JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 30-án 16.00 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Távolmaradását
bejelentette:

Paksi Tamás és
Bartókné Lukács Irén képviselő, aki 17 órakor érkezett az ülésre.

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba
Pesti Jánosné
Petrikné Tóth Judit

Megjelent:

2 fő (Jancsovics Zoltán és Kátay Julianna) atkári lakos.

jegyző,
igazgatási előadó
gazdálkodási 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 képviselőtestületből .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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NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Atkár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. fordulós meg-.
tárgyalása.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Közmeghallgatás anyagának összeállítása, megtárgyalása.

Benei Bertalan
polgármester

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, (2
temetési segély, egy fő étkezés) valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett
munkájáról.
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kiemelt tájékoztatást adott a külterületi ingatlan adásvételével kapcsolatos helyzetről. A 9
hektáros ingatlant háromszor 3 hektáros területre osztották. A szerződés aláírására pénteken kerül
sor. Előzetesen 3 hektárt szándékoztak megvásárolni, ami mára, 6 hektárra nőtt, mivel a bioetanol
üzem mellett az alapanyag raktározására és a keletkező melléktermék továbbhasznosítására, pl.
villamos- vagy hőenergiát is szeretnének előállítani. Az így előállított energiát az önkormányzati
intézmények fűtésére lehetne felhasználni.
Mivel ez egy külterületi ingatlan, a tulajdonos önkormányzat kérheti a művelésből történő
kivonását, ami után földvédelmi járulékot kell fizetni. A Képviselőtestületi határozat alapján az
ingatlan eladási ára hektáronként 500 eFt, a 6 hektár 3 millió forint lenne, azonban a földvédelmi
járulékkal együtt több mint 12 millió forintot ad a vevő.
A szerződés aláírásra kerül, de az ingatlanra beépítési kötelezettséget írnak elő a vevőnek, és ha a
beépítés elmaradna, az ingatlan visszakerül az önkormányzat tulajdonába.
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.
A bizottság mai ülésén megismerték a 2008. évi nyugdíjminimum összegét, a segélyezési formák
egy főre jutó jövedelme kiszámításánál alkalmazott nyugdíjminimum százalékokat.
A bizottsághoz 7 átmeneti segélykérelem érkezett. A kérelmek megalapozottak voltak, a bizottság
105.000 Ft segély kifizetéséről döntött.
A bizottság „Atkár községért kitüntetést” is véleményezett, támogatta a javaslatot, és a Képviselőtestületnek is javasolja az elfogadását.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
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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 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I.
fordulós megtárgyalása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
A kiküldött rendelet-tervezetben történt pár elírás, kéri Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadót,
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Elnézést kér a Képviselő-testülettől az elírásokért. A szöveges részben két helyen 2008. helyett
2007.-et írt:
- a tervezet 1. oldal 3. §-ában a „….2007. évi költségvetésének” helyett „…2008. évi
költségvetésének”,
- a 3. oldal 18 §-ában „…2007. január 1-től” helyett „…2008. január 1-től” szükséges a javítás.
Továbbá a rendelet-tervezet 4. sz. mellékletében a létszám oszlop összesen sorában 38 fő helyett
42 főt kell szerepeltetni, ténylegesen 40 fő van, de a közhasznú foglalkoztatásokkal éves
viszonylatban 2 fővel lehet számolni.
A rendelet-tervezet indoklása utáni bevételi előirányzatok részletezésének 3. oldalán, a napközi
otthonos nevelés összesen sorában is elírás történt, „Települési hulladékok kezelése összesen”
megnevezést „Napközi otthonos nevelés összesen”-re kell javítani.
Mostanra megjelent már ugyan az országos adat arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat mennyi
támogatást kap, de a kincstár még most sem tudott egyeztető adatot adni, csak a jövő hét közepére
ígérte. Ezért, ha az előterjesztett tervezetben valamelyiket változtatni kellene, azt kéri a Képviselőtestülettől, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy ezeket automatikus kijavíthassa, hogy ne kelljen
rendelet-módosítás.
Benei Bertalan polgármester:
Az intézményvezetőkkel is beszéltek arról, – még ha tovább is tart az ülés, hogy mindent át
tudjanak beszélni, ha kell, változtatva az előterjesztést - hogy ha már első fordulóban sikerülne
elfogadni a 2008. évi költségvetést, akkor az ÖNHIKI-igénylést időben el tudnák küldeni, előbb
kaphatnának támogatást.
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Kocsis Attila Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja:
A bizottság mai ülésén véleményezte a rendelet-tervezetet. Nem látja értelmét, hogy a bizottsági
ülésen is ugyanarról beszéljenek, mint az utána következő képviselő-testületi ülésen. A 10 fős
képviselő-testületből 5 fő a bizottság tagja, és azt érezte, hogy nem nagyon kell ezt bizottsági
ülésen erőltetni, inkább a Képviselő-testületi ülésen mondják el a véleményeket.
A bizottság 2:1 arányban javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 1/2008. sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Kérdezi, hogy a Viziközmű Társulatnak összesen mennyivel tartozik az Önkormányzat?
A polgármester egyeztetett a Víziközmű Társulat elnökével arról, hogy idén 4 millió forint
átutalását tervezik, és ha ezt sikerül elutalni, akkor jó.
Véleménye szerint érdemes lenne annyival tervezni, amennyivel tartoznak, szeretné, ha kiderülne,
hogy konkrétan mennyi ez az összeg? Ha ez az összeg több mint a betervezett 4 millió forint,
akkor a felhalmozási célú hitelfelvételt is módosítani kell.
A szeméttelepi rekultiváció pályáztatását tervezték, e szerint, amit a decemberi ülésen mondott
Jegyző Úr, hogy várják a miskolci Környezetvédelmi Hatóság értesítését, hogy mi a teendő a telep
bezárását követő rekultivációval, megérkezett?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nem érkezett semmi, de az előzetes tervek elkészítését el kell indítani, annak tudatában is, hogy
nem ismerjük a Felügyelőség kötelezését, mert a pályázat egyik része a jelenlegi állapot felmérése,
és rekultivációs javaslatot kell tenni.
Kocsis Attila képviselő:
Végre van valami, amiben előre gondolkodnak, mi lesz ennek a vége, lehet, hogy előírják, hogy a
szeméttelepet le kell takarni földdel, fúrni kell monitoring kutat. A terv tartalmazza-e ezt a
lehetőséget, és akkor hogyan alakulnak a költségek?
Benei Bertalan polgármester:
Ha nem határoznak a rekultiváció társulásban történő megvalósításról, nem lesz terv, és ha a
Felügyelőség arra kötelez, hogy meg kell terveztetni a rekultivációt, akkor egyedül sokkal többe
kerül, amit az önkormányzat nem tud előteremteni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kistérségen belül, a települések összefogásával nagyobb összegeket érhetnek el pályázatokkal,
mint önállóan, nagyobb támogatási arány esetén jobban járnak.
Kocsis Attila képviselő:
A tervezés és a pályáztatás nem arról szól, hogy csak egyfajta dolog lehetséges, nem fordulhat elő,
hogy a tervekben ez nem szerepel, és nem erre pályáztak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ha elkészül a terv, a Környezetvédelmi Felügyelőségnek is tudnak javaslatot tenni, hogy a helyi
viszonyokat, az eltérő adottságokat figyelembe véve határozza meg a feladatot, a terv, az, amit
szem előtt kell tartani.
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Benei Bertalan polgármester:
Abban bízik, hogy – mivel adatszolgáltatással is ellátják a Városgondozási Rt-t, aki a terveket
készítteti – az adatok tartalmazzák azt, hogy milyen talajon van a szeméttelep, és lehet, hogy erre
egészen mást írnak elő, mint a társulás többi 11 településére, reménykedik, hogy nem kell
kihordani a telepről a szemetet, hanem egy földtakarással megoldható lesz.
Kocsis Attila képviselő.
A rendelet indoklásában a kommunális adóhátralék összege 2.714 eFt, történt-e intézkedés ennek
behajtására?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A hátralék behajtására idén történnek intézkedések.
Kocsis Attila képviselő:
Ha nála adóhiány van, az APEH nem szokta azt mondani a 2006-ban történtekre, hogy majd 2008ban is jó lesz lerendezni. Miért nem lehet erről korábban intézkedni?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A hátralék miatt az önkormányzatot hátrány nem éri, mert a felszámított késedelmi kamat
ellensúlyozza.
Kocsis Attila képviselő:
Javasolja Jegyző Úrnak, hogy hallgassa meg Vámosi Nagy Szabolcsot, hogy őket éri-e hátrány az
adóhiányból, mert ha nem, akkor őt ne hibáztassák érte.
Több mint 15 millió forint kötelezettségük van, lehet hogy mégiscsak éri némi hátrány az
önkormányzatot, mert ha a fele bejött volna, annyival kevesebb kötelezettségük lenne, stb. azzal
abszolút nem tud egyetérteni, hogy nem éri hátrány az önkormányzatot 2008-ban, a 2006 évi
adóhátralék miatt.
Benei Bertalan polgármester:
Tisztázni kell: a 15 millió forintos kötelezettségben benne van, az az összeg, amit a nyertes
pályázatra támogatásként kapnak, és 8 millió Ft önrész.
Kocsis Attila képviselő:
Félreértette a polgármester, ő a ki nem fizetett előző évi tartozásokat, az elmaradt tiszteletdíjakat, a
Sport út és Ady Endre út felújítását számolta.
Benei Bertalan polgármester:
A Sport útnál a tervezett 3.782 eFt-ból 657 eFt a 2007 évi kötelezettség, az Ady E. útra tervezett
2.280 eFt szintén 2007. évi kötelezettség.
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Kocsis Attila képviselő:
A Víziközmű Társulati tartozást is belevette a 15 millióba, mert mindig tolni maguk előtt ezeket a
tartozásokat meddig lehet?
Benei Bertalan polgármester:
2006-ról is maradt tartozás, viszont már 2007-ben sem, és 2008-ban sem vállaltak fejlesztéseket,
az évekkel ezelőtt indított, és több évre tervezett beruházásokat szeretnék befejezni.
Kocsis Attila képviselő:
Amit összességében kiolvas a tervezetből, nem látja a spórolást. Tavaly év elején arról volt szó,
hogy milyen rossz helyzetben van az önkormányzat, az iskolát, óvodát társítani kell, össze kell
húzni a nadrágszíjat, és hogy a jövő év még rosszabb lesz, és ennek ellenére nem látja, hogy
megpróbálnának spórolni. Konkrét dolgok: jobban állnak anyagilag, mert nem kell lemondani
olyanról, amiről tavaly lemondtak.
Vannak kifizetetlen jubileumi jutalmak, elmaradt képviselői tiszteletdíjak, tavaly elhangzott, hogy
mondjanak le róla, - nem maga miatt mondja, de ha mégis megkapnák, a sportegyesületre
fordítaná most is, mint azelőtt .Azt nehezen viseli, hogy miért kellene spórolni, ha vannak
olyanok, amiken minden további nélkül átlépnek, látja a polgármester költségtérítését a normál
összeggel tervezték.
Benei Bertalan polgármester:
A költségtérítésére utalva kéri, hogy várjon, később majd erről is lesz szó.
Kocsis Attila képviselő:
A költségvetésben szerepel a művelődési háznál részmunkaidős foglalkoztatás február 1.-től.
Benei Bertalan polgármester:
A Képviselő-testület ülésén hangzott el, hogy a konyhára fel kell venni egy főt, a tornaterem
takarítója részmunkaidőben, a művelődési házban is takarít.
Kocsis Attila képviselő:
Erről hoztak határozatot is?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Határozat nem született, de a jegyzőkönyvben szerepel, és ez alapján tervezte meg így.
Kocsis Attila képviselő:
A Művelődési Ház költségvetése a tervezet szerint havi 800 eFt-ba kerül, ami nem kevés összeg,
lehet-e megoldást találni a csökkentésére?
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Benei Bertalan polgármester:
Be kell zárni, vagy el kell adni, ha nem kell, máshol is bezárták már, vagy eladták. Mit lehetne
csökkenteni ezen? Egyébként a felújítására megkötött Támogatási szerződésben vállalta az
Önkormányzat a 10 éves működtetését.
Kocsis Attila képviselő:
Javasolja a működtetés más módon történő megoldását.
Benei Bertalan polgármester:
Hamarosan elkészül a művelődési ház, legalább várják meg, hogy működik-e, lesz-e benne
rendezvény, és ne hasonlítsák össze a régi állapotával, most egészen más lesz, javasolja, hogy
próbálják meg ezt az évet.
Ezután is dönthetnek arról, hogy érdemes lenne-e kiadni, vagy hagyják meg a falunak, vagy adják
ki egy discosnak, had törjenek össze mindent.
Kocsis Attila képviselő:
Ő nem akadályozza ezt meg, csak elmondta a véleményét, ezt meg lehet tenni bárkinek, és még
azt se mondta, hogy zárják be.
Azokban a discókban, ahová ő jár, nem így működik.
Benei Bertalan polgármester:
Ő nem jár discóba, de régebben nem volt olyan disco, hogy a végén ne történt volna verekedés,
törtek, zúztak a fiatalok, lehet hogy ma már kulturáltak az emberek.
Amúgy meg nem is érti, hogy a képviselő úr milyen 800 eFt havi költségről beszél.
Kocsis Attila képviselő:
A művelődési ház költségvetése 10 millió forint, ezt osztotta 12-vel, így kapta a 800 eFt-ot.
Benei Bertalan polgármester:
Véleménye szerint nem szabadna ezt így kiélezni.
Kocsis Attila képviselő:
Akkor lehet, hogy a Víziközmű társulati tartozásról sem kellett volna szólni?
Benei Bertalan polgármester:
Dehogynem, de valószínű, hogy Kocsis Attila akkor még nem volt képviselő, amikor a
Képviselőtestület úgy döntött, hogy a gázvagyonból származó bevételt nem osztják ki a
lakosságnak, hanem a szennyvíz-beruházásban részt vevő ingatlantulajdonosoknak adják, de
sajnos addigra felélte az önkormányzat. Kéri Petriknét, hogy nézze meg, pontosan mennyivel
tartoznak a Víziközmű Társulatnak.
Kocsis Attila képviselő:
Amikor az Önkormányzat felélte ez a pénzt, akkor sem volt képviselő.
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Kérdezi, hogy a rendelet-tervezet indoklásának 3. oldalán az Atkári Napokra nyert 375 e Ft
miért fejezettől átvett pénzeszköz?
Másik kérdése, mennyi folyószámlahitelük van jelenleg?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az atkári Napokra nyert támogatást fejezettől átvett
pénzeszközként kell könyvelni.
Az Önkormányzatnak jelenleg 20 millió Ft folyószámlahitele van, de a december 31.-i állapot
szerint 12 millió Ft, mert az Önkormányzathoz érkezett összeg csökkentette a folyószámla-hitel
keretét.
Kocsis Attila képviselő:
Ilyen alapon be lehetett volna tervezni a Víziközmű Társulat tartozását is.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Be lehetett volna tervezni, de ezzel a felhalmozási hitelt is növelni kellene. Ha a Képviselő-testület
úgy dönt, hogy az egész tartozást tervezzék be, akkor módosítani kell a felhalmozási bevételt is.
(Bartókné Lukács Irén képviselő 17 órakor érkezett az ülésre)
Pesti Jánosné képviselő:
Kb két hónappal ezelőtt felvetődött a bölcsőde gondolata, és akkor azzal zárták le a témát, hogy
