezer Ft-ról. 
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A Képviselő-testület a gyógyszertár bérleti díjára vonatkozó 18 ezer Ft-os javaslatot 5 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal nem fogadta el. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolja, hogy szavazzanak a nettó 16.500 Ft-ról. 
 
A Képviselő-testület a gyógyszertár bérleti díjára vonatkozó 16.500 Ft-os javaslatot 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Gyógyszertár bérleti díjának megállapítása 
 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2003. (XII. 17.) számú 
határozata alapján megkötött, gyógyszertár bérleti szerződésében foglalt havi bérleti 
díját 2008. január 1. napjától 16 500 Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérleti díj összegéről a bérlőt 
tájékoztassa. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  8 napon belül 
 

 
 

III. NAPIREND UTÁN: 
 
Bejelentések, indítványok. 
 
- A 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és véleményezte a rendelet-tervezetet. A 
bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 33/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy a 17 % miért annyi? 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy az éves szinthez képest ez az időarányos. Általában 
február második felében fogadják el a költségvetési rendeletet. 



 442

Könyvelni nem tudnak, mivel csak márciusban kapják meg a programot, és ha ezt a rendeletet 
nem fogadják el, akkor hivatalosan is le kellene zárni a könyvelést január 1.-től, de ez a 
gyakorlatban nem működik. Az előző évi költségvetés időarányos része nem egy rossz 
megfogalmazás. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A költségeket minden alultervezik, a rezsit is az előző évivel tervezik, és ha ezt nézik, akkor 
biztos, hogy túllépik. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Gyakorlatban a februári kifizetésig a januáriakat nem tudják kifizetni, és most is lesznek 
áthúzódó kifizetések is, és jövőre sem tudják bő lére engedni a költségvetést. Ha van ilyen 
rendelet, ami arra szolgál, hogy a mindennapos működési kiadásokon túl, mire lehet 
kötelezettséget vállalni, akkor nem kell külön beszámoló ezekről. Ő nem látja ennek olyan 
oldalát, hogy az éves költségvetésre bármilyen hátrányt okozna. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Eddig is működött minden alapjáraton. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Amikor elfogadták a költségvetést, akkor is csak alapjáraton működött minden. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és 
rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

28/2007. (XII. 19.) SZ. 
RENDELETE 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL 

 
- Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 
- A közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV. 14.) számú rendelet módosításáról 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
A közterület-használati díjak módosítását a melléklet tartalmazza. 
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Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság nem értett 
egyet, soknak találta a 4. pontban az ideiglenes konténeres tárolás 1000 Ft/m3/nap összegét. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 100 Ft/m3/nap összeget állapítson meg erre. Ezzel a 
módosítással javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-módosítását elfogadásra. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 34/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Meghatározható-e az ideiglenes tárolás időszaka, vagy ha két hétig is az ingatlan előtt áll a 
konténer, akkor azt addig kerülgetni kell. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nincs meghatározva, hogy mihez képest ideiglenes. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Véleménye szerint lehetne díjfizetés nélküli pár napot engedélyezni azoknak, akik például egy 
melléképület bontási anyagát nem tudják azonnal elszállíttatni az ingatlan elől. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy azt is nehéz megállapítani, hogy hány köbmétert 
tárolnak az ingatlan előtt, azt meg, hogy hány napja van ott, szinte lehetetlen. Ehhez egy 
embernek állandóan a falut kellene járni, hogy ez kivitelezhető legyen. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem olyan kevés ez a díj, ezért inkább azonnal eltakarítják, hogy ne kelljen sokat fizetni. 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatának az 
elfogadását, a 4. pontra vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság módosító javaslatára vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdezi, hogy az ingatlanok előtti kapubejáró, híd közterület-e? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy igen, amit a tulajdonosnak kell karbantartani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV. 14.) számú 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV. 
14.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet--tervezetre vonatkozóan – 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

