
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. február 27-én 16.00 órai 

kezdettel megtartott üléséről.  

 

Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 

 Fülöp Lászlóné, alpolgármester, 

 Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó,  

Hasznosi Árpád, Király Sándor,  

Kocsis Attila, Paksi Tamás  
Pesti Jánosné képviselők 

  

Távolmaradását Benei Kálmán képviselő 

bejelentette: 

 

Meghívottak: Dr. Jakab Csaba  jegyző, 

Nagy Józsefné Hagyományőrző Csop.vez. 

Gulyás Szabó Györgyné Műv.Ház és Könyvtár igazgatója 

Suha Péter  Heves Megyei Hírlap újságirója 

Pesti Jánosné igazgatási előadó 

 

 

Megjelent:  1 fő atkári lakos  

 

 

 

I. NAPIREND ELŐTT: 

 
Benei Bertalan polgármester: 

 

Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, külön köszöntötte Nagy Józsefné meghívott vendéget, és 

a többi meghívottat. 

 

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-

testületből .9 fő jelen van. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat 

tárgyalják meg. Javasolta továbbá, hogy a napirendek tárgyalása előtt kitüntetés átadására 

kerüljön sor. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

Miután más napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület a javaslatot - a kitüntetés átadására 

vonatkozóan is – határozathozatal nélkül –9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
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N A P I R E N D :  

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Sportegyesület beszámolója. Kocsis Attilal 

 SE elnök 

 

2.) Bejelentések indítványok. 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kedves kötelességének tesz eleget, amikor a 2008. január 30-i Képviselő-testületi határozat 

értelmében átadja az „Atkár községért kitüntetést” Nagy Józsefnénak, a Hagyományőrző 

Nyugdíjascsoport Vezetőjének a község kulturális életében kifejtett kiemelkedő munkásságáért. 

Teszi ezt minden atkári lakos örömére.  

Ismerteti a jelenlévőkkel a Képviselő-testület 9/2008. sz.- határozatát: 

 

„Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 13/1999. (XII. 15.) számú rendelet 6. §-ában foglalt jogkörében eljárva 

Nagy Józsefné (Atkár, 1918. 02. 10. an.: Kolozsvári Erzsébet) Atkár, Fő út 103 szám alatti 

lakosnak, a Hagyományőrző Nyugdíjasklub vezetőjének a község kulturális életében kifejtett 

kiemelkedő munkásságáért 

 

Atkár Községért kitüntető címet adományoz. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kitüntetés ünnepélyes átadásáról a 

2008. február 27-i ülésén gondoskodjon.” 

 

Tisztelt Annus néni! E kitüntetést a 90. születésnapját célozva adja át az Önkormányzat. Könnyű 

ünnepi köszöntőt mondania, hiszen középiskolás-kora óta ismeri. Annus néninél dolgozott a 

Mezőkertben, mint göngyöleges, ő 15 éves volt, akkor még Annus néni is fiatal, akit akkor ismert 

meg, előtte nem, de utána többször is találkoztak, mivel mindketten a termelőszövetkezetben 

dolgoztak. Annus nénit mindig az jellemezte amikor a szövetkezetben dolgozott, hogy segítsen 

az embereken, tegyen valamit értük.  

Ezekután Annus néni Budapestre került a borkóstolóba dolgozni, ahová minden atkári szívesen 

betért. Miután az aktív munkáját befejezte sem tudott nyugodni, valamit vállalnia kellett. Előbb a 

Vöröskeresztben, később, 1991-ban megalakították a nyugdíjasok érdekvédelmi képviseletét, 

majd a nyugdíjas szervezeten belül a Hagyományőrző Csoportot, felidézve az egykori 

szereplőkkel a Gyöngyösbokrétát. A hagyományőrzést magukévá téve, Atkár hagyományait 

gyűjtötték, kialakították a hagyományőrző házat több éven keresztüli fáradságos munkával.  

 

A mai napig fáradságot nem kímélve képviselte a nyugdíjasok érdekeit. Egerbe járt 

értekezletekre, országgyűlési képviselőket keresett meg, hogy minél jobban tudja képviselni a 

nyugdíjasokat. Az önkormányzat válláról is levett sok terhet, hiszen a beteg, idős embereket is 

látogatta. Az évente megrendezett Idősek Karácsonyi ünnepsége után személyesen kereste meg 

azokat a beteg nyugdíjasokat, akik nem tudtak a rendezvényen megjelenni, átnyújtva számukra is 

egy szerény ajándékot. Elmondható, hogy egész életében - talán sokszor félre téve a saját 

problémáit, - a közért dolgozott, fáradozott. 

Nem véletlen, hogy ezek után a Képviselőtestület a szociális bizottság javaslatára úgy döntött, 

Annus nénit terjesszék elő erre a kitüntetésre. Úgy gondolja, hogy nagyon jól döntött a 

képviselő-testület, mert Annus néni ezt az elismerést nagyon megérdemli. Ő kíván neki nagyon 

jó egészséget, tudja, hogy vannak problémái, de kívánja, hogy ilyen állapotban, ahogy most van, 
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még sokáig láthassák. Kérésük, hogy a Hagyományőrző csoportban, ha már az aktív munkát nem 

is végzi, másra bízva ezt a feladatot, de a tapasztalatait próbálja átadni, egy kicsit maradni, nem 

azonnal elszakadni. 

Az önkormányzat nevében a polgármester, az alpolgármester és a jegyző átnyújtják a kitüntetést, 

virágot, ajándékkosarat. 

 

 

Nagy Józsefné kitüntetett atkári lakos: 

 

Köszöni a kitüntetést, nem is remélte, de azt gondolja, hogy érdem szerint jár mindenkinek. 

Tovább segíti a csoport munkáját amennyire, tudja. Nem felejtheti el ezt a községet, itt éltek, és 

itt tettek mindent. Neki ez a község olyan, hogy ezt nem lehet elfelejteni, az embereket, akikkel 

dolgozott és minden szépet tettek, hogy a községüknek hírneve legyen. A Hagyományőrző 

csoport a községnek hírnevet szerzett. Azt sajnálja, hogy pénzt sehonnan nem tudnak küldeni. 

Köszöni a kitüntetést a Képviselő-testületnek, Benei Bertalan polgármesternek, köszöni az együtt 

töltött időt. 