majd gondolkodnak a dolgon, mert amellett, hogy ez egyfajta befektetés, pénzkiadással jár, amit
nem igazán engedhetnek meg. Átnézte a költségvetés tervezetet, és nem talált bölcsődére utalást
benne. Lenne egy javaslata, nézzék meg a község adottságait a bölcsőde létesítéséhez. A lakosság
számára előnyt jelentene, ha bölcsődébe adhatnák a gyereket és dolgozhatnának is, és lehetőséget
lát abban, hogy minél több fiatal a faluban telepedjen le. Milyen eshetőség van erre?
Kocsis Attila képviselő:
Ő is úgy emlékszik, hogy Berényi Ildikó majd utánanéz ennek a bölcsődés dolognak.
Benei Bertalan polgármester:
Igaz, hogy a költségvetésbe nem terveztek bölcsődét, de nem alszik a dolog. A helyettesítő
védőnővel is beszéltek arról, hogy a kismamáknál tudakozódik, hogy érdekelné-e őket a bölcsőde,
és ha elegendő gyerek lenne, el lehetne indítani.
Berényi Ildikó képviselő:
Komoly tárgyi feltételei vannak, beruházás szükséges ahhoz, hogy bölcsődét üzemeltessenek, a
csoportszobából ki kell látni a mosdóba, nagy átalakítás kellene az épületen, hogy az előírásoknak
megfeleljen a hely. 10-12 fővel lehetne indítani, és a finanszírozása eltér az óvodai, vagy iskolai
finanszírozástól.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A bölcsődei finanszírozásban csak a ténylegesen ott töltött napokra adnak támogatást, ha tehát a
10 fős csoportból 5 fő beteg, akkor csak a fele támogatásra számíthatnak.
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Berényi Ildikó képviselő:
A bölcsődében egy csoportra két gondozónő és egy takarító az előírás, és legalább 2 csoport
kellene, mert sokat betegek a gyerekek. Tehát itt a 24 fő nem jönne össze, és nem is lenne hozzá
hely.
Marton Sándorné helyettes védőnő:
A Polgármester Úr megbízásából előzetesen végzett igényfelmérést. Akikkel eddig beszélt,
mindenki a gyerek 2. évétől, a GYES idejére igényelne bölcsődét. A GYES mellett a kismamák
napi 8 órában is vállalhatnak munkát, ha tudnák a gyereket hová tenni. Gyöngyösön sorbaállás van
a bölcsődékért, már félidős terhesen várólistára irakoznak, hogy a 3. évtől visszamehessenek a
munkahelyükre dolgozni, mivel a GYES összege nagyon minimális. A községnek lenne erre
gyereklétszáma, de még Vámosgyörkről is hoznának gyereket.
Benei Bertalan polgármester:
Látható, hogy nem alszik ez a dolog. Elsősorban azt kellene tudni, hogy hány gyerekkel lehetne
számolni, mennyibe kerülne a beruházás. Aztán az sem elhanyagolható, hogy aki idejár bölcsődbe,
az idejárna az óvodába is.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ha a bölcsődei normatíva elég lenne a működésre, az nagyon jó lenne.
Berényi Ildikó képviselő:
Ha a Képviselő-testület a bölcsődei fejlesztés mellett dönt, úgy kell számolni, hogy azt csak
szeptemberi kezdéssel lehetséges indítani.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A finanszírozáshoz már júliusban be kell adni a pluszigényt a szeptemberi kezdéshez, és azzal is
számolni kell a kezdő évben, hogy a beruházási költség mellett csak 4 havi finanszírozást
kapnának.
Berényi Ildikó képviselő:
A létszámnál azt is látni kell, hogy szeptemberben még nem biztos a 12 fő, mert nem mindegyik
tölti be a 2. évet, lehet, hogy csak decemberre lesz meg a 12 fő, tehát a finanszírozásnál is ezzel
kell számolni.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Megnézte a Víziközmű Társulatnak történt utalásokat, 2005-ben 2,5 millió, 2006-2007-ben 1-1
millió Ft-ot utaltak, a még hátralévő tartozásuk 5.900 eFt.
Benei Bertalan polgármester:
Kocsis Attila képviselő javaslatára akkor a 4 millió forint helyett tervezzék be a költségvetésbe az
5,9 millió Ft átutalását.
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ez a költségvetés küllemre szép és jó, a tartalma rossz, amiről nem a gazdálkodó tehet. Nagyon
sok kérdés felmerült benne, ma is ugyanaz a véleménye, mint régen, hogy sok mindent előírnak
törvényben, rendeletben, ami ellen nem szólhatnak. Vannak itt olyan sorok, ahol majdnem 5
millió forinttal túllépik a tavalyit, de ezekhez ismerni kellene a belső számokat is. Ha ezek ellen
nem tudnak tenni, akkor nincs miről vitatkozni, meg kell, hogy szavazzák. Amíg mindenki
megkapja a kiemelkedő munkáért járó díjazást és az egyebeket, nem tudnak mit tenni.
Benei Bertalan polgármester:
Már polgármesteri értekezleten is beszélték, hogy nagyon sok kormányrendelet, törvénymódosítás
született, amihez nem biztosították a fedezetet, de meg kell oldani. A dologi kiadások, a közüzemi
díjak is minden évben emelkednek, de nem adnak hozzá támogatást. Nettófinanszírozás van,
mindenki ÁFA-s számlát állt ki, de az önkormányzat nem tudja visszaigényelni az ÁFA-t. Amíg
volt eladható vagyona az önkormányzatnak, addig tudtak működtetni, most viszont nagyon sok
önkormányzat áll rosszul, és abban bíznak, hogy az önkormányzati törvény változni fog.
Számukra rossz az önkormányzati finanszírozás, és a hozzájuk hasonló, kevés adóbevétellel
rendelkező települések számára is. Már előre tudják, hogy idén 8-10 %-kal kevesebbet fognak
kapni az önkormányzatok, holott a működési kiadásaik összege emelkedik.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Náluk is emelkedtek a díjak, ha csak a térítési díjbevételeket nézik, visszaesett, a tavalyi 20 fős
vendégétkezőből mára 5 fő maradt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mivel a vendégebéd díja magas, ma már sokan választják a kihordással is olcsóbb dobozos
ételeket.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A számok magasabbak, tudni kell, hogy a tavalyi költségvetési tervezetből is lehúzások történtek,
annak ellenére, hogy tudták, ezek a költségek valósak, és ki kell fizetni. Ha összehasonlítják a
rezsiárakat, amiket rátettek a konyha költségére, soknak tűnik, de mindig halogatták, és vannak
dolgok, amiket már régen meg kellett volna oldani. Sok olyan is van, amit nem is terveztek, pl. a
tornateremhez vezető járda, vagy az előtte lévő járólap csúszásveszélyes, apró dolgok ezek. A
romos épület is rontja az iskola és környezete képét, de a költségvetésbe ezt sem tudják betervezni.
A kiemelkedő munkavégzésért járó díjazás kötelező jellegű dolog. A béremelés az osztályfőnöki
pótlékban 100 Ft-ot jelent.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az 5 %-nál több van a költségvetésben, mert ha a tavalyi tényre rászámol 5 %-ot, ez kevesebb,
mint a tervezett.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Az emelés a rendszeres bérre vonatkozik, mindenkinél ezzel számoltak. A kiemelkedő
munkavégzésért járó díj nem változott, most is 5.200 Ft, és a megbízási díj sem változott. Viszont
a pótlékalap is emelkedett.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Hosszú éveken keresztül, amikor az idős kollégák elmentek nyugdíjba, rengeteg
bérmegtakarításuk volt, de nemcsak az utolsó évben. Az alapító okiratukban benne maradt a
maradványérdekeltségű, ami régen azt jelentette, hogy a bérmegtakarítás valamilyen formában
visszakerül oda, ahol keletkezett. Sokkal jobb lenne, ha nem évente változnának a napköziben a
pedagógusok.
Elmondja még, hogy elég szépnek mondható a tornaterem 384 eFt-os bevétele, vagy az ebédlő 96
eFt-os bevétele. A legtöbb bevételt produkálták ezzel a félmillió forinttal az intézmények között,
vagy itt van a munkaügyi központ támogatása is.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A költségvetésben, ha valakit helyettesíteni kell, akkor mindig azzal a bérrel terveznek, akié a
státusz, de az iskolánál kivételt tettek, mert idén szeptembertől a helyettes bérével terveztek.
Király Sándor képviselő:
Mindig csak az iskola és óvoda bérköltségén kell spórolni, tavaly is ez volt, csak éppen a
harmadik intézményről nem esik szó. Végig gondolták-e, hogy az elmúlt két év alatt a művelődési
háznál kifizetett bérköltség és az elvégzett munka milyen arányban van. El kellett volna
gondolkodni azon, hogy amikor bezárták a művelődési házat, szükség volt-e az igazgatóra? A
bezárás alatt írták ki a pályázatot a művelődési ház igazgatói állására is, és ha már spórolnak,
össze kellene hasonlítani a két évre kifizetett bért az elvégzett munkával. Tudja, hogy mivel járt
volna, ha megszüntetik az állást, ezt most ne vegyék személyeskedésnek.
Benei Bertalan polgármester:
Mindenhol csökkentnek. Az intézményeknek közösen összefogva kell megpróbálni, hogy
takarékos gazdálkodással csökkentsék az adósságot. Mindenkinek van feladata, és megfelelő
hozzáállással megoldhatók a feladatok. Véleménye szerint várják meg ezt az évet, hogy ez mit
hoz, hiszen közművelődés nélkül, és az ehhez szükséges Művelődési Ház nélkül nem lehet egy
községnek létezni. Egy ilyen szép intézménynek vezetőre is szüksége van.
Király Sándor képviselő:
Őt csak az érdekli, hogy két évre miért fizettük az igazgatót.
Benei Bertalan polgármester:
A Könyvtár majdnem végig üzemelt, a gyerekeknek szervezte a nyári programot, ezen kívül ott
kellett lenni a felújítás alatt a Művelődési Házban. Ez alatt az idő alatt 4 nyertes pályázatot is
megírt.
Kocsis Attila képviselő:
Ebben az értelemben mindegy, hogy kiről van szó, ezt nem gondolták át annak idején
megfelelően, mert megfelelő szervezéssel utólag is lehetett volna változtatni. Az együtt
gondolkodás, dolgozás nem azt jelenti, hogy van egy véleménye, és azt el kell fogadni, ez azt
jelenti, hogy meg kell beszélni. Összefogva, ha pl. ezt a költségvetést a másik másképpen
gondolja, még nem azt jelenti, hogy az úgy a jó, de meg kell beszélni. Nem hiszi, hogy rossz
szándékkal közelítenek az emberek azzal, ha elmondják a véleményüket. Amikor
meghosszabbították Gulyásné szerződését, elfogadták a pályázatát, akkor még az volt, hogy
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december 20.-ig elkészülnek a felújítással, és sajnos még mára sem készültek el.
Gondolkodni kellett volna azon, hogy hogyan lehetett volna az ő munkaidejét elrendezni, az tény,
hogy ha ő nem teljesített, arról nem ő tehet, mert nem volt hová mennie.
Benei Bertalan polgármester:
Amikor Kocsis Attila képviselő felvetette, hogy nem lehetne-e csökkenteni a művelődési ház
költségvetését, azért mondta, hogy akkor be kell zárni, és hozzanak ide vállalkozót, de azt nem
szeretné, ha olyan kézbe kerülne, aki egy-két év alatt lelakná az épületet. Bízik abban, hogy azt a
célt fogja szolgálni, amire épült, lesznek majd műsorok, stb. Inkább halasztást kért, minthogy ne
tudjanak időben elszámolni. Részlegesen már működik, reméli, hogy a falu élvezni fogja majd a
létesítményt és a rendezvényeket.
Kocsis Attila képviselő:
Ő ezzel csak azt akarta megtudni, hogy arányaiban mit kap a falu a havi 720 ezerért. Az is más lett
volna, ha azt mondták volna, hogy valahol besegít a művelődési ház igazgatója a felújítás ideje
alatt.
Benei Bertalan polgármester:
Vitázni kell, de a vita olyan legyen, hogy előre vigye a célt.
Berényi Ildikó képviselő:
Szerinte mindenkinek van igaza, eltelt két év, és ez a képviselő-testület adta a kinevezését.
Megtehették volna, hogy változtatnak, most viszont le kell vonni a tanulságot, ezt már nem lehet
jóvátenni, de tény, hogy azt lehet mondani, adottak a feltételek. Meg kell várni, hogy
bebizonyíthassa, hogy amiket betervezett, azokat meg is valósítja. De nem lehet két év után
megvonni a bizalmat, hogy ne bizonyíthasson.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Király Sándor képviselő biztos, hogy nem Gulyás Szabó Györgynére gondolt, hanem magára az
igazgatói állásra.
Benei Kálmán képviselő:
Igaza van Király Sándornak abban, hogy az előző Képviselő-testület nem mérte fel a súlyát a
kinevezésnek, nem jutott eszébe, hogy a könyvtár mellett mással is megbízza.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Sok mindenhez rosszul állt az előző Képviselő-testület, voltak hibáik is, de azért volt benne jó is.
És még az is kiderülhet a ciklus végére, hogy ez a Képviselő-testület a négy éve alatt csupa-csupa
jó dolgot vitt végbe, mindent jól végzett.
A jelenlévő Gulyás Szabó Györgyné számára nagyon kellemetlen ez a helyzet, hogy mit végzett
az elmúlt két évben, miért volt szükség az alkalmazására. Pedig ő annak idején felvetette, hogy a
pedagógus végzettségével foglalkoztathatnák a Napközi Otthonban is.
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Kocsis Attila képviselő:
Elhangzott itt más formára is egy javaslat, amit egy jól fizetett szakértővel elintéztek, hogy azt
mondhassa, az AMK nem költségkímélőbb megoldás, elsöpörték ezt a dolgot is. Azért mondta,
hogy tavaly mindenféle rossz dolog volt, hogy ha nem társulnak, mi lesz, stb. ehhez képest nem
látja ebben a költségvetésben a sokkal rosszabb helyzetet
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Minden költségvetésnél ez van, minden kényszer, mindent előírnak, akkor mit lehet itt kezdeni a
Képviselő-testületnek?
Benei Kálmán képviselő:
Ezt a helyzetet közösen kell megoldani, ha átgondolják a dolgot, és már az elmúlt évben sikerül az
átadás, akkor jó. Hogy hol ment el a pénz, itt vagy másik helyen, de azért, hogy ezt a 30 milliós
támogatást ne kelljen visszafizetni, most össze kell fogni, és megszorítani a kiadásokat mindenhol.
Benei Bertalan polgármester:
Jó lenne, ha most ezt a rendelet-tervezetet már az I. fordulóban el lehetne fogadni:
- a Víziközmű Társulatnak fennálló tartozásával a 4 millió Ft helyett,
- a Kincstár által közölt módosításokkal átdolgozva,
- és mivel megérkezett a temetőre vonatkozó árajánlat, ennek összegét is betervezve.
Kocsis Attila képviselő:
Csak egy cégtől kértek árajánlatot a temetői nyilvántartásra?
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Geodéziától kért árajánlatot, mivel a környéken nincs más
olyan cég, aki ilyennel foglalkozik.
Jancsovics Zoltán atkári lakos kért és kapott szót:
Tudni kellene, hogy milyen módon lehet hozzájutni a pénzekhez, hogyan lehet fenntartani az
intézményeket. A hitel nem lesz elég, mennyi a realitása az elképzeléseknek, nem kellene-e
elgondolkodni azon, amiből plusz pénzeket lehetne kapni, mindent meg kellene próbálni. A
tavalyi társulásban például a logopédiára 2 millió forintról volt szó, el kellene gondolkodni azon,
hogy nem lehetne-e ezt kevesebből kihozni, más módon.
Benei Bertalan polgármester:
Valamit elértett Jancsovics Úr, mert a logopédiáért most is 600 eFt-ot kell fizetni egész évre,
tavaly 800 eFt-ot kellett, mert több volt a logopédiai ellátásban részt vevő gyerek. A 2 millió forint
rossz szám, esetleg nem az iskolai fejlesztő pedagógus bére? Atkárnak ez azért ennyi,(600 eFt)
mert Atkár nem felel meg a kistérségi normatívának, nem kap rá finanszírozást, ezért be kell
fizetni az ellátásért, de még így is jobban járnak, mintha nekik kellene gondoskodni a feladat
ellátásáról. A gyermekjóléti szolgálatot, a családsegítést is a kistérség adja, egyedül a logopédiáért
és az értelmi fogyatékos gyerekért kell fizetniük.
Lehet, hogy mikrotérségben jobb feltételek lennének.