29/2007. (XII. 19.) SZ. 
RENDELETE 

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 9/2004. (IV. 14.) SZÁMÚ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
- Atkár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú rendelet módosításáról. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A módosítás itt is csak a díjakra vonatkozik, 10 %-12 %-os emeléssel számolt, mivel az elmúlt 
időben egy nagyobb mértékű emelés történt. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte az - Atkár Községi Önkormányzat 
tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság az előterjesztett rendelet-
tervezetben szereplő díjat, összkomfortos lakásnál 250 Ft/m2-re, komfortos lakásnál 220 Ft/m2-
re javasolta megemelni, és így javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 35/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatának az 
elfogadását összkomfortos lakásnál 250 Ft/m2-re, komfortos lakásnál 220 Ft/m2-re történő 
emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság módosító javaslatára vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a már elfogadott módosítással együtt - az Atkár Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995. 
(III.29.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Atkár Községi Önkormányzat tulajdonában 
lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/1995. (III.29.) számú rendelet 
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módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

30/2007. (XII. 19.) SZ. 
RENDELETE 

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ SZOLGÁLATI 
LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL SZÓLÓ 6/1995. (III.29.) SZÁMÚ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
- Atkár Községi Önkormányzat iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.)sz. 
rendelet módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A rendelet-módosítás lényege, hogy a törvényi maximumra javasolja megemelni az ideiglenes 
jellegű adóátalány, eddigi 3000 Ft-os összegét 5000 Ft-ra. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte az - Atkár Községi Önkormányzat iparűzési 
adóról szóló 7/1995. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság 
javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 36/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - Atkár Községi Önkormányzat iparűzési adóról szóló 7/1995. 
(IV.20.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Atkár Községi Önkormányzat iparűzési adóról 
szóló 7/1995. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

31/2007. (XII. 19.) SZ. 
 

RENDELETE 
 

AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 7/1995. (IV.20.) SZ.  
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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- Kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 13/1999. (XII.15.) sz. 
rendelet módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A rendelet-tervezetben tett módosítás lényege, hogy az Atkár község Díszpolgárának a gyűrű 
mellett mást is lehessen adományozni, a pénzjutalom mértékét díszpolgári címnél 60 % helyett 
40 %-ra, Atkár községért címnél 30 %-ra csökkenteni, valamint a címre érkező javaslatot minden 
bizottság véleményezhesse. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte az - Atkár Községi Önkormányzat kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról szóló 13/1999. (XII.15.) sz. rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. A bizottság a tervezet 9. § a-b. pontjának törlése mellett javasolta a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 37/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem ismeri a rendeletet, nem tudja, hogy ki tehet javaslatot? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Képviselőtestület bizottságai, a polgármester, stb.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a kitüntetéshez elegendőnek tartja az aranygyűrűt és 
oklevelet, illetve az oklevelet. Aki Atkár község díszpolgárává válik, önzetlenül végezte 
munkáját, erkölcsi kötelességének érezte, hogy tegyen a községért, ezért az adománynál sem 
várja az anyagi elismerést, ez egy erkölcsi elismerés. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a bizottsági javaslat, a tervezet 9. §. A-b. pontjának 
eltörlésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a bizottsági javaslatra vonatkozóan, 
határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - Atkár Községi Önkormányzat kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 13/1999. (XII.15.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Atkár Községi Önkormányzat kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról szóló 13/1999. (XII.15.) sz. rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és 
rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

32/2007. (XII. 19.) SZ. 
RENDELETE 

 
KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/1999. 

(XII.15.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
 
- A szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2000 (IV. 26.) sz. rendelet 
módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
A rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A rendeletet a szociális törvény 2008. január 1.-i változása miatt kell módosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
8/2000 (IV. 26.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 38/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Berényi Ildikó Szociális és Művelődési Bizottság Elnöke: 
 
A Szociális és Művelődési Bizottság is véleményezte a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
8/2000. (IV.26.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság elfogadásra 
javasolta a rendelet-módosítást Képviselő-testületnek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - a szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2000 (IV. 26.) 
sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
8/2000 (IV. 26.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 



 448

 
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 
33/2007. (XII. 19.) SZ. 

 
RENDELETE 

 
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 8/2000. (IV. 26.) SZÁMÚ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
 
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2001. (XII. 10.) számú 
rendelet módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A rendelet módosítására az adórendelet változásai miatt kerül sor. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
7/2001. (XII. 10.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 39/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2001. (XII. 
10.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
17/2001. (XII. 10.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

34/2007. (XII. 19.) SZ. 
 