 

Köszöni a részvételt, köszöni, amit tettek vele, a képviselő-testület munkáját is köszöni. Minden 

megvan a községben, a villany, a gáz, a telefon, a szennyvíz, szépek az épületek, az iskola, a 

tornaterem, az István szobor, gyönyörű emlék a kultúrház, minden szép, ami a községben van. A 

polgármester sok mindent megoldott, úgy gondolja, hogy itt mindenkinek jó élni, jó a levegő, az 

emberek egymással találkozhatnak, érdeklődnek egymásról, jó beszélgetni egymással. A község 

helyzete kielégítő, és a polgármester úr sok nehéz helyzetet megoldott, sok mindent kivívott a 

községnek, mindent köszön a képviselő-testületnek. 

(A képviselők gratulálnak Nagy Józsefnénak) 

 

 

Ezek után a Képviselőtestület folytatta munkáját. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, 

valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról. 

 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés hozzászólás: nem volt. 

 

A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról 

szóló jelentést - határozathozatal nélkül –9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta. 

 

Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 

A Szociális bizottság a két ülés között egy rendes és két rendkívüli ülést tartott. A Képviselő-

testület januári ülését a fakivágásról határozott, amely szerint a szociálisan rászorult családok 

kapják meg a kivágott fát. A bizottság összeállított egy listát azokról a családokról, akik fával 

fűtenek. Az óvodában a szél kitört egy fát. A bizottság döntése értelmében ezt a 15 q fát Huszár 

Ferenc családja kapta meg. Tegnap, a napközi otthon előtti akácfák kivágásából újabb három 

családnak juttattak 12-12 q fát, Balogh László, Bóna Attiláné, Tóth Attila családjának. 

Jól döntött a bizottság, minden család örömmel fogadta az adományt. 
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Azt kéri a képviselőktől, ha tudnak olyan családot, ahol még fával fűtenek és rászorultak a 

segítségre, tegyék meg. 

A bizottság továbbá egy átmeneti segélykérelemről is döntött, 15 eFt segélyt állapított meg. 

A bizottság a gyöngyösi kistérségi társulás előterjesztését is véleményezte, ezzel kapcsolatban a 

napirend tárgyalásánál ismerteti a bizottság álláspontját. 

 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 

 

A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést - 

határozathozatal nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Kéri Bartókné Lukács Irént, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

Képviselő-testületet a vagyonnyilatkozatokról. 

 

Bartókné Lukács Irént, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy minden képviselő határidőben leadta a 

vagyonnyilatkozatát, amelyet átadott a jegyzőnek. 

 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) A Sportegyesület beszámolója. 

Előadó: Kocsis Attila SE elnök 

Előterjesztés  jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Elolvasta a beszámolót és értette a lényeget. Kérdezi, hogy a pályázati lehetőségekben vannak e 

olyanok, amivel pótolni lehet a hiányokat? 

 

Kocsis Attila SE-elnök: 

 

A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy van, kétféle, egyik önrész nélküli, a Wesselényi 

sportközalapítványé, a másik a nemzeti civil alapprogram pályázata. Évek óta pályáznak, mind a 

háromszor nyertek is. A civil alapprogram által meghirdetett pályázat nem nyilvános, és vannak 

olyan bizottsági tagok, akik egyesületet is vezetnek, ők többet is nyernek, a gyöngyösi vezetőség 

is benne van a bizottságban, ők több mint 5 millió Ft-ot nyertek. Ez is úgy működik, mint minden 

Magyarországon. Néha az MLSZ is ír ki pályázatot eszközbeszerzésre, de olyan feltételekkel, 

aminek az Egyesület nem felel meg. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Két részre bontaná az előterjesztést, az egyikről maximális elismeréssel szól, látja, hogy mennyi 

munkát végeznek a tagok, jár a meccsekre is. Attól, hogy konkrétan nem vesz részt az irányítási 

munkában, előtte 18 évig részvett ebben, tudja követni, bár akkor még sokkal kevesebbe került 

az egyesület működése, nem kellett játékengedélyért fizetni, vagy ha mégis, minimálist. 

Nehezére esett a gazdálkodásról szóló rész, mert ha olyan írja ezt, aki nincs itt az 

önkormányzatnál, és nem látja a nehézséget, akkor még érthető talán a dolog. A plakát is eszébe 
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jut, ami kikerült a sportpályára, mert az önkormányzat valóban képtelen arra, hogy több százezer 

forint támogatást adjon az egyesületnek, ezt az önkormányzat a törvények miatt nem engedheti 

meg. A Népszabadság is megírta, hogy két település polgármestere ellen indult eljárás, mert az 

egyik ÖNHIKI-ből támogatta a sportegyesületet, a másik a művelődési ház felújítására kapott 

összeget használta fel működésre. Náluk is voltak ilyen ötletek tavaly, arra kér mindenkit, hogy 

tudatosítsák az emberekben, hogy a pályázattal elnyert pénzt csak arra a célra használhatják fel, 

amelyre nyerték, ebből nem lehet támogatni semmit és senkit sem. 

Kicsit humorosan kezdődik a beszámoló, tavaly nem volt beszámoló, most van, akkor most lesz 

támogatás is. Sajnos, ez nem így van, mert pénzt most sem tud adni az Önkormányzat, de ott van 

az összegyűjtött vasanyag, amit el lehet vinni a MÉH-be, és az így befolyt pénz már az 

Egyesületé lehet.  

Megérdemli a támogatást az egyesület, minden igaz, ami a beszámolóban van, de a kis anyagi 

támogatás-követlést simábban is meg lehetett volna fogalmazni, nem ilyen keményen, ez nem 

nagyon tetszett, mivel a Sportegyesület Elnöke képviselőként sem látja be, hogy az 

önkormányzat nem tud támogatást adni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A támogatást nem követeli, a dolog nem így működik, ők mindig csak kértek. Neki gyakran 

vannak vitái az egyesületen belül a pénzügyekről. Ha megnéznék az elmúlt évi jegyzőkönyveket, 

kétszer kért pénzt, az első kérés augusztusban hangzott el. Áprilisban kapták meg a 2006-os 

határozatban megítélt 160 eFt-os támogatást is. Novemberben arról volt szó, hogy kétszer 100 

eFt-ot ki tud szorítani az önkormányzat, ez eddig nem jött össze, nem követeli a pénzt, de most 

felolvas valamit, ami ma érkezett: „Ha nem akarják ellehetetleníteni az egyesület működését, 

többet kell áldozni erre a célra, ők már többet tenni nem tudnak, sőt biztos abban, hogy van, aki 

már nem is akar.” 

 

Az Önhikire visszatérve, nem hiszi, hogy Atkár az egyetlen település aki ebben a támogatásban 

részesül, de máshol valamilyen módon mégis megoldják a dolgot. A javaslat jó, a vasat elviszik a 

MÉH-be. 