14
Jancsovics Zoltán atkári lakos kért és kapott szót:
Javasolja, hogy a mikrotérségen gondolkodjanak el.
Benei Bertalan polgármester:
Akkor azzal is számolni kell, hogy amit most a Kistérségi Társulás lát el, mikrotérségben kell
megoldani, és itt viszont mindenért fizetni is kell.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ha a kistérségtől visszavennék ezeket a feladatokat, akkor kevesebb önhiki-támogatást kapnának,
mondván, hogy ezeket a feladatokat a társulás is elláthatja.
Jancsovics Zoltán atkári lakos kért és kapott szót:
Akkor is meg kellene keresni, hogy hogyan tudnának kilábalni ebből a helyzetből. A
mikrotérségben biztos van lehetőség, és nem biztos, hogy rosszabbul járnak, lehet hogy a bölcsőde
is megoldható, de ha nem dolgozzák ki, alternatíva sincs.
Benei Bertalan polgármester:
Nagyrédéről keresték meg a mikrotérség ügyében. Számolni kellene, hogy hátha olcsóbb lenne
azon feladatok ellátása, mint amit most a kistérség lát el. A kért adatlapot kitöltve elküldik
Nagyrédére, hogy lássák mi történne a mikrotársulásban, és szeptembertől lehetne váltani.
Kocsis Attila képviselő:
Tagdíjjal ők sem állnak olyan jól, hiszen a tavalyi 821 eFt-tal is tartoznak.
Benei Bertalan polgármester:
Ez igaz, de szándékoznak megfizetni a tartozást.
Most ismét szavazásra teszi fel a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását, az alábbiak
szerint:
- a Víziközmű Társulatnak fennálló tartozásával a 4 millió Ft helyett,
- a Kincstár által közölt módosításokkal átdolgozva,
- a temetőre vonatkozó árajánlat összegét is betervezve.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2008. évi költségvetésről szóló rendelettervezetre vonatkozóan – 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta, és rendeletté emelte
az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
1/2008. (I.30.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(melléklet szerint)
Benei Bertalan polgármester szünetet rendel el.
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Szünet után a Képviselő-testület 18.50 órától folytatja munkáját.
2.) Közmeghallgatás anyagának összeállítása, megtárgyalása
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
A 2008. évi munkatervnek megfelelően, a közmeghallgatást februárra hívják össze.
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek a közmeghallgatásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közmeghallgatásra vonatkozóan – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
1/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közmeghallgatás összehívása, napirendjének megállapítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-a alapján a közmeghallgatást
2008. február 25-én (hétfőn) 18 órára összehívja.
A közmeghallgatás helye: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
Napirend:
1.)