RENDELETE 
 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ 17/2001. (XII. 10.) 
SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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- A közművelődés helyi feladatairól szóló 2/2002. (II.13.) sz. rendelet 
módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A közművelődési törvény változása miatt szükséges a rendelet-módosítás. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a közművelődés helyi feladatairól szóló 
2/2002. (II.13.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 40/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - a közművelődés helyi feladatairól szóló 2/2002. (II.13.) 
számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közművelődés helyi feladatairól szóló 2/2002. 
(II.13.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

35/2007. (XII. 19.) SZ. 
 

RENDELETE 
 

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI FELADATAIRÓL SZÓLÓ 2/2002. (II.13.)  SZÁMÚ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
 
 
- A temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet 
módosításáról. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A díjemelések miatt szükséges a rendelet-módosítás. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
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Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. 
(II. 27.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-
testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 41/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A temető-fenntartási és a kegyeleti szolgáltatás díját kinek kell befizetni? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a temetőgondnoknak kell a beszedéséről gondoskodni. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A temetőgondnok a díjak beszedése után ezt az összeget befizeti az önkormányzat számlájára? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy nem, mert ezt bekalkulálták az ő vállalkozási díjába. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II. 27.) sz. 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II. 
27.) sz. rendelet módosítására vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, 
és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

36/2007. (XII. 19.) SZ. 
 

_R E N D E L E T E_ 
 

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ 3/2002. (II. 27.) SZÁMÚ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
- A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális szemétszállításról szóló 
22/2007. (IX. 5.) számú rendelet módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab  Csaba jegyző: 
 
A rendelet módosítására a díjak változása miatt került sor. 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte - A köztisztasági feladatok ellátásáról és a 
kommunális szemétszállításról szóló 22/2007. (IX. 5.) számú rendelet-tervezetet. A bizottság 
javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 42/2007. sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy mit jelent az egyszeri ürítés díja? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Válaszában elmondta, hogy az egyszeri ürítés a negyedéves díj heti összegét jelenti. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális 
szemétszállításról szóló 22/2007. (IX. 5.) számú rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – A köztisztasági feladatok ellátásáról és a 
kommunális szemétszállításról szóló 22/2007. (IX. 5.) számú rendeletre vonatkozóan – 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

…./2007. (XII. 19.) SZ. 
 

R E N D E L E T E  
 

A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS 
A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 22/2007. (IX.5.) SZÁMÚ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 
 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. A 
módosításra a 2008. január 1.-től érvényes új TEÁOR-kódok változása miatt került sor. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek a Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításának 
elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - a Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
módosítására vonatkozóan - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

86/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak alapján a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: 
 
1. ) Az 5. pontban foglalt TEÁOR-kódok törlésre kerülnek, a PIR azonosító helyébe az 
alábbi bejegyzés kerül: 
 
„Törzskönyvi azonosító szám: 378747 
 Alaptevékenységi szakágazat: 751115 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 
 
A változás 2008. január 1-jétől hatályos.  
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja 
egységes szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
 
 

 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- A Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítását terjeszti a Képviselő-
testület elé. A módosításra a 2008. január 1.-től érvényes új TEÁOR-kódok változása miatt került 
sor. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okirata módosításának 
elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okirata 
módosítására vonatkozóan - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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87/2007. (XII. 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. pontban foglalt TEÁOR-kódok törlésre kerülnek, a PIR azonosító helyébe az 
alábbi bejegyzés kerül: 
 
„Törzskönyvi azonosító szám: 645465 
 Alaptevékenységi szakágazat: 801000 Alapfokú oktatás” 
 
A változás 2008. január 1-jétől hatályos.  
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja 
egységes szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
 

 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- Az Árnyaskert Óvoda alapító okiratának módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. A 
módosításra a 2008. január 1.-től érvényes új TEÁOR-kódok változása miatt került sor. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek az Árnyaskert Óvoda alapító okirata módosításának elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - az Árnyaskert Óvodaalapító okirata módosítására 
vonatkozóan - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

88/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Árnyaskert Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak alapján az 
Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: 
 
1. ) Az 5. pontban foglalt TEÁOR-kódok törlésre kerülnek, a PIR azonosító helyébe az 
alábbi bejegyzés kerül: 
 
„Törzskönyvi azonosító szám: 645454 
 Alaptevékenységi szakágazat: 801000 Alapfokú oktatás” 
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A változás 2008. január 1-jétől hatályos.  
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja 
egységes szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
 