Az egyesület dobogós, csak Csány és Adács előzi meg őket. Bárhová mennek, mindenhol 

beszélgetnek az emberekkel, akik nem hiszik el, hogy az önkormányzattól 360 eft-ot kaptak, nem 

hiszik, hogy az SE-elnök mos, takarít. Az elmúlt 3-3,5 év alatt sokkal több pozitívum történt az 

egyesületben, mint előtte. Bebizonyították, hogy nem a pénzért teszik a dolgukat, megépítették a 

kerítést a Sport út felől, az öltöző felújításában is részt vettek, amibe az önkormányzat is beszállt, 

ez kézzel fogható érték, mind az önkormányzatot gyarapítja, vagy itt van a fűnyíró, ami az 

egyesületé, de az önkormányzat is használja, nincs is ezzel semmi baj. Igyekeznek spórolni, 

önállóan megoldani a feladatokat, vasat gyűjtenek, stb. 

 

Meggyőződése, hogy a gyerekek, akik ide kijönnek, itt érzik igazán jól magukat, van, aki itt 

zuhanyzik, van, akinek ők fizették ki a sportorvosi vizsgálat díját az 1000 Ft-ot, amiből később 

400 Ft-ot vissza tudott adni. Nyugodtan, szervezetten szórakoznak, töltik el a szabadidejüket itt 

az Egyesületben. Erre áldozni kell, valamilyen módon elő kell teremteni a pénzt a gyerekekre. Ha 

az ifisták, a serdülők nem tudnak elmenni a versenyekre, ezek elkallódnak. Beszélt Dr. Magda 

Sándor országgyűlési képviselővel is a gondjukról, szerinte nem az önkormányzatnak kell ezt 

finanszírozni, hanem a vállalkozóknak. Atkáron ez nem működik, egyetlen nagyobb vállalkozó 

sincs, a Mezőgazdasági Szövetkezettől 25 eFt támogatást kaptak.  

 

Most az indulás is veszélybe kerül, mert ha bennmaradnak, a 2008-2009-es bajnokságra a 

nevezési költségre és a játékengedélyre 420 eFt-ot kellene fizetni. Mindez 2007-ben olcsóbb volt, 

383100 Ft-ot fizettek, most 5 játékost igazoltak, ez 26 eFt-ba került. Ettől rosszabb hír, hogy a 

Heves Megyei Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy 2008. július 1.-től a nevezési feltételt két 

részletben lehet megfizetni. A játékvezetői díjakat augusztusban, bármelyik osztályban,  
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minimum 700 eFt-ot egyösszegben kell befizetni. Ezt lehetetlen előteremteni segítség nélkül. 

Ehhez a HELASZ ragaszkodni fog, ezért is jó a magyar futball, mert csak a pénzről szól. Ha nem 

működik a Sportegyesület, a pályát akkor is nyírni kell, az öltözőt is fenn kellene tartani. Nem 

kéri, hogy a Képviselő-testület bármire is adjon most ígéretet, de gondolkodjon azon, hogy mit 

lehet tenni, és a következő ülésen mondják el. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ebben a témában szívesen leül az egyesülettel tárgyalni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Nem a saját érdekükben beszélnek, volt aki azt mondta, hogy így nem vállalja, hátrány lesz a 

kiesése az Egyesületből. Most lesz a tisztújító közgyűlés, és biztos, hogy befolyásolja a 

közgyűlést az itteni döntés. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Teljesen egyetért, muszáj valamilyen megoldást találni, szívesen jár a meccsre, ezzel nincs is 

semmi gond, de arról nyilvánvalóan nem Önök tehetnek, hogy ezeknek a határozatoknak a 

végrehajtása nehézségekbe ütközik. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Miért, nem a Képviselő-testület tehet róla, ha nincs pénz a számlán. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ők sem tehetnek arról, hogy a megítélt pénz nem került átutalásra. Még Kocsis Attila is közel 

kerülhet a büdzséhez, és akkor majd másképpen látja a dolgokat. Mit tehetnek, ha jön egy létrás 

ember, hogy kiköti a villanyt az iskolánál, mert nem fizették ki a számlát, holott csak azért nem 

fizettek, mert később került hozzájuk a számla. Minden fizetés előtt izgulnak, mert a számlán 500 

eft van, és nem ismeretes a finanszírozás összege, elegendő lesz-e a munkabér kifizetésére, és 

még 20-30 eFt sincs más célra. Az lenne a jó, ha az önkormányzat úgy állna, hogy tudnának 

támogatni, de ha ÖNHIKI-s az önkormányzat, a támogatás csak működési célra szabad 

felhasználni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha nincs pénz a számlán, nem lehet utalni, de amikor már otthonról sincs mit elhozni, amikor 

nincs pénz a bírót kifizetni, akkor vissza kell lépni a bajnokságtól, de ez sem lenne jó. 

Meggyőződése szerint meg lehet találni a megoldást erre, de beszéljék meg. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Jó lenne, ha nem kellene utánpótlás, egyszerűbb lenne az élet. Amikor a kicsik fociztak a pályán, 

élmény volt, drukkoltak nekik. Egy kicsit pezsdítette a falu életét, jó volt ott kint lenni. Kicsis 

koruktól kezdve ott vannak a csapatban, ennek közösségalakító szerepe is van, örül, hogy Sike 

Zoltánra rátaláltak, mert úgy indult amikor Szikra László elment, mi lesz velük, de szerencsére 

megoldódott. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Kell az utánpótlás, nem azt mondta, hogy nem kell, de az sem megoldás, hogy két autóval viszik 

a gyerekeket Hevesre. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta, hogy a Sportegyesület beszámolóját a Képviselő-testület vegye tudomásul, fogadja el. 

 

A Képviselő-testület a Sportegyesület beszámolóját- határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, 

1 fő nem szavazott, tudomásul vette és elfogadta. 

 

 

 

III. NAPIREND UTÁN: 

 

Bejelentések, indítványok. 

 

- A temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) sz. rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet.  

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző ülés döntésének megfelelően érdeklődött a 

környező települések temetői díjairól, és ennek ismeretében készítette el a rendelet-tervezetet. 

 

Bartókné Lukács Irén, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. 

(II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság elfogadásra javasolta 

a Képviselőtestületnek. 

(Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 4/2008. (II. 27.) sz. határozat jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Kérdezi, hogy a temetési vállalkozó számolhat fel kegyeleti közszolgáltatási, ravatalozói díjat? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Válaszában elmondta, hogy igen, a vállalkozónak kell ezeket kifizetni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A temetőgondnok azért kérte a ravatalozói díj megemelését, mert a ravatalozói villanyszámla 

nagyon magas, mivel ott három fázis van, a hűtőkoporsó használata miatt. Akkor ő megígérte, 

hogy utánanéz, szükséges-e a hűtő miatt a három fázis. A hűtőkoporsó 220-as, most 3x20 Amper 

van, a hűtő 20 Amperről megy, de a másik két fázist lehetne csökkenteni 16 Amperre, és így 

kevesebb díjat kellene fizetni. 
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Király Sándor képviselő: 

 

Véleménye szerint, ha a hűtő 220-ról működik, akkor fölösleges a három fázis. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ezt nem javasolja, mert ha valami más miatt mégis három fázis szükséges, akkor ismét meg kell 

fizetni a hozzájárulást. Nem megy állandóan a hűtő, és ha flexet is kell használni, és megy a hűtő, 

akkor átdugja másik konnektorba. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Egyetért, ha egy csökkentéssel olcsóbb lesz a villanyhasználat. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület a polgármester javaslatát temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) 

számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

2/2008. (II. 27.) 

 

_R E N D E L E T E_ 

 

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

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 

 

 

- Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és 

munkahelyi étkezésről szóló 3/1996. (I.31.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezet 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A módosításra az ÁFA-változása és az 1 és 2 forintosok bevonása miatt volt szükség. 2008. 

január 1.-től a térítési díj tárgyi adómentes, az óvodai étkeztetés és a szociális étkeztetés térítési 

díja lesz a jelenlegi bruttó díj. Március 1.-től 5 %-os díjemelésre tesz javaslatot. 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és javasolta a rendelet-

tervezetben foglaltak elfogadását. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 5/2008. (II.27.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 

mellékelve. 
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Paksi Tamás képviselő: 

 

Nem lett volna jobb, ha csak a kerekítési szabályokat alkalmazzák a márciusi emelés helyett?  

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Szerinte nem, mert akkor a végén kell kerekíteni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ezzel egyetért. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Akkor kerekítsenek, 5-re vagy nullára. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - az önkormányzati intézmények élelmezési 

nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkezésről szóló 3/1996. (I.31.) sz. rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

3/2008. (II 27.) SZÁMÚ 

 

R E N D E L E T E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI 

NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI 

ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 

 

 

- A közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV.14.) számú rendelet módosításáról. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a rendelet díjtáblázatában szereplő korábbi nettó árakat 

bruttósítja, így 2008. január 1.-től adómentes nettó árak lesznek, a kiállított számlákat már e 

szerint kell javítani. Itt is kerekítés alkalmazását javasolja 2008. március 1.-től, pl. a 96 forintot 

100 forintra kerekítve. 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet-módosítást, és javasolta az 

elfogadását. 
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Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 6/2008. (II.27.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 

mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - a közterületek használatáról szóló 9/2004. 

(IV.14.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

4/2008. (II. 27.) 

 

R E N D E L E T E 

 

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

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 
 

 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a terembérleti díjakat is módosítani szükséges az Áfa-

változás miatt. 

Javasolta az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díjának módosítását, 

az elfogadott bruttó díjak változatlanul hagyását, 2008. január 1.-től nettó díjként Áfa-mentesen 

megállapítani. A már kiállított számlákat ennek megfelelően helyesbíteni szükséges. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a bérleti díjra vonatkozó javaslatot, és 

egyetértett, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 7/2008. (II.27.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 

mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti 

díjának elfogadását az elhangzott módosítással. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 

terembérleti díjára vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 
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16/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek teremhasználati 

díjáról szóló 83/2007. (XII. 19.) számú határozat módosítása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Egressy Gábor Művelődési 

Ház és Könyvtár helyiségeinek teremhasználati díjáról szóló 83/2007. (XII. 19.) 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4.) A teremhasználati díjak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentesek az adó alól.” 

 

A határozatot 2008. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

Felelős:  Gulyás-Szabó Györgyné igazgató 

Határidő:     azonnal 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Javasolta a Petőfi Sándor Általános Iskola terembérleti díjának módosítását. Itt is a bruttó ár 

lenne az Áfa-mentes ár 2008. január 1.-től, és a már kiállított számlákat helyesbíteni szükséges. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola és 

intézményei bérleti díjára vonatkozó javaslatot, és egyetértett, és a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 8/2008. (II.27.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 

mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola és intézményei bérleti díjainak 

elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Petőfi Sándor Általános Iskola és intézményei - 

bérleti díjaira vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 
 

17/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola helyiségeinek teremhasználati díjáról szóló 

100/2006. (XII. 13.) és 84/2007. (XII. 19.) számú határozatok módosítása 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános 

Iskola helyiségeinek teremhasználati díjáról szóló 84/2007. (XII. 19.) számú és 

100/2006. (XII. 13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

1.) A tornaterem és a napközi otthon ebédlő díjai az alábbiak szerint változnak: 

 

 „Tornaterem:  

Április 15-től október 14-ig  3000 Ft/óra 

Október 15-től április 14-ig  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  2000 Ft/óra 

Október 15-től április 14-ig  3000 Ft/óra 
 

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

 

 Napközi Otthon Konyha: 300 Ft/fő 

 

- A konyhát csak a Napközi Otthon Konyha közalkalmazotti személyzete 

használhatja. Az egyszeri használat nem tartalmazza a konyhai dolgozók 

juttatását. 

 
 

A fent megállapított díjak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentesek az adó alól. 

 

A határozatot 2008. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén igaugató 

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Javasolta a Gyógyszertár bérleti díjának módosítását. A Gyógyszertárra megállapított 19.800 

Ft- bruttó árat Áfa-mentes árként javasolja megállapítani 2008. január 1.-től, és a már kiállított 

számlákat helyesbíteni szükséges. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a Gyógyszertár bérleti díjára vonatkozó 

javaslatot, és egyetértett, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 9/2008. (II.27.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 

mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Gyógyszertár bérleti díjának elfogadását.  
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Gyógyszertár bérleti díjának bérleti díjára 

vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 
 

18/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Gyógyszertár bérleti díjának megállapításáról szóló 85/2007. (XII. 19.) számú 

határozat módosítása 

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 adómentesen 19800 Ft összegben állapítja meg. 

A bérleti díjak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) 

bekezdés l) pontja alapján mentesek az adó alól. 