A 2007. év gazdálkodása, a 2008. év költségvetése
Előadó: Benei Bertalan polgármester

2.)

Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
Előadó: Benei Bertalan polgármester

3.)

Településüzemeltetési feladatok
Előadó: Benei Bertalan polgármester

4.)

Egyebek

III. NAPIREND UTÁN:
Bejelentések, indítványok.
- Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE)
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy előzetes egyeztetési eljárás előzte meg az anyagot, mivel
az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeivel sorra vették azokat a feladatokat,
amiket mind a részben önálló, részben az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak el kell
látnia, ezért áll két részből a határozati javaslat. Az első részben az ellenőrzési szabályzat, a
másodikban az intézmények alapító okiratának kiegészítése szerepel. Az államháztartási
törvénynek megfelelően együtt működtetik a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés rendszerét.
Kérdés, hozzászólás:
Pesti Jánosné képviselő:
Mikor lép hatályba?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szabályzat azonnal, a javaslat 2. pontja 15 napon belül.
Berényi Ildikó képviselő:
Nem volt egyszerű az egyeztetés, bonyolult volt, de átrágták. Nagyon jó dolog, szoros
együttműködést feltételez, irányt mutat mindenkinek, ez egy jól használható dolog.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről
szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzésre vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
2/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE)
Atkár Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Folyamatba épített, előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Atkár Község
Önkormányzatánál alkalmazott módszerét jelen határozat melléklete szerinti
szabályzatban fogadja el.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző és az intézményvezetők figyelmét a
szabályzatban foglaltak betartására.
Felelős: jegyző, intézményvezetők
Határidő: azonnal és folyamatos
2. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 6. pontja, az Árnyaskert Óvoda Alapító
Okiratának 11. pontja, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító
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Okiratának 7. pontja és a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 7.
pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Az Önkormányzat intézményei a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés rendszerét közösen üzemeltetik, az intézmények a rá vonatkozó feladatukat
a szabályzatnak megfelelően látják el.”
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az Alapító Okiratokat foglalja
egységes szerkezetbe.
Felelős: jegyző
Határidő: 15 napon belül
- Közoktatási esélyegyenlőségi terv
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A településeknek, a kistérségnek is kell ilyen tervet elfogadni, ezzel Atkár megelőzi a kistérséget,
mert ők majd most tárgyalják. A terv elsődleges célja, a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve
bármilyen oknál fogva elkülönítetten vagy hátrányosan megítélt tanulók felzárkóztatását
biztosítsa. Ilyen náluk nem fordul elő, viszont lényeges pontja a tervnek, hogy pályázati feltételt
jelent a közoktatási intézményeknek. Ennek meg kell születni, hogy pályázati forráshoz
juthassanak.
Az intézményeknek is el kell fogadni a maguk tervét, és ezt összhangba kell hozni a pedagógiai és
minőségirányítási programjukkal. Valószínű ez külön dokumentum lesz.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek a Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – a Közoktatási esélyegyenlőségi tervre
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
3/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Atkár Község
Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi tervét és az alábbi határozatot hozta:
1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Község Önkormányzata
Közoktatási Esélyegyenlőségi tervét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az Önkormányzati
Minőségirányítási Programmal hangolja össze a Közoktatási Esélyegyenlőségi tervvel
és a szükséges egyeztetések után terjessze be a Képviselő-testületnek elfogadásra
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Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2008. március 26.
3. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az intézmény
pedagógiai programját és intézményi minőségirányítási programját hangolja össze a
Közoktatási Esélyegyenlőségi tervvel és a szükséges egyeztetések után terjessze be a
Képviselő-testületnek elfogadásra
Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2008. március 26.
- Általános Iskola módosított házirendje
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Külön szerepel a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt házirend, és külön a módosítás.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Felülvizsgálták a 2004-ben elfogadott házirendet, és a 11. oldalon leírtakkal módosították. A
kiegészítésekre szükség volt. A módosítás tartalmazza, hogy a szülő a gyermekét csak a bejárati
ajtóig kísérheti. Erre azért volt szükség, mert sok szülő mindennap elkíséri a gyerekét az iskolába,
bevitte a táskáját az osztályterembe, és megvárta a pedagógust, és ha két gyerek összeveszett, ő
akart igazságot tenni közöttük. Az iskolai könyvtárat is a községi könyvtár kezeli, ezért a
tankönyv-kölcsönzés szabályait egyeztette Gulyás Szabó Györgynével, és így került a házirendbe.
Ismerteti a módosításokat a Képviselő-testülettel.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az Általános Iskola módosított házirendjének elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – az Általános Iskola módosított házirendjére
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
4/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Általános Iskola Módosított Házirendjének jóváhagyása
Atkár Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola
felülvizsgált és módosított házirendjét és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 40. § (9) bekezdésében biztosított jogköre alapján a a Petőfi Sándor
Általános Iskola felülvizsgált és módosított házirendjét jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét a házirend nyilvánosságra hozatalára.
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Felelős:
Határidő:

Bartókné
azonnal

Lukács

Irén

igazgató

- Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkaterve
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Gulyás Szabó Györgyné az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Bejelenti, hogy ha a nagyterem parketta lakkozása elkészül, a farsangi rendezvényeket már ott
rendezhetik.
A munkaterv a Művelődési Ház ünnepélyes átadását nem tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Javasolja, hogy adják meg a bizalmat Gulyás Szabó Györgyné igazgatónak.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi
munkatervének elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
2008. évi munkatervére vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
5/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkaterve
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor
Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.
§ (5) bekezdésében foglalt hatáskörében az Egressy Gábor Művelődési Ház és
Könyvtár 2008. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős: végrehajtásért Gulyás-Szabó Györgyné igazgató
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.

- Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2008.-2010.évi eszközfejlesztési terve
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Gulyás Szabó Györgyné az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Szükség van az ilyen tervekre, 3 évre terveztek. Előfordulhat olyan pályázat, ami kéri ezt a tervet.
A megvalósítását elsősorban érdekeltségnövelő pályázatra alapozta, szakmai eszközök
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beszerzését,
könyvespolcok
kicserélését tervezte. A Művelődési Házban a tereknek
egyedi jelleget adva, székek és asztalok cseréjére lenne szükség.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mi az vonalkód olvasó?
Gulyás Szabó Györgyné az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Az olvasó is kap egy kódszámot a könyvek kölcsönzésénél.
Kocsis Attila képviselő:
A múltkor az önkormányzat gazdasági programja volt tele álmokkal, most ez az eszközfejlesztési
terv, reális álmokkal sokkal könnyebb az élet. Videokamera nélkül szerinte elvannak. A
kábeltévén van teletex, de az nem jó, nem tudja végigvárni, olyan lassú, és tele van évekkel
ezelőtti hirdetésekkel, az aktuális dolgokat meg nem lehet kivárni. Gyakorlatilag arról volt szó,
hogy adnak egy helyiséget a kábeltévének, cserébe hirdethetnek. Arra figyelni kellene, hogy a régi
hirdetéseket kitöröljék és csak az aktuálisak legyenek olvashatóak.
Gulyás Szabó Györgyné az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Ő számtalanszor szólt már Dobos Ferencnek, hogy törölje ki a régi hirdetéseket a teletexről, de
hiába. A munkát kiadta Deák Lászlónak, de ő meg nem nyúlhat hozzá.
Berényi Ildikó képviselő:
A Képviselő-testület írhatna Dobos Úrnak levelet, amiben észrevételezzük a kábeltévézés
problémáit.
Benei Bertalan polgármester:
Ő is úgy tudja, hogy Deák László a szerkesztésbe nem nyúlhat bele. Az utóbbi időben az adás is
nagyon rossz.
Kocsis Attila képviselő:
Ez az önkormányzatra is rossz fényt vet, most jó ideje nem is megy a teletex. Ő már többször
telefonált Dobos Úrnak a rossz minőségért.
Az eszközfejlesztési tervről szólva, szép tervek, jó lenne, ha meg is tudnák valósítani, de nem
reális tervek. Egy projektor például már van 200 eFt-ért is, meg 1 millió Ft-ért is. Nem tudja, hogy
erre van-e itt szükség.
Gulyás Szabó Györgyné az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Ez egy eszközfejlesztési terv, és nem önkormányzati pénzből, hanem pályázati támogatásból
gondolta a megvalósítását.
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Benei Bertalan polgármester:
Vannak olyan pályázatok is, amelyekhez nem kell önrész sem.
Javasolta a Képviselőtestületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2008-2010. évi
eszközfejlesztési tervének elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát – az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
2008-2010. évi eszközfejlesztési tervére vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
6/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár középtávú eszközfejlesztési
terve
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor
Művelődési Ház és Könyvtár középtávú eszközfejlesztési tervéről szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Gábor Művelődési
Ház és Könyvtár 2008-2010 közötti középtávú eszközfejlesztési tervét jóváhagyja.
Felelős: végrehajtásért Gulyás-Szabó Györgyné igazgató
Határidő: folyamatos, 2010. december 31.
- Javaslat a szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára irányuló pályázaton történő részvétellel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előterjesztés első része a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás Társulási
Megállapodását, a második része a Társulás Alapító Okiratát tartalmazza.
A határozati javaslat 3. pontja szól a 187 ezer forint községre eső részének az átutalásáról.
Február 7.-én lesz egy konzultáció, ahol jelen lesz a pályázatot előkészítő Zrt képviselője is, és a
11 település polgármestere és jegyzője is.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
A költségvetésben is szerepel 1.720 eFt rekultivációs tervezésre, 185 eFt pedig pályáztatási
költségre. Hogy van ez?
Benei Bertalan polgármester:
Az 1.720 eFt a szeméttelep munkálatait, a szemétbehordást, dózerolást, az általuk elvégzett
munkálatokat is tartalmazza.

22
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Abból indultak ki, hogy 2 millió Ft lesz 2008-ban a rekultiváció, mert személyi juttatásra is
terveztek, ugyanis nem lehet tudni, hogy mi lesz ez a folyamat, a valós kimenetelét még nem
látják.
Kocsis Attila képviselő:
Ez nem a rekultiváció terveztetésére van, ez nem egy konkrét szám.
Benei Bertalan polgármester:
Ebben az összegben az is benne van, hogy hátha le tudják földelni a telepet.
Javasolta a Képviselő-testületnek a szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára irányuló pályázaton
történő részvétellel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára irányuló pályázaton történő
részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
7/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Rekultivációs Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának
elfogadása

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a
szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára irányuló pályázaton történő részvétellel
kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás –
jelen határozat 1. számú mellékletét képező - Társulási Megállapodását jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert, a társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás –
jelen határozat 2. számú mellékletét képező - Alapító Okiratát jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal
3. A Képviselő-testület a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok elvégzése című (KEOP 2.3.0.) pályázat I. fordulójára
benyújtandó pályázati dokumentáció előállítási költsége - a Társulási Megállapodás VIII.
2. pontja értelmében - reá eső részének, azaz bruttó 187 609 Ft-nak a megfizetésére, a
2008. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal. Felkéri polgármestert és a jegyzőt,
hogy az összeg átutalásáról, - a Társulási Tanács felhívása alapján gondoskodjék.
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal
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- Javaslat Gyöngyös Körzete Kistérség
módosítására.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.

többcélú Társulás Társulási Megállapodás

Benei Bertalan polgármester:
A módosításra a lakosságszám módosulása miatt került sor, ezen kívül többféle ellátással is
bővült, és intézményfenntartó társulások is jöttek létre.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Társulási Tanács a költségvetését most fogadja el, de már a tényleges bekerülési költséggel
számoltak, ezek egy évi összegek. Most még Gyöngyös nem akar fizetni, de csak neki kötelező ez
a forma. A családi napköziről már régebben hoztak határozatot.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Gyöngyös Körzete Kistérség többcélú Társulás Társulási
Megállapodás módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület Gyöngyös Körzete Kistérség többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítására vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
8/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítás

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában az alábbi módosításokat:
a/ A Társulási Megállapodás I. fejezetében az általános rendelkezések között a Társulást
alkotó települési önkormányzatok és lakosságszámuk az alábbiak szerint változik:
A kistérséget – amelynek összlélekszáma 2007. január 1-én 77.246 fő - alkotó települési
önkormányzatok:
Abasár Község
Önkormányzata
Adács Község
Önkormányzata
Atkár Község
Önkormányzata
Detk Község
Önkormányzata

3261 Abasár, Fő tér 1.
3292 Adács, Szabadság tér 1.
3213 Atkár, Fő út 70.
3275 Detk, Árpád u. 16.

lélekszáma
2007. jan. 1-én:
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
lélekszáma
2007. jan. 1-én:

2 627
2 897
1 776
1 249
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Domoszló Község
Önkormányzata
Gyöngyös Város
Önkormányzata
Gyöngyöshalász Község
Önkormányzata
Gyöngyösoroszi Község
Önkormányzata
Gyöngyöspata Község
Önkormányzata
Gyöngyössolymos Község
Önkormányzata
Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Halmajugra Község
Önkormányzata
Karácsond Község
Önkormányzata
Kisnána Község
Önkormányzata
Ludas Község
Önkormányzata
Markaz Község
Önkormányzata
Mátraszentimre Község
Önkormányzata
Nagyfüged Község
Önkormányzata
Nagyréde Község
Önkormányzata
Pálosvörösmart Községi
Önkormányzat
Szűcsi Község
Önkormányzata
Vámosgyörk Község
Önkormányzata
Vécs Község
Önkormányzata
Visonta Község
Önkormányzata
Visznek Község
Önkormányzata

3263 Domoszló, Petőfi S. u. 5.

lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 147. lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u.lélekszáma
139.
2007. jan. 1-én:
3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3273 Halmajugra, Kossuth út 163.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3281 Karácsond, Szent István u. 42.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3264 Kisnána, Szabadság u. 3.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3274 Ludas, Fő tér 1.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3262 Markaz, Mikes K. u. 5/7.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3235 Mátraszentimre, Rákóczi F. u. 16. lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 15.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3214 Nagyréde, Fő út 4.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3261 Pálosvörösmart Rákóczi F. út 116. lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3034 Szűcsi, Petőfi u. 117.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3265 Vécs, Kossuth L. u. 47.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3271 Visonta, Hősök tere 3.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:
3293 Visznek, Szabadság u. 63.
lélekszáma
2007. jan. 1-én:

2 168
32 332
2 689
1 552
2 768
3 220
2 483
1 345
3 234
1 100
836
1 825
547
1 843
3 378
661
1 659
2 016
725
1 111
1 205

b/ A Társulási Megállapodás II. Fejezet 7.1 pontja (intézményfenntartó társulások felsorolása)
kiegészül a f)-h) pontokkal:
„f) Gyöngyös - Pálosvörösmart Intézményfenntartó Társulás
g) Gyöngyössolymos - Gyöngyös Intézményfenntartó Társulás
h) Visznek – Erk Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
i) Rózsaszentmárton- Szücsi Intézményfenntartó Társulás”
c/ A Társulási Megállapodás III. fejezet 3.2 b) pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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„- Időskorúak, hajléktalanok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élők
nappali ellátása”
d/ A Társulási Megállapodás III. fejezet 3.3 pontja kiegészül a hatodik francia bekezdéssel:
„- gyermekek napközben ellátásán belül a családi napközi ”
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítást
aláírja
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal
Kátay Julianna atkári lakos kért és kapott szót:
Kérdezi, hogy ki a felelős azért, hogy egy ember a szeméttelepen embertelen körülmények között
végzi a munkáját egy bódéban, ahol nem lehet fűteni sem. Műanyag kannákat égetett, hogy ne
fagyjon meg.
Benei Bertalan polgármester:
Ő a felelős ezért. A bódé azért van ott, hogy ha esik az eső, be tudjon menni, ne ázzon meg. De
nem kell neki ott lenni állandóan, ha fázik, haza mehet. Azért mégis jó, hogy ott van, mert a
szeméttelep bezárása után kell egy ember, aki őrzi a telepet, és így nem is nagyon került oda
szemét.
Kátay Julianna atkári lakos kért és kapott szót:
Ő nagyon sajnálja, hogy valakinek ott kell lenni mínusz 15 fokban is, ő nem panaszkodott.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy volt a szeméttelepen egy jó állapotú, zárható konténer is
addig, amíg szét nem szedték, és el nem vitték a darabjait. Amikor bezárták a szeméttelepet, a
védőnői szolgálattól lebontott tetőt kivitték a telepre, hogy az eső elől megvédje az őrt. De nem
kell ott állni mínusz 15 fokban senkinek sem.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Vannak, akik metszeni járnak napszámba ilyen hideg időben. Aki dolgozik, nem fázik annyira,
mintha csak ácsorogna a hidegben. Az őr is, ha összeszedné, és elégetné a szemetet, biztos nem
fázna.
Jegyző Úr figyelmébe ajánlja, hogy a Dobó úton, Surányi Csabáék előtti közterületen felpakolt
szőlőtőke meddig tárolható?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Erre senki sem kért engedélyt, a közterület használatáról szóló rendeletben foglaltak szerint
lehetne közterületen tárolni egy bizonyos ideig, de csak ideiglenesen.
Benei Kálmán képviselő:
Ezt a szőlőtőkét még az ősszel kivágták, ez akkor azóta ott lehet.
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Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy kitüntetési ügy a következő napirend, amelyet zárt ülésen tárgyalhatnak, ezért a
nyílt ülést 19.47 órakor bezárja, megköszöni az ülésen jelenlévő érdeklődők megjelenését.
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy a zárt ülést követően a Képviselő-testület ismét nyílt ülésen folytatja munkáját
19.56 órától, a jelenlévő képviselők létszáma változatlanul 9 fő.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a januári finanszírozás nem okoz fizetési problémát,
megmaradt 2 millió forint, így a kerékpárút tervét ki tudták fizetni, amit majd visszakapnak a
Leadertől.
Ott van viszont a kultúrház parkosítása, az elmaradt rendezvény, melynek a határideje március 31.
Ehhez viszont pénz kellene. Már beszéltek a COMMERZBANK-nál Veres Attila Úrral, hogy
kaphatnának-e hitelt ezekre. Hitelt nem, de a 20 milló forint folyószámlahitelt felemelhetik, és
amikor a Leadertől visszakapják a támogatási összeget, akkor visszafizetnék. Ezeket a
támogatásokat csak akkor kapják vissza, ha elkészült a beruházás, benyújtják a számlát, és utána
utalják az önkormányzatnak.
(Hasznos Árpád képviselő távozik az ülésről, ezzel a Képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.)
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Mennyi időn belül kapják vissza a támogatást?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Emlékezete szerint 60 napon belül utalják.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi, hogy a parkosítási munkálatokat mikor kezdenék el?
Benei Bertalan polgármester:
Amint az idő engedi, kora tavasszal. Fülöp Lászlóék ígértek segítséget a járdaépítéshez. Meg
akarja keresni Révai Jenő kertészt, Vámosgyörkön, és tőle akar beszerezni pár olyan növényt, ami
a tervben is szerepel.
Szóba került a művelődési ház átadása is, május elsejére kellene tervezni, és erre is nyertek
pályázatot, reméli, hogy ebbe belefér. Az adácsi színjátszók is bejelentkeztek az átadásra, és nekik
csak az útiköltséget kellene fizetni.
Pesti Jánosné képviselő:
A parkosítást társadalmi munkában akarják kivitelezni?
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Kocsis Attila képviselő:
Kéri Pesti Jánosné képviselőt, hogy ezt most ne feszegesse, majd később beszélnek róla.
Benei Bertalan polgármester:
Nem társadalmi munkában, megtervezték a parkosítást, erre kaptak pénzt, de kertésztől kér
tanácsot, hogy milyeneket érdemes ültetni, ami bírja az árnyékot is.
Pesti Jánosné képviselő:
Ha itt mondanak jó ötletet, oda fordul, ha amott, oda. Kocsis Attila nem a főnöke, nem tudja, hogy
mit gondoljon. Ő azért van itt, hogy Atkárt képviselje. Elég nehéz a helyzet, és azzal, hogy
egymást bántják, nincs értelme, ahelyett, hogy segítenének egymásnak.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nagyon sajnálja, hogy Pestiné megsértődött.
Pesti Jánosné képviselő:
Nem sértődött meg, de rosszul érintette a dolog.
Kocsis Attila képviselő:
Ő nem azt mondta, hogy hallgasson, hanem hogy majd megbeszélik utána.
Benei Bertalan polgármester:
A parkosításra 4 millió forint, a kerékpárútra 1.170 ezer forint, az atkári napok rendezvényre 580
ezer forint, ami több mint 5 millió forint. Ő azt gondolta, hogy ennyivel emeljék meg a
folyószámlahitelüket. Ehhez kellene a Képviselő-testület határozata a banknak, és amikor utalnak
a Leadertől, csökkentik a folyószámlahitelüket ezekkel az összegekkel.
Jegyző Úr megnézte az SZMSZ-t, és a hitel felvételéhez névszerinti szavazás szükséges.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A három pályázatra 4.498.500 Ft összegű támogatás várható, ezért 4.500.000 Ft-tal kellene
megemelni a folyószámla hitelt.
Kocsis Attila képviselő:
Mikor kellene az Önkormányzatnak fizetni?
Benei Bertalan polgármester:
Március 1.-től lehetne dolgozni, tél van, ezért előbb nem lehet betonozni sem, és ha elkészültek a
munkálatokkal, utána lehet benyújtani a számlát.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Elszámolni sem akármikor lehet, csak március 15. és április 15. között.
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Benei Bertalan polgármester:
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a számlavezető
COMMERZBANK Zrt-nél, hogy a Leader-pályázatok keretében megvalósuló beruházások és
rendezvények támogatására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól megigényelt
támogatási összeg Önkormányzathoz való megérkezéséig 2008. március 1.-től a folyószámla
hitelkeretet 20.000.000 millió Ft-ról 24.500.000 Ft-ra megemelje.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzék a számlavezető COMMERZBANK Zrtnél, hogy a Leader pályázatok keretében megvalósuló beruházások és rendezvények támogatására
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól megigényelt támogatási összeg Önkormányzathoz
való megérkezéséig, 2008. március 1.-től a folyószámla hitelkeretet 20.000.000 millió Ft-ról
24.500.000 Ft-ra megemelje.
Ha csak később veszik igénybe a pénzt, akkor kamatot nem, csak rendelkezésre tartási jutalékot
kell fizetni.
Kéri a jelenlévő 8 fő képviselőt - mivel Hasznosi Árpád képviselő időközben távozott az ülésről a név szerinti szavazásra.
Bartókné Lukács Irén

igen ...................................................................