 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását terjeszti a 
Képviselő-testület elé. A módosításra a 2008. január 1.-től érvényes új TEÁOR-kódok változása 
miatt került sor. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okirata 
módosításának elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 
alapító okirata módosítására vonatkozóan - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2007. (XII. 19.) 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 5. pontban foglalt TEÁOR-kódok törlésre kerülnek, a PIR azonosító helyébe az 
alábbi bejegyzés kerül: 
 
„Törzskönyvi azonosító szám: 645476 
 Alaptevékenységi szakágazat: 932900 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység” 
 
A változás 2008. január 1-jétől hatályos.  
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja 
egységes szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Heves Megyei Rendőr-főkapitány úr leveléről, melyben a 
Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vezetői kinevezésével kapcsolatos Képviselő-testületi véleményt 
kér.  
Javasolta a Képviselő-testület támogatását Dr. Lóczi Zsolt r. őrnagy gyöngyösi 
Rendőrkapitányság Vezetőjének történő kinevezése ügyében, megköszönve Kiss Gábor r. 
alezredes rendőrkapitányi munkáját. 
(Ügyirata 1391/2007. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vezetői 
kinevezésére vonatkozóan - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

90/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy:    Gyöngyösi Rendőrkapitányság-vezetői megbízás 
 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 
Megyei Rendőrfőkapitány előterjesztését a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
vezetői megbízásának tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Képviselő-testülete véleményalkotás nélkül elfogadja Dr. 
Juhász István r. ezredes Főkapitány Úrnak:  

 
- Kiss Gábor kapitányságvezetői megbízás visszavonására,  
- ezzel egyidejűleg Dr. Lóczi Zsolt kapitányságvezetői megbízás adására 
vonatkozó javaslatait. 

 
- A Képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat 

jegyzőkönyvi kivonatát küldje meg a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság 
Vezetőjének. 

 
Felelős:    Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet Dr. Jakab Kálmán háziorvos bejelentéséről: a háziorvosi 
ellátást eddig végző betéti társaság kültagja elhalálozott, ezért a céget törölték a jegyzékből, új 
céget kell létrehozni, és a háziorvosi szerződést is módosítani szükséges. 
Nyilatkozatban járult hozzá, hogy az új cég az Atkár, Fő út 87. sz. alatti Háziorvosi Rendelőt 
telephelyként használhassa. (Ügyirata 1422/2007. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
Kéri tájékoztatásának tudomásul-vételét. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
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A Képviselőtestület a polgármester tájékoztatását - a háziorvos bejelentésére vonatkozóan 10 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

91/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy:  Dr. Jakab Kámán háziorvosi megbízásáról szóló 70/1/1998. (XI. 30.) számú 
határozat alapján kötött megbízási szerződés módosításáról 

 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, a házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 70/1998. (XI. 30.) számú 
Képviselő-testületi határozattal háziorvosként kijelölt Dr. Jakab Kálmán által 
képviselt Semper Sanitas Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 3213 Atkár, Fő út 7.) a megbízási szerződést kösse meg. 

 
Felelős:    Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  30 napon belül 

 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy Bajnai Gordon úr által megküldött önkormányzati 
fejlesztésekhez igénybe vehető EU-forrásokról szóló tájékoztatót minden képviselőnek csatolta 
tanulmányozás céljából. Elképzelhető, hogy ÖNHIKI-s önkormányzat is pályázhat, minimális 
önrésszel, vagy anélkül. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kéri bejelentése tudomásul vételét. 
 
A Képviselőtestület a polgármester bejelentését - határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül tudomásul vette. 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy az iskolatej-programot 2007. december 31.-ig fogadták 
el. Mivel az erre vonatkozó új rendeletet még nem hozták meg, javasolta, hogy a 2007-2008. 
tanévig a Képviselő-testület hosszabbítsa meg a programban való részvételt, amennyiben Atkár 
község 100 %-os támogatásban részesül az új rendelkezések szerint is. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület a jegyző javaslatát - az iskolatej-programra vonatkozóan - 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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92/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Iskolatej 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2007/2008-as 
tanévben 2008. január 1-jétől biztosított iskolatejről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete általános iskola 1-8. osztályos 
tanulói számára 2008. január 1-jétől a 2007/2008-as tanév utolsó tanítási napjáig a 
tanítási napokon ingyenesen biztosítja az iskolatejet.  