A határozatot 2008. január 1. napjától alkalmazni kell. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Fő út 87. szám alatti szolgálati lakás garázsbérlete 360.-

Ft-os díját 500 Ft-ra emelni adómentesen, 2008. január 1.-től. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Fő út 87. szám alatti szolgálati lakás 

garázsbérleti díjára vonatkozó javaslatot, egyetértett a javaslattal, és a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 10/2008. (II.27.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 

mellékelve. 

 

A Képviselő-testület a Fő út 87. szám alatti szolgálati lakás garázsbérleti díjára vonatkozó 

javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Fő út 87. szám alatti szolgálati lakáshoz tartozó garázs bérleti díjának 

megállapítása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fő út 87. szám alatti szolgálati 

lakáshoz tartozó garázs bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A garázs bérleti díja: 2008. január 1-jétől 360 Ft, 2008. március 1-jétől 500 Ft. 

 

A bérleti díjak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) 

bekezdés l) pontja alapján mentesek az adó alól 
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A határozatot 2008. január 1. napjától alkalmazni kell. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Dél-Mátra Egyesülethez való csatlakozásról már a múlt ülésen döntöttek, most mind a 24 

település csatlakozott. Egy jogi személyiségű társaságot kellett létrehozni, és úgy döntöttek, hogy 

egyesület formájában működnek tovább. Ma arról kell határozni, hogy Atkár község alapító 

tagként csatlakozik az Egyesülethez.  

Az erre vonatkozó határozati javaslatot a megküldött előterjesztés tartalmazza. 

A tagdíjról is szó volt, lakosságarányosan legyen-e, vagy 24 egyenlő részre elosztva az 1 millió 

Ft alaptőke. Azért nem döntöttek még erről, mert egy 3600 fős településnek több szavazati joga 

lesz, mint egy 1700 fősnek, ha lakosságarányosan állapítják meg a tagdíjat. Az egyesületnek 24 

önkormányzati és 79 tagja van, mert az önkormányzatokon kívül több civil is tagja. 

Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

A Képviselő-testület a Dél-Mátra Egyesülethez való csatlakozásra vonatkozó javaslatot 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Csatlakozás Dél-Mátra Közhasznú Egyesülethez 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dél-Mátra” 

Egyesület alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Atkár Község alapító tagként csatlakozik a „Dél-Mátra” Közhasznú Egyesülethez. 

Az Egyesületben a Községet a mindenkori polgármester képviseli. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagi csatlakozó nyilatkozat 

aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy az Egyesület Alapító Okiratában foglalt 

tagdíjat megfizeti. 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Kistérségi Rekultivációs Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának 

módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. A módosításra Domoszló község csatlakozása 

miatt volt szükség. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
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A Képviselő-testület a Kistérségi Rekultivációs Társulás társulási megállapodásának és alapító 

okiratának módosítására vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Rekultivációs Társulás módosított Társulási Megállapodásának és Alapító 

Okiratának elfogadása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rekultivációs 

Társulás módosított Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának elfogadása” 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 

1. A Társulási Megállapodás módosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

1.1. A Társulási Megállapodás preambuluma az alapító települések felsorolásánál az 

alábbiakkal egészül ki: 

[...Atkár Község Önkormányzata 3213 Atkár, Fő út 70,] 

Domoszló Község Önkormányzata 3263 Domoszló, Petőfi út 5. [...] 

1.2. A Társulási Megállapodás VIII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1. A Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok 

elvégzése című (KEOP 2.3.0.) Pályázati Eljárás I. fordulójában benyújtandó pályázati 

dokumentáció elkészítésének költségét - az egyes önkormányzatok 2007. január 01-i 

népességszámuk arányában viselik, az alábbiak szerint: 

 

Önkormányzatok 
Lélekszám  

2007. január 
01-jén 

Költségviselés 
aránya 

neve címe   

Abasár Község Önkormányzata 3261 Abasár, Fő tér 1. 2627 4,6 

Atkár Község Önkormányzata 3213 Atkár, Fő út 70. 1776 3,1 

Domoszló Község Önkormányzata 3263 Domoszló, Petőfi út 5. 2168 3,8 

Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.  32332 57,0 

Gyöngyöspata, Község Önkormányzata 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65. u.  2768 4,9 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3. 2483 4,4 

Halmajugra Község Önkormányzata 3273 Halmajugra, Kossuth út 163. 1345 2,4 

Karácsond Község Önkormányzata 3281 Karácsond, Szent István u. 42.  3234 5,7 

Nagyfüged Község Önkormányzata 3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 15. 1843 3,2 

Nagyréde Község Önkormányzata 3214 Nagyréde, Fő út 4. 3378 6,0 

Vámosgyörk Község Önkormányzata 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25. 2016 3,6 

Vécs Község Önkormányzata 3265 Vécs, Kossuth L. u. 47.   725 1,3 

Összesen:  56695 100,0” 

 

2. Az Alapító Okirat módosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint jóváhagyja: 

2.1. Az Alapító Okirat preambuluma az alapító települések felsorolásánál az 

alábbiakkal egészül ki: 

[...Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3213 Atkár, Fő út 70,] 

Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3263 Domoszló, Petőfi út 

5. [...] 

2.2. Az „Alapító, fenntartó és felügyeleti szerve:” pont az alábbiak szerint kiegészül: 

[...Atkár Község Önkormányzata 3213 Atkár, Fő út 70,] 
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Domoszló Község Önkormányzata 3263 Domoszló, Petőfi út 5.[...] 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a Társulási 

Megállapodást és Alapító Okiratot a módosításoknak megfelelően írják alá. 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a népszavazás előkészítő munkája során derült ki, hogy 

a 2. sz. Szavazatszámláló bizottság 4 tagú. 2006-ban Belláné Kádár Erikát a Képviselő-testület 

megválasztotta szavazatszámláló bizottság tagjává, de miután a Polgármesteri Hivatal dolgozója 

lett, nem maradhatott bizottsági tag. A 2006-os választásnál a választási iroda tagja volt. 2007-től 

már nem a Hivatal dolgozója, ezért javasolja a Szavazatszámláló Bizottság póttagjának 

megválasztani.  

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

A Képviselő-testület az elhangzott javaslatot, - Belláné Kádár Erika Szavazatszámláló Bizottság 

tagjává történő megválasztására vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Szavazatszámláló bizottsági tag választása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján Atkár Község 2. számú 

szavazókörében a szavazatszámláló bizottság póttagjává 

 

Belláné Kádár Erika Atkár, Jókai u. 32. 

 

szám alatti lakost 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: 

 

A Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezését terjeszti 

a Képviselő-testület elé. 