Benei Bertalan

igen .....................................................................

Benei Kálmán

igen .....................................................................

Berényi Ildikó

igen .....................................................................

Fülöp Lászlóné

igen .....................................................................

Király Sándor

igen .....................................................................

Kocsis Attila

igen .....................................................................

Pesti Jánosné

igen .....................................................................

(Név szerinti szavazás jegyzőkönyve mellékelve.)
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - folyószámla-hitelkeret megemelésére
vonatkozóan - név szerinti szavazással 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
11/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Folyószámlahitel-keret megemelése

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a számlavezető
Commerzbank Zrt.-nél, hogy a Leader pályázatok keretében megvalósuló beruházások
és rendezvények támogatására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
megigényelt támogatási összeg Önkormányzathoz való megérkezéséig 2008. március
1-től a folyószámla hitelkeretet 20 000 000 Ft-ról 24 500 000 Ft-ra megemelje.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal
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Berényi Ildikó képviselő:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület döntsön a Művelődési Ház átadási ünnepség időpontjáról. Az
átadási ünnepséget május 1.-én javasolja megtartani.
Benei Bertalan polgármester:
A rendezvényre megvan az elnyert 580 EFt. Gulyás Szabó Györgyné tudja, hogy ebből milyen
feladatokra lehet költeni. Az adácsi színjátszócsoport bejelentkezett, hogy egy este előadják a
színdarabot.
Kocsis Attila képviselő:
Annak is utána kellene nézni, hogy a focicsapat itthon játszik-e éppen az átadási ünnepség idején,
mert ha igen, akkor nagy lesz a hangoskodás a pályán, ami esetleg behallatszik az ünnepségre is.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a május elsejei hétvégén legyen a felújított Művelődési
Ház átadási ünnepsége. A következő, februári képviselő-testületi ülésre összeállítják az ünnepség
programját.
A Képviselő-testület - határozathozatal nélkül - a polgármester javaslatát a Művelődési Ház
átadási ünnepségére vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet az energiapiacra történt kilépés helyzetéről. A közvilágításra
közösen pályáztak a kistérséggel, a KÖZVIL RT ajánlatát fogadták el, mivel 2009-től változni
fog, ezért meghosszabbították a szerződést. A közvilágítás mellett az intézményi szolgáltatásra is
választani kellene. Kaptak árajánlatot az ELMIB-től.
Az intézményi szolgáltatásra 26 Ft/kwó ajánlott, ami egységes, fizetni kell a létesítmény
tulajdonosának, hálózat-használati díjat, energiadót is meg kell fizetni, ez minden ajánlattevő
esetében fix összeg.
Az ÉMÁSZ ajánlata 66.000 Ft/év alapdíj, 24,60 Ft/kwóra. Az alapdíjat mérőhelyenként számolja,
az Önkormányzat intézményeinél nagyon sok a mérőhely, de össze lehetne vonatni az Iskolánál is,
és az alapdíj összegét be lehet számolni a fogyasztott kw/órába.
A Művelődési Háznál már csak egy helyen lesz mérő, a sportöltözőhöz mért áramot visznek.
Érkezett árajánlat a MÁSZ-tól is. Nagyon nehéz ezeket az árajánlatokat kiválasztani. Pénteken
Dorsánszki Zsolt, Gyöngyös város főenergetikusa segíthet abban, hogy a legjobb ajánlatot
válasszák ki.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A beérkezett árajánlatokat egy táblázatban be lehetne mutatni a Képviselő-testületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Olyan határozat kellene, amiben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy az ajánlatok közül a leggazdaságosabbat válasszák ki a közvilágításra és az intézményi
szolgáltatásra.

30
Javasolja a döntés elnapolását a februári ülésre, akkorra már Dorsánszki Zsolt ajánlásával és
szakmai segítségével lehetséges határozni az energia szolgáltatásról, az energiapiacra történő
kilépésről.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - határozathozatal nélkül - az energia-szolgáltatásra
vonatkozóan 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismeretes a március 9-ére kiírt népszavazás. A megváltozott választási törvény értelmében ki kell
jelölni az igazolással szavazók körét. Az 1. sz. szavazókörben lehet igazolással szavazni, és ehhez
a Szavazatszámláló bizottságot ki kell egészíteni 7 főre. A szavazatszámláló bizottságok 5 taguak,
ezért két tagot választani szükséges az 1. sz. Szavazatszámláló Bizottságba.
Javasolta a Képviselő-testületnek Baginé Palik Katalin és Cserna László atkári lakosokat
megválasztani az 1. sz. Szavazatszámláló Bizottságba.
Határozati javaslat jegyzőkönyvhöz mellékelve.
A Képviselő-testület a Jegyző javaslatát - a szavazatszámláló bizottság kiegészítésére vonatkozóan
- 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
12/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján Atkár Község 1. számú
szavazókörében a szavazatszámláló bizottság póttagjává
Baginé Palik Katalin
Cserna László

Atkár, Dózsa Gy. u. 21.
Atkár, Rákóczi u. 5.

szám alatti lakosokat megválasztja.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a szavazatszámláló
bizottság tagjaitól az esküt vegye ki.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2008. március 3.

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy Huszár Ferenc temetőgondnok kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez. Ismerteti a kérelmet, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
(Ügyirata:33/2008. szám alatt.)
Kérdés, hozzászólás:
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Benei Bertalan polgármester:
A kérelmező a temetésenként fizetendő 2500 Ft-os kegyeleti közszolgáltatási díj felemelését kéri,
és azt, hogy szüntessék meg a három fázist a ravatalozóban, mert ezért neki nagyon sokat kell
fizetni. Ezt valószínűleg nem lehet, mert a hűtőkoporsó csak így működik. Az biztos, hogy 32
Amperig nem kell alapdíjat fizetni, de lehet, hogy 3x16 Amper van, esetleg ezt lehetne
csökkenteni 32 Amperre. Utánanéz, hogy hány fázis szükséges a hűtőkamrához.
Berényi Ildikó képviselő:
Ezt a 2500 Ft-os díjat kérelmezőnek fizetik meg, és nem az önkormányzatnak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez így van, kérelmezőnek fizetik, de az önkormányzatnak kell megállapítani rendeletében.
Berényi Ildikó képviselő:
Amikor nem Huszár Úr temet, hanem más szolgáltató, ő akkor is felszámítja ezt a díjat. Javasolja,
hogy nézzenek meg egy AMON-os temetési számlát, hasonlítsák össze, hogy máshol milyen
költséget számolnak fel, napolják el a döntést a következő testületi ülésre.
Benei Bertalan polgármester:
Egyetért a javaslattal, és kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a kérelemben foglaltak elnapolására vonatkozóan 8
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
13/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Temetőrendelet felülvizsgálata

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Huszár Ferenc
33/2008 számon iktatott levelét és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ravatalozó
áramfogyasztásával kapcsolatban vizsgálja meg a 380 V-os csatlakozás
szükségességét.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2008. február 27.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy tegyen javaslatot a temetőben
alkalmazandó díjak és hozzájárulások mértékére.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2008. február 27.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a köztisztviselői törvény változásával, az illetményalapemelésével módosul a polgármesteri illetmény is, mivel a szorzószámhoz tartozó összeg is
emelkedik. Javasolja, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságnak, hogy az a polgármester illetményére
420 eFt-összegben tegyen javaslatot.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy ne emeljék meg a 400.000 Ft-os illetményét, viszont a
költségtérítését az illetmény 20 %-ában, 80.000 Ft-ban tervezték be a költségvetési rendeletbe.
Nehogy azt gondolják, hogy a költségtérítésre adott 80.000 Ft-ból más jellegű kiadásra is futja,
mint a személygépkocsi fenntartására, a tankolására. Gyöngyösön egy órai parkolásért már 180 Ftot kell fizetni.
A polgármester elhagyja az üléstermet, ezzel a képviselő-testület. létszáma 7 főre csökkent.
Kocsis Attila az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja:
A bizottság mai ülésén megtárgyalta a polgármester illetmény-emelését. A polgármesterek
jogállásáról szóló törvény szerint a szorzó és az illetményalap szorzata adja a polgármester
illetményét, amelyet összegszerűen kell megállapítani. A bizottság javasolta az illetmény, a
400.000 Ft változatlanul hagyását. A költségtérítésre tervezett havi 80.000 Ft-tal is egyetértett, és
ezt javasolta a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
(Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3/2008. sz. határozat jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.)
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A Képviselő-testületnek most dönteni kell, emeljék, vagy ne emeljék a polgármester illetményét.
Berényi Ildikó képviselő:
A polgármester költségtérítése 2007-ben is ennyi volt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A polgármester kérésére a költségtérítését is csökkentették tavaly 40.000 Ft-ra.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester béréről és a költségtérítés mértékéről
szavazzon.
A Képviselő-testület - a polgármester bérére és költségtérítésre vonatkozó javaslatot - 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
14/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Benei Bertalan polgármester illetménye
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1994. évi LXIV. törvény 3. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében, e törvény 3. § (2) és 18. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján Benei Bertalan polgármester havi illetményét 400.000 Ft-ban,
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azaz Négyszázezer Ft összegben, költségátalányát
állapítja meg 2008. január 1-jétől visszamenőleg.
-

illetménye

20

%-ában

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségátalány
kifizetéséről a határozatnak megfelelően gondoskodjon.