Az iskolatej program lebonyolításához támogatást igényel a 2008. évi iskolatej 
szabályozásáról szóló 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:  a 2008. évi iskolatej szabályozásáról szóló 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:  2008. április 15., 2008. június 30. 

 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző ülésen felvetődött a 2004.-ben elfogadott 
óvodai minimumjegyzék módosítása. Ismerteti a hiányzó eszközöket, melyre két év alatt 800 
ezer Ft-ot terveztek. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő (óvodavezető): 
 
A 2008. évi költségvetési koncepcióban tételesen felsorolták a hiányzó eszközöket. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint a 2004-2008.-ra ütemezett eszköz- beszerzési 
ütemtervet úgy módosítsa a Képviselő-testület, hogy 2008-ban a 2008. évi költségvetési 
koncepcióban felsorolt eszközök kerüljenek beszerzésre. 
 



 458

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy az Óvoda szokott-e pályázni hiányzó eszközökre? 
 
Berényi Ildikó képviselő (Óvodavezető): 
 
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy szoktak pályázni erre is, és most is azért kérte a jegyzék 
módosítását, hogy ne utasíthassák el a pályázatát, amiért a 2004.-ben elfogadott jegyzék nem 
tartalmazott minden hiányzó eszközt. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az ismertetett határozati javaslat elfogadását kéri a Képviselő-testülettől. 
 
A Képviselő-testület az óvodai minimumjegyzék módosítását 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda hiányzó kötelező eszköz- és felszerelési tárgyainak, 
eszközeinek beszerzési ütemtervéről szóló 108/2003. (XII. 17.) számú határozat 
módosítása 
 
1.) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (7) bekezdése alapján a 
108/2003. (XII. 17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
2.) A Képviselő-testület azzal a kérelemmel fordul az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközponthoz, hogy engedélyezze a módosítás szerinti 
eszközbeszerzést: 

2008. évben: 
1 db fax 
2 db állófogas 
2 db babaház 
takaróháló 
orvosi szoba és elkülönítő kialakítása és berendezése 

 
3.) A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg az 
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont részére. (1054 Budapest, Báthory 
u. 10.) 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 30 napon belül 
 

 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelentette, hogy a mai kistérségi ülésen felhívták a figyelmüket, hogy lesz lehetőség iskolai 
számítástechnikai eszközökre 100 %-os támogatással pályázni, erre készüljön az Iskola is. 
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Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kéri bejelentésének tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a polgármester bejelentését - határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és tudomásul vette. 
 
 
- Részvétel települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára kiírt 
pályázatban. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Települési szilárdhulladék lerakók rekultivációjáról is tárgyaltak a mai kistérségi ülésen. A 
Környezetvédelmi Felügyelőségen múlik, hogy mit ír elő ebben az ügyben az önkormányzat 
számára, és ha azt nem hajtják végre, különböző szankciókkal büntetnek. A kistérségen belül sok 
település ugyanilyen gondokkal küzd.  
Visznek, Karácsond községek is megerősítették abban, hogy ha egymaga pályázik az 
önkormányzat, maximum 50 millió forintot nyerhetnek, amely összeg a rekultivációra sem elég, 
ha azt írják elő, hogy ki kell szedni, összegyűjteni és elszállíttatni a szemetet. Ha azonban 
monitoring kutat kellene fúrni, fáklyát gyújtani, majd leföldelni, talán beleférne ebbe az 
összegbe.  
Gyakorlatilag pár százezer forint a tervezési költség, és a megvalósítás 100 %-osan támogatott.  
 