Ez egy állapotfelmérést tartalmaz, rögzíti a kistérségi körülményeket. Igazából a 17. oldalon 

kezdődik a szolgáltatási javaslat, a gyermekek napközbeni ellátásánál a bölcsődei, családi 

napközi megszervezését tartotta indokoltnak, a családok átmeneti otthonát emelte ki, a 

gyermekek átmeneti otthonánál a kistérség. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Társulási Tanács is foglalkozott ezzel, de nem jutottak egyezségre, ezért a társulási tanács 

elnöke megküldte minden önkormányzatnak a koncepciót. Ő továbbadta Tóth Gáborné igazgatási 

előadónak, a szociális bizottság is megtárgyalta. Az volt a kérés, hogy március 5.-ig küldjék meg 

a véleményt a kistérség részére, és majd ismét megtárgyalják. A 2. pontban a kistérség a kerek 

asztal létrehozását elvetette. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Az előterjesztés végén van egy táblázat, bizonyos ütemezést mutat, ez kézzelfogható. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Azért nem boldogultak az ülésen, mert nem tudtak konkrét elképzelést, ezért mindenki a saját 

településére lebontva véleményezheti ezt a koncepciót. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy 

hatalmazza fel a jegyzőt és a szociális bizottságot egy koncepció kidolgozására, hogy március 5.-

ig beküldhessék a véleményezést. 

 

A Képviselő-testület a Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 

véleményezésére vonatkozóan – a jegyző és a szociális bizottság felhatalmazását – 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Szociális 

Szolgáltatástervezési koncepciója 2008-2012 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyös 

Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2008-2012 évre szóló Szociális 

Szolgáltatástervezési koncepcióját és az alábbi határozatot hozta:  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a Szociális Bizottságot, hogy 

véleményét 2008. március 3-ig alkossa meg a Koncepcióról és küldje meg Gyöngyös 

Körzete Kistérség Többcélú Társulása részére.  
 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző, Berényi Ildikó elnök 

Határidő:  2008. március 3. 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az elmúlt ülésen Király Sándor képviselő kérésére – a kivágásra kijelölt fákra vonatkozóan - 

adott válaszát minden képviselőnek megküldte. 

Király Sándor képviselő nyilatkozzon, hogy elfogadja-e a válaszát. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Ez nem valós, és nem is érdekli. Amit ide leírt a Jegyző Úr, a fele sem igaz. Nem ennyi fát 

vágtak ki. Jegyző úr mondta, hogy lefényképezte a terepet, de a polgármester azt mondta, hogy 

erről ne írjon. Ezért kár volt a papírt pocsékolni, nem kellett volna ezt kiküldeni. 

Annak örül, hogy a Képviselő-testület elfogadta a javaslatát a kivágott fák odaítéléséről. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ha szükséges, megtekintheti a fényképfelvételeket. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Ő a maga részéről lezárta ezt az ügyet, de nem fogadja el a választ. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Neki lenne ehhez véleménye. 

Egy megjegyzése van a jegyző úr tájékoztatásáról, biztos sokat dolgozott vele. Ő a reális 

dolgokat szereti: 7,72 m3 egy fa kerülete, az ágakat is hozzászámolva nem éri el a 10 m3-t, a 

bokrokkal együtt is csak 12 köbméternyi, ami egy IFA-ra való fát jelent, ha ennyit vágtak ki, a 

saját fülére rálép.  

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Azért nehéz ez a dolog, mert a saját fülével hallotta, amikor egy fatolvaj azzal dicsekedett, hogy 

96 ezer Ft-ot keresett fakivágással. Odaküldte a rendőrt, hogy kérdezze meg a fatolvajt, hogy 

honnan volt engedélye erre, de a rendőr nem jött vissza, nem tudja, hogy volt-e egyáltalán 

engedélye. Zúgott a fűrész valahol, a rendőrök a Sós úton várták, hogy végezzen a fűrészelő, de 

hiába vártak, nem jött senki. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 39. §. (5) bekezdése alapján, ha a felvilágosítást kérő nem 

fogadja el a választ, a képviselő-testület vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon a válasz elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület Király Sándor tájékoztatás kérésére vonatkozó választ 5 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal – 2 fő nem szavazott – határozathozatal nélkül - elfogadta. 

 

 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat 39. § 5. pontjának 

módosítását, hogy ha ilyen eset előfordul, legyen lehetőség vitázni. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ezt a részt az önkormányzati törvényből emelte át. Az önkormányzati törvény szerint a képviselő 

önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amire 15 napon belül válaszolni kell. Ezek után 

már a Képviselő-testületre van bízva a döntés, hogy a választ milyen módon fogadja el, mert a 

törvény ezt nem határozza meg. 

 

A rendelet-tervezet elkészítésére és az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésének idejére szünet 

elrendelését javasolja. 
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Benei Bertalan polgármester szünetet rendel el. 

 

Szünet. 

 

Szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

- A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. 

(III.14.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé. 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság most tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a rendelet-

módosítást, és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadását. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 11/2008. (II.27.) sz. határozatának jegyzőkönyvi kivonata 

mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel Kocsis Attila Szervezeti és Működési Szabályzat 39. § 5. pontjának 

módosítására vonatkozó javaslatát, a „vita nélkül” elhagyását. 

 

A Képviselő-testület Kocsis Attila SZMSZ-re vonatkozó javaslatát 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 
ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

5/2008. (II. 27.) 

RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 11/2007. (III. 14.) SZ. RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 

 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A közmeghallgatáson elhangzott, hogy folyik a temető felmérése, a nyilvántartás elkészítése. 

Úgy emlékszik, hogy az elmúlt ülésen arról határoztak, hogy máshonnan is kérnek árajánlatot 

Roska László árajánlata mellé. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Képviselő-testület nem hozott határozatot az újabb ajánlatkérésről. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Akkor ezt az ajánlatot megrendelték? 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Válaszában elmondta, hogy a költségvetésben beállított költség terhére rendelték meg a munkát. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha az elfogadott költség terhén belüli az ajánlat, akkor nem kell a képviselő-testület döntése? 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Véleménye szerint, ha már egyszer elfogadták a költségvetést, akkor minden egyes pontjáról nem 

kell újból határozni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ajánlja az Alpolgármester Asszony figyelmébe az SZMSZ kötelezettségvállalásra vonatkozó 

részét. 