Felelős:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül
Benei Bertalan polgármester visszajön az ülésterembe.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Közli a Képviselő-testület határozatát a polgármesterrel.
Benei Bertalan polgármester tudomásul veszi a Képviselő-testület döntését.
Király Sándor képviselő:
A fakivágás tavaly is nagy port kavart, ezzel kapcsolatban az a javaslata, hogy 2008-ban ne adjon
a Jegyző engedélyt egyetlen kérelmezőnek sem fakivágásra, hanem az önkormányzati dolgozók
vágják ki, szállítsák be a Hivatal udvarára, és a Szociális Bizottság ossza szét az átmeneti segélyt
kérők között.
Ehhez kapcsolódik másik kérdése, hogy tavaly hány darabot jelölt ki a Jegyző Úr kivágásra, és
valójában hányat vágtak ki?
Harmadik kérdése a kultúrház műszaki átadására vonatkozik, megtörtén-e már, és volt-e
hiánypótlás, mivel a nagyterem udvar felőli ajtaját nem lehetett kinyitni, ezt kijavították-e már?
Hallotta, hogy a nyugdíjas karácsony jól sikerült, megtartották az iskolai fenyőünnepséget, ahol a
polgármester nem volt jelen.
Benei Bertalan polgármester:
Részlegesen megtörtént a kultúrház műszaki átadása, de az ajtó hibájáról nem tudott, ennek majd
utánanéz. Az iskolai fenyőünnepségen azért nem tudott jelen lenni, mert másnap disznót vágtak,
és a szükséges hozzávalókat be kellett szereznie. A tisztelt képviselők sem vesznek részt minden
rendezvényen, Király képviselő sem volt ott a nyugdíjas karácsonyon.
Király Sándor képviselő:
Azért nem tudott ott lenni, mert dolgozott, mert megrendelései voltak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kivágásra kijelölt fák darabszámáról 15 napon belül ad választ. Arra tud válaszolni, hogy hányra
adott engedélyt, ami nem biztos, hogy megegyezik a kivágottakkal. Ő a határozatok végrehajtását
figyelemmel kísérte. Azt is tudja, hogy tavaly a kiadott engedélyeket még a lejártuk előtt vissza is
vonta, amikor kiderült, hogy milyen visszhangot váltott ki a faluban.
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Benei Bertalan polgármester:
Ebben az évben senki nem kapott engedélyt fakivágásra.
Király Sándor képviselő:
Továbbra is fenntartja javaslatát, hogy a kivágott fákat csak a szociális rászorulóknak adják.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szerinte már nincs is olyan fa, amit ki lehetne vágni.
Király Sándor képviselő:
De ha mégis lesz, akkor csak a szociálisan rászorulók kaphassák meg.
Benei Bertalan polgármester:
Ezt úgy kell érteni, hogy ha a parkrendezéskor egy kiszáradt akácfát ki kell vágni, azt a dolgozók
szállítsák be ide.
Kocsis Attila képviselő:
Szerinte igen, mert az igen rossz fényt vet az önkormányzatra, ha az emberek azt látják, hogy az
önkormányzat dolgozói már megint viszik a fát, nyilván haza, mire azt mondják, hogy ez nekik is
jó lenne, mivel ez a fa a falué.
Benei Bertalan polgármester:
Tehát vágassa ki munkaidőben a fákat azzal az önkormányzati dolgozóval, akinek 95 eFt a
fizetése bruttóban, és még hozza is le a hivatal udvarába, hogy másnak odaadhassák. Kinek adják
oda, amikor a lisztet kapták és szétosztották a faluban, az is mekkora zavart okozott, mert aki nem
kapott, az sérelmezte, hogy miért pont ő nem kaphatott, a másik meg miért kaphatott.
Király Sándor képviselő:
Szerinte kivitelezhető ez a dolog, most is volt olyan kérelem, hogy tüzelőre kértek segélyt.
Nevetséges, hogy aki nincs rászorulva, felhalmozza a fát.
Most is volt olyan kérelem, hogy tüzelőre kellett volna. Nevetséges, hogy aki nincs rászorulva,
felhalmozta a fát.
Berényi Ildikó képviselő:
Támogatja Király Sándor javaslatát.
Benei Bertalan polgármester:
Úgy gondolják, hogy Bata Józseffel vágassa ki a fát és hozassa be, majd adják oda másoknak.
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Kocsis Attila képviselő:
Miért olyan elképzelhetetlen ez, hiszen az ÉMÁSZ-dolgozója kivágja az oszlopot és mégsem
viheti haza.
Benei Bertalan polgármester:
De igen, van lehetősége rá, nem egyszer vettek már tőlük oszlopot.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Azt ki dönti el, hogy ki a rászoruló, lehet, hogy az, aki éppen a kocsmában van. Ezzel nem ért
egyet.
Király Sándor képviselő:
Az jobb, ha üzletelnek vele? Kulcsár ingyen kapta a fát, és röhögött a markába, de nem is ő volt
egyedül, sokan üzleteltek vele.
Benei Bertalan polgármester:
Ő már azt mondta Batáéknak, hogy a napközi otthon előtt vágják ki a kiszáradt fákat és elvihetik,
de majd szól nekik, hogy mégsem vihetik el.
Benei Kálmán képviselő:
Polgármester Úr félreértette Király Sándort, nem Batáékkal van baja.
Király Sándor képviselő:
És nem is csak egy fáról beszélt.
Kocsis Attila képviselő:
A múltkor, a Nagyút végén fát vágtak ki, amikor a Polgármester Úr azt mondta, hogy az út szélén
kivágatta a bokrokat, hogy a szemetet el tudják vinni. Pedig az fa volt, amit a dolgozók szintén
hazavittek.
Benei Bertalan polgármester:
Ennek utánajár, megnézi a rönköt, és Bata Józsefet is elhívja, és majd ezután dönteni fog, ha ez
úgy igaz, hogy ott van a farönk, és azt is közlöm vele, hogy látták, amikor hazavitte a fát.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Szerinte meg kell szavaztatni Király Sándor javaslatát.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatot a fakivágásra vonatkozóan 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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15/2008. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú kivágott fák felhasználása szociális célokra
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község területén
önkormányzati tulajdonú kivágott fákat segélyezési célra használja fel. A kivágott
fákat a Szociális és Művelődésügyi Bizottság döntése alapján kapják meg a
rászorulók.
Határidő:

azonnal

Benei Kálmán képviselő:
Már régebben vetette fel, hogy az Arany János út végén lévő ingatlanon nőtt bokrok nagyon
zavarják a közlekedést, elég sokat elvesznek az amúgy sem széles útból.
Pesti Jánosné képviselő:
Mostanra levágták az orgonabokrok kiálló részeit, de még így is nehéz kilátni a Rákóczi útra.
Benei Bertalan polgármester:
Akkor van baj, ha valaki hirtelen kikanyarodik az Arany János útról a Rákóczira.
Kocsis Attila képviselő:
Emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy létezik egy „Atkárért összefogás egyesült” és most
pénteken a Művelődési Házban este 6 órakor fórumot tartanak, melyre meghívja a képviselőket.
Ettől függetlenül kitűzte a hirdetőtáblára az alapszabályukat, gondolja, hogy ehhez nem kell
engedély. Szórólapon értesítették a lakosságot is, és azt is közölték, hogy a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján megtekinthetik az egyesület alapszabályát.
Ez az Egyesület egy abszolút civil szerveződés, aminek nem lehet tagja a mindenkori
polgármester, alpolgármester és a jegyző. 21 alapító tagja van, vannak jobboldaliak, baloldaliak,
hívők és ateisták is az Egyesületben. Jól megvannak egymással, és még bővülni fognak, mert sok
ember érdeklődik.
A tavalyi év sok procedúrával járt, túlzottan nagy dolgokat nem tudtak végezni, de például a
szolgálati lakás felújításában részt vettek, két festő besegített a lakás festésében, és négyen a
takarításban. Egyelőre nem nagy dolgokban gondolkodnak. Többféle emberből állt össze ez a
csapat, és még inkább sokszínűbbek lesznek, hasznára lehetnek a településnek. Meghallgatnák az
embereket, hogy mi az, ami hiányzik nekik, miben tudnának segíteni, közérdekű dolgokban. Azért
figyelmeztette Pesti Jánosnét, hogy ne szóljon, mert a parkosítással kapcsolatban vannak terveik.
Már szóba került, hogy a művelődési ház előtti rész parkosításába is, és a szolgálati lakások előtti
rész parkosításába is besegítenek.
Pesti Jánosné képviselő:
Kocsis Attila elmondta, hogy az Egyesületnek a mindenkori polgármester, alpolgármester és
jegyző nem lehet rendes tagja, de azt nem zárják ki, hogy pártoló tagja lehessen.
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Pénteken volt a Kultúra Napja, és ehhez kapcsolódva Gulyás Szabó Györgyné egy rendezvénnyel
emlékezett meg róla, és nagyon hiányolja, hogy ezen nem voltak ott sem az óvodások, sem az
iskolások.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő is meghívta Gulyásnét több iskolai rendezvényre, és ő sem jött el egyikre sem.
Kocsis Attila képviselő:
Erről ő tényleg nem tudott, pedig előtte mindenről kaptak meghívót.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21.25
órakor bezárta.

kmf.
Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