Van másik pályázati lehetőség, a KEOP 2.3.0, melyből 650-10.000 millió forintot lehet nyerni. A 
Társulási Tanács is támogatja, hogy a települési önkormányzatok összefogásával közös 
pályázatot nyújtsanak be a KEOP 2.3.0 című pályázati felhívás alapján. A pályázatot vagy az 
önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok társulása nyújthatja be. A Társulási Tanács úgy 
döntött, hogy amennyiben a tagönkormányzatok közös pályázatot nyújtanak be, ezen projektre 
külön társulást hoz létre. Ha Társulás keretei között pályáznak, a településeknek önerőt kell 
biztosítani. Nagydolog, hogy az önrészt a támogatásból visszaosztanák az önkormányzatnak. Az 
önkormányzatnak be kellene nevezni a rekultivációba, és együtt a kistérséggel, csak 
elindulhatnak. 
Már minden önkormányzat képviselőtestülete döntött a társulásról, csak Nagyréde és Atkár nem. 
Beszélt a nagyrédei polgármesterrel is ebben az ügyben, és Iványi Zsolt, a szemétszállítást végző 
cégtől is felhívta, és azt kérte, hogy ne társuljanak, mert ő olyan céget hoz, aki önrész nélkül 
elvégzi a rekultivációt. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Környezetvédelmi Felügyelőség még nem írta elő a rekultivációt, csak jövő évre fogják 
előírni, amit egy hatásvizsgálat előz meg. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ezt a vizsgálatot követően előírhatják Atkárnak a rekultivációt. 
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Benei Kálmán képviselő: 
 
Ha társulnának, mennyi önerőt kellene biztosítani? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az előterjesztés szerint kb 100-200 eFt-ot kellene biztosítani Atkárnak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az előterjesztés 30. oldalán a 2. fordulóról szóló részben nem érti, hogy mit jelent: "A 
kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható költségeket, 
valamint a teljes megtérülő projektköltség részt." 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Minden pályázat pontosan tartalmazza azt is, ami elszámolható, és azt is, ami nem. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy vegyenek részt a rekultivációs pályázatban, legyenek 
tagjai a társulásnak, és a 2008. évi költségvetésben biztosítsák az önerő összegét. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a rekultivációs pályázatra vonatkozóan - 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Részvétel rekultivációs pályázatban 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „„A települési 
szilárdhulladék- lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” 
(KEOP 2.3.0) című pályázatban való részvételre” című előterjesztés és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a tulajdonát 
képező ingatlanon levő szilárdhulladék-lerakó rekultivációja céljából részt kíván 
venni a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „A települési 
szilárdhulladék- lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” 
(KEOP 2.3.0) című pályázatban. 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy tagja kíván lenni a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai részvételével létrejövő, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény alapján létrejövő társulásnak. 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtásához, és megvalósításához 
szükséges önerőt rendelkezésre bocsátja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásnak tegyen eleget, és a 2008. évi költségvetés tervezésekor az önerő 
tervezéséről gondoskodjon. 

Felelős: Benei Bertalan polgármester 
   Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
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- Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ezen a kistérségi ülésen tárgyaltak a települési szilárd hulladék kezeléséről. A kistérségben 
sajnos egyetlen lerakó sem rendelkezik olyan paraméterekkel, amely hosszú távon megoldhatná 
ezt a problémát. 
 
Aggálya a rekultivációt követően keletkezett szemét elhelyezése. Hejőpapiban megépítik a 
megyei regionális szemétlerakót, ami elég nagy távolságra van a településtől. 
Az Erőműnél van olyan koncepció, hogy elégetik azt a szelektált szemetet, ami a szénhez 
hasonlóan energiát termel, a nem égethető hulladékot, pedig hulladéklerakóban helyeznék el. 
Ehhez az égetőhöz olyan mennyiségű szemét kellene, amivel Gyöngyös és térsége nem 
rendelkezik, a begyűjtés és a válogatás költsége akkora, hogy ez az út nem nagyon járható. 
Társpályázót kellene keresni, hogy az évi 30.000 tonna hulladék meglegyen, jelenlegi elképzelés 
szerint Salgótarján és térsége csatlakozna a pályázathoz. 
Akkor lenne olcsó, ha az Erőmű vállalná, hogy az odaszállított szemétért nem kellene szállítási 
költséget fizetni   
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy Atkár község is legyen a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer tagja, vállalva a 
pályázati önerőt. 
 
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerre 
vonatkozóan - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

95/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Részvétel szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatban 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP.1.1.1)” című 
pályázatban való részvételre„ című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy tagja kíván lenni a települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztésére létrejövő, települési önkormányzatokból álló, a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény alapján létrejövő társulásnak. 
 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtásához, és megvalósításához 
szükséges önerőt rendelkezésre bocsátja. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges 
adatszolgáltatásnak tegyen eleget, és a 2008. évi költségvetés tervezésekor az önerő 
tervezéséről gondoskodjon. 