Gondja, hogy beszélnek valamiről, és mindegy, hogy itt vannak-e vagy sem. Nem egyszer 

mondta a polgármester, hogy a képviselő-testület döntött erről, vagy arról, most meg nem hozott 

döntést, elindult egy megrendelés e nélkül. A képviselő-testület most hallgat, ez egy kellemetlen 

téma, nem személyes ügy, de azt gondolja, hogy ha valamiért felelőssé tehetők a képviselők, 

akkor ennek visszafelé is igaznak kell lennie, el kell tudni fogadni a kritikát, azt is, hogy mi a 

joga a polgármesternek. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Elismeri, hogy ez megtörtént. Kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot arról, hogy 

folytathatják-e ezt a munkát, vagy visszamondja. Elismeri, hogy félreértette a dolgot, azt is 

tudják, mondta is, hogy ez már valamennyire elkészült felmérés volt, mert már 2003-ban elindult 

ez a dolog, de abbamaradt. Eléggé fontos lenne, hogy meglegyen. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Nem vitatja a fontosságát, mert meg kell lennie a nyilvántartásnak. Azt nem hiszi el, hogy 

egyedül a Roska cége végez ilyen felmérést. Ha lett volna itt két ajánlat, és az egyik olcsóbb, de a 

másik megbízhatóbb, választhattak volna. De nem történt ilyen, volt egy célzott kiválasztás, a 

képviselő-testület pedig nem határozott arról, hogy rendeljék meg ezt a munkát. Nem ez a helyes 

út, ha gond van, a Képviselő-testületet hibáztatják. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kérése, hogy miután majdnem az egész temető felmérése megtörtént, utólag fogadja el a 

Képviselő-testület a megrendelést, és a következő ülésen a polgármester beszámol a munkáról. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Kérdezi, hogy a 450 eFt-os munkadíj bruttó, vagy nettó. Vagy már ki is fizették, esetleg a 

kivetett kommunális adójából le lehet vonni? Furcsa, hogy évek óta nem fizet adót. 



 62 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 450 eFt nettó, és még nem fizettek. Mivel a 

munkát a Geodéziai Vállalat végzi, ezért nem vonható le Roska Lászlóné kommunális 

adótartozásából. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Visszavonja a kérdését. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A törvényességet a Jegyző Úr képviseli, felügyeli, de ne sértődjön meg, ha sokáig akar jegyző 

lenni. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Igaza van a képviselő úrnak, és nem sértődik meg. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy utólagos bejelentése alapján járuljon hozzá, hogy a temető 

felmérését a Geodéziai Vállalat folytathassa. 

 

A Képviselő-testület a polgármester kérését a temető felmérésére vonatkozóan – 7 igen 

szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Temető felmérése 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a temető felmérési munkálatairól szóló 

polgármesteri tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen 

működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Bosnyák tér 5) folytassa az 

Önkormányzat 2008. évi költségvetésében betervezett, az atkári köztemető felmérési 

és temetőkataszter elkészítési munkálatait. 

 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A közmeghallgatáson hangzott el az Arany János út felújítása. Való igaz, hogy félméteres 

süllyedés van, ami a csatornázási munkáknak köszönhető. Van önkormányzati dolgozó, és nem 

jelezte?  
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Már négyszer töltötték be a süllyedéseket, de mindig kiverik a kavicsot. Csak ha aszfaltot is 

tesznek bele, akkor marad meg a kavics. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A költségvetésben szerepel a polgármesteri hivatalnál 250 eFt bérleti díj, ez mit takar? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a fénymásoló bérlet keretében van náluk, és az elhasznált 

másolatok arányában állapították meg a bérleti díjat. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A választási kiadványon van egy szép fénykép a művelődési házról, ahol tetőablakok is vannak, 

de a valóságban ez nincs meg. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A tetőablakok csak a tervben vannak, a költségvetésben nem szerepelnek. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A Művelődési házhoz kapcsolódva elmondta, hogy a költségvetésben a tornatermi takarítói 

állását részmunkaidőben tervezték, 4 órát a tornaterem, 4 órát a művelődési ház takarítására. 

A 4 óra a tornateremre kevés, legalább 6 óra kellene minden nap, minden este program van, és a 

137 gyerek utáni, a felnőttek utáni takarítás nem fér bele 4 órába. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Tavaly még erre a munkára takarító sem kellett, most meg kevés a 4 óra? 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Tavaly a felajánlások alkalmával tették ezt a kijelentést. Mikor ajánlják fel a polgármesteri 

hivatal dolgozói, hogy takarítanak? Kisné Szűcs Edit 4 órát dolgozott a konyhán, 4 órát a 

tornateremben, és rájöttek, hogy 4 órában nem lehet kitakarítani a tornatermet, ehhez 6 óra kell. 

Viszont a 2 óra a művelődési ház takarítására kevés, de talán még a 4 óra is, és ezt is 

folyamatosan kellene takarítani, hogy ilyen szép maradjon végig minden. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A költségvetést az elmúlt ülésen fogadták el, akkor már tudni kellett volna, hogy ez vállalható-e, 

vagy sem. Kérdése, hogy nyáron mit kell a tornateremben takarítani, amikor nem is használják, 

télen igen. 

 

Bartókné Lukás Irén képviselő: 

 

Nyáron is ott öltöznek, mindent használnak, ugyanúgy kell takarítani, mint téli időszakban. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Azon csodálkozik, hogy miért pont most említik ezeket a témákat, amikor már elfogadták a 

költségvetést. 

 

Bartókné Lukás Irén képviselő: 

 

Az Iskola részéről leadott költségvetési tervezetben 8 óra volt, a koncepcióban 4 óra szerepelt. 

Reggeli időben is tud valamit takarítani. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Sok helyen van osztott munkakör, nem kell ráerőltetni senkire. 

 

Bartókné Lukás Irén képviselő: 

 

Ezt a munkát nem lehet összehasonlítani az egészségházi takarítással, amely nem mindennapos 

elfoglaltságot jelent, még hétvégén is használják a tornatermet. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Mert a tornateremben gyerekek után kell takarítani? 

 

Bartókné Lukás Irén képviselő: 

 

Aki gyerek után takarít, az tudja, hogy ez mit jelent. Sajnálja, hogy nem hozott kimutatásokat, 

hogy hol mennyi technikai személyzet van. Amikor volt itt a vizsgálat, megmutatta, hogy sem a 

technikai, sem a pedagógus létszám nem több mint a megengedett. Ők akkor azt tudták 

felajánlani, hogy takarítják a tornatermet. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

De azért nem azt akarja az Igazgató Asszony, hogy 8 órában takarítsák a tornatermet? 