 
 
Felelős: Benei Bertalan polgármester 
   Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti, hogy a Nyugdíjasok részére szervezett karácsonyi ünnepségre holnap 15 órakor 
kerül sor, szeretné, ha a képviselők is jelen lennének. Az Iskola Igazgatójával megbeszélték, 
hogy ha a Művelődési Házban rendeznék meg, akkor az iskolai karácsonyi ünnepséget is ott 
tarthatnák. Bár még van mit tenni a művelődési házban, de ezt már jó lenne ott megrendezni. A 
vízkár áthúzta a számításukat, de a szakemberek szerint ez nem olyan nagy probléma. A biztosító 
680.000 Ft kárt állapított meg, 2 éves kockázatvállalással A parkettát kb. 30 nm2-en fel kellett 
szedni, és ugyanezt vissza is lehetett rakni, de a lakkozással megvárják a január végét, mert ha 
mégis kikotyogósodna valahol, javítható legyen, és még egy finom csiszolás is hátra van. 
Gyakorlatilag majdnem kész állapotban van, már a bejáratot burkolták. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kéri bejelentésének tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a polgármester bejelentését - határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és tudomásul vette. 
 
 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a bérmaradvány átcsoportosításához az 
önkormányzat valamennyi intézményénél. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Kérdezi, hogy milyen összegről van szó? 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a nagyságát még nem tudja, de a táppénzek miatt 
keletkezett bérmaradványról lenne szó. 
Ez majd a 2007. évi zárás után derül ki, de a táppénzek miatt jelentkezik bérmaradvány. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ha nem tudják, hogy mennyi összegről van szó, akkor csak arról kell dönteni, hogy felosztható 
legyen? 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
A feltett kérdésre adott válaszában elmondta, hogy nem felosztást javasolt, hanem 
átcsoportosítást az önkormányzat működési forráshiányának csökkentésére. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a bérmaradványra vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A Képviselőtestület a bérmaradvány átcsoportosításra vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

96/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: 2007. évi bérmaradvány átcsoportosítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74-75. §-a alapján a 2007. évi 
költségvetésben jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást engedélyez a 
következő körben: 
 
Az Önkormányzat és intézményeinél keletkező bérmaradványt átcsoportosítja 
működési forráshiányának csökkentésére. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Benei Kálmán képviselő. 
 
A bérmaradvánnyal kapcsolatban jutott eszébe, hogy ha a köztisztviselők 10.000 Ft étkezési 
hozzájárulást kapnak, akkor a pedagógusok miért nem kaphatják ugyanezt az összeget. 
Másik észrevétele, hogy a 2007-re tervezett jubileumi jutalmakat sem tudták kifizetni 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy ma is kaptak felszólítást a villanyszámla 
kiegyenlítéséről, mert különben levágják. A nyáron 60.000 Ft-os gázszámlatartozásnál kikötötték 
a gázt, ezért is értett egyet az átcsoportosítással. A jubileumi jutalom kifizetéséről tegnap 
egyeztetett Berényi Ildikóval, hogy amint lesz rá mód, kifizetik. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Úgy látja, hogy Benei Kálmán képviselő szívügyének tekinti a kifizetéseket. 
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Benei Kálmán képviselő. 
 
Csak az egyik kérdésére kapott választ, miért különbözik a köztisztviselő a közalkalmazottól? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy elsősorban azért, mert két olyan állami alkalmazotti 
csoportról van szó, akikre két különböző törvény vonatkozik, ha nem lenne köztük különbség, 
akkor egyetlen törvény vonatkozhatna rájuk. 
Másodsorban az önkormányzat nehéz helyzetére tekintettel az év elején mindenki tett felajánlást, 
ilyen volt többek között a létszámcsökkentésre, az étkezési hozzájárulásra tett - Igazgató Asszony 
általi - felajánlás. Lemondtak róla, nem elvették a közalkalmazottaktól. 
A 2008. évi költségvetés tárgyalásánál erre vissza lehet térni, be kell állítani a 10.000 Ft-ot a 
közalkalmazottaknál is. 
Kéri, hogy a kérdésekre adott válaszait a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a polgármester válaszait - határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és tudomásul vette. 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy 2008. évben jogi szakvizsgára készül, ami nagyon sok 
idejét el fogja venni, ezért kéri, hogy az Atkári Hírmondó kiadójának 2008. január 1.-től mást 
nevezzen ki. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti, hogy a polgármester sem lehet az újság kiadója. 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Javasolja, hogy az alpolgármestert válasszák meg az újság kiadójának. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az alpolgármestert sem lehet. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Bármelyik képviselő, vagy intézményvezető is lehet az újság kiadója. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A három intézményvezetőből kettő már benne van, de Berényi Ildikó még lehet. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Javasolja, hogy Paksi Tamás képviselőt válasszák meg az újság kiadójának. 
 



 465

Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ha ez a megbízatás csak 2008-ra vonatkozik, akkor elvállalja. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Atkári Hírmondó kiadójává 2008.-ra Berényi Ildikó 
képviselőt bízzák meg. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

97/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Időszaki lap alapításáról szóló 13/2003 (I. 29.) számú Képviselő-testületi 
határozat módosítása 

 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete időszaki lap alapításáról szóló 
13/2003 (I. 29.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Képviselő-testület az Atkári Hírmondó felelős kiadójává 2008. január 1-jétől 
2008. december 31-ig terjedő időszakra Berényi Ildikó képviselőt bízza meg. 
 
2.) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szerkesztőbizottság 
megalakításáról szóló 13/2003 (I. 29.) számú Képviselő-testületi határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Dr. Jakab Csaba helyébe 2008. január 1-je és 2008. december 31. közötti időszakra 
Berényi Ildikó képviselőt bízza meg a szerkesztőbizottság tagjaként. 
 
Határidő: azonnal 

 
 

 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az elmúlt ülésen kapta meg a falu legidősebb embereinek a névsorát. Ma módosították a cím 
adományozásáról szóló rendeletet. Javasolja, mivel képviselőként ezt megteheti, hogy Nagy 
Józsefnét tüntessék ki 90. születésnapja alkalmából, aki nagyon sokat tett a községért. Ezt 
véleményezni kell a bizottságoknak, de jó lenne, ha még életében átadhatnák neki ezt a 
kitüntetést. Ez az alkalom méltó lenne a kitüntetés átadására. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ezzel kapcsolatban a bizottsági ülésen is elmondta a véleményét, ő a díszpolgárságot javasolta, 
de az Atkárért kitüntetéssel is egyetért. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ő azt tudja, hogy a hagyományőrzésben nagy szerepe van Annus néninek, de hogy még milyen 
más területen tett a községért, arról nem tud. Véleménye szerint nagyon oda kell figyelni, mert 
sok olyan ember van, aki egy területen nagyon sokat tett a faluért. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Jegyző Úrtól kérdezi, hogy ezt hogyan kell kivitelezni. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Január 30-án lesz a következő testületi ülés, az emléklap elkészítése nem sok időbe telik, február 
17.-én lesz a születésnapja, addig biztos sikerül lebonyolítani. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kitüntetést a január 30-i képviselő-testületi ülésen is átadhatnák. Először is Berényi Ildikó 
készítsen egy javaslatot, hogy mi alapján méltó arra, hogy ezt a címet elnyerje. Ezután a 
bizottságok és a Képviselő-testület is véleményezi, elfogadja a javaslatot. A díszes oklevelet 
ünnepélyes keretek között kell átadni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy Berényi Ildikó bejelentésével kapcsolatban elhangzottakat a Képviselő-testület 
vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és tudomásul vette. 
 
 
Benei Kálmán képviselő: 
 
Már többször jelezték, hogy az Arany János útról nagyon veszélyes a kikanyarodás, mert a 
Rákóczi úti ingatlan sövénykerítésétől nem belátható az út. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Intézkedett is ez ügyben, az ingatlan tulajdonosát felszólította, hogy nyírja le a sövényt. Úgy 
látszik, hogy ennek nem tett eleget, ismét intézkedni fog. 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, mindenkinek megköszöni egész éves munkáját. Sajnos 
nem szerveztek évzárót az önkormányzat helyzete miatt, az óévet majd elbúcsúztatják, az újévet 
megpróbálják ünnepélyesebbé tenni. Boldog karácsonyt, boldog újévet kíván. 
Az ülést 19.55 órakor bezárta. 
 

kmf. 
 

Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 