 

Bartókné Lukás Irén képviselő: 

 

Ha 6 órában takarítják a tornatermet, akkor 2 órában a művelődési ház előterét, vizesblokkját 

reggelente ki lehet takarítani, de a többit nem, és ha azt akarják, hogy mindig tiszta legyen az 

épület, azt folyamatosan takarítani kell. Bódinéval közösen takarították a művelődési házat több 

órában, az iskolából vitték át a tisztítószereket is. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Azt nem tudja elképzelni, hogy a művelődési házba szükséges a 4 óra, csak a két 

intézményvezetőnek kellene egyeztetni, belátásszerűen, egyszer a tornateremben, egyszer a 

művelődési házban kell többet takarítani, de erről meg kell egyezni. Túl sok takarítanivaló nincs. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha mindennap feltörlik a vizesblokkot és az előteret, nem marad sok takarítanivaló, mert a többi 

helyiséget nem mindennap használják. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Osztott munkaidő máshol is van, nem egy éves munkáról van szó, de azt a két vezetőnek kell 

eldönteni, hogy mikor melyik időszakban van szükség takarításra. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A hétvégeket milyen módon lehet beosztani, mindkét hely nyitva van szombaton és vasárnap is, 

és nyáron is használják a tornatermet. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Nem kell beengedni őket a tornaterembe. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Amikor a tornatermet használják, a takarítónak ott kell lennie, és lehet, hogy ez két órát jelent. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Akkor is ki kell ezt próbálni, meg kell beszélni, egyeztetni, egy évben kétszer kell nagytakarítást 

végezni. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Kisné Szűcs Edit ledolgozza a 6 órát a tornateremben, a másik két órát hogyan töltse le? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Bata Józsefné is a művelődési házban dolgozik? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen, ott takarít. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

És amikor átment Bódiné és Kisné minden el volt koszolódva, akkor mit takarított Batáné? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Miért volt elkoszolódva, még ha 6 ember használja is? 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Nem kérhetik meg Gulyásnét, hogy felügyelje Batáné munkáját? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Akkor még nem volt ott Batáné, nem tudja, hogy mit adtak elő a lányok. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Három órát dolgoztak a művelődési házban ketten, az 6 órát jelent. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ennek nincs értelme, itt az önkormányzatnál bizonyos területeken jól el lehet lenni, de 

polgármester úr ne mondja, hogy átmegy Bódiné is és ki tudja, hogy mit csináltak Kisnével, lehet 

hogy csak elvakaróztak.  

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Amikor a Szövetkezet részéről ott voltak, akkor ki volt súrolva a mellékhelyiség is. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ők már kipróbálták ezt a részmunkaidőt, amikor ősztől 4 órát a konyhán dolgozott Kisné, és 

teljesen ki volt fáradva. Bármit lehet mondani rá is és Bódinéra is, de két olyan emberről van szó, 

akik becsületesen elvégzik a dolgukat. Editnek is az a szerencséje, hogy a lánya bemegy vele, és 

segít neki a vizet behordani a felmosáshoz. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Csak azt tudja javasolni, hogy próbálják ki, 6 órát a tornateremben, 2 órát a művelődési házban 

takarítani. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Az lehet a megoldás, ha alkalomszerűen egyszer az egyik helyen tölt ennyi időt, máskor amott, 

végül a szerencsétlen nem tudni, hány órát dolgozik, mert a konyhán is ott maradt 5 órát is, hogy 

segítsen nekik, mert sajnálta őket. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Egyszerű 4 óra a tornateremben, 4 óra a konyhán, és nem működött a dolog, teljesen mindegy, 

hogy mindez hol történik. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ő is azt mondta, hogy ki kell próbálni a 6 órát és 2 órát. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Egy megjegyzése van, amikor a kultúrházban nem volt még WC, és a sportöltözőt használták, ő 

egyszer sem mondta, hogy aki összekente, az takarítsa is ki. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Nekik bármilyen rendezvényük volt, ők mindig felmostak előtte is és utána is. Ha az 

iskolásoknak, és óvodásoknak van rendezvénye, takarítsanak ki. 



 67 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Arra is kell gondolni, hogy ha kiadják bérbe a művelődési ház termét, ott is rendet kell tenni és 

kitakarítani. Már többször is elhangzott, hogy a közhasznú foglalkoztatottakat kinti munkára 

alkalmazhatják. Ha megszüntették a takarítói státuszt, átadás előtt találni kell megoldást, az nem 

várható el az intézményvezetőtől, hogy ő takarítson. Ugyanolyan intézményvezető ő is, mint az 

óvodavezető, vagy az iskolaigazgató, és ez a munka nem szerepel a munkaköri leírásukban. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az ő megoldási javaslata, hogy szüntessék meg a vezetői állást, havi 250 eft megmarad, és 

találják meg a megoldást, hogy hogyan működtessék a művelődési házat, és akkor lesz takarítása 

is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ezt a munkát nem lehet kiadni, az önkormányzatnak kell működtetni 10 évig, a pályázati 

támogatás miatt. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az is benne van, hogy csak vezetővel lehet működtetni? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen, mindegy, hogy kivel, de vezetőnek lenni kell. 

A közhasznú foglalkoztatott közterület karbantartó lehet. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Akkor ez már megoldás. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A koncepcióban is ez volt, a költségvetésbe is így került, és most az Igazgató Asszonynak ez 

nagyon nehéz, főleg, hogy nem tudta, mi legyen a konyhán. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Ha a termet bérbe adják, pl. esküvőre, senki sem gondolja, hogy megfizetik a bérleti díjat és még 

majd ki is takarítják  

A közterület-karbantartók, közhasznú dolgozók Gyöngyössolymoson, Szűcsiben fél 8-kor már 

dolgoznak, és Domoszlón is, náluk ez miért nem megoldható, hárman kint állnak, hogy maguk 

körül összeszedjék a szemetet. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ők is minden tavasszal Vámosgyörk határáig, és Gyöngyöshalász határáig takarítják a 

közterületet, szedik össze a szemetet. Arról nem tehet, hogy egyikük kijelentette, hogy ő nem 

útkaparó, ő nem szedi a szemetet. Megmondta, neki, hogy őt többet nem fogja alkalmazni. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Úgy van ez, hogy mindig annak adnak több feladatot, aki húz, de mindig vannak olyan emberek 

az önkormányzatnál, akik a fülüket vakarják. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ad majd egy listát a képviselő úrnak, akik közül ki lehet választani a közhasznú 

foglalkoztatottakat. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ő nem közhasznúról, hanem önkormányzati dolgozóról beszél. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ők állandóan dolgoznak, vagy vegyen korbácsot? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha egy vállalkozásban így dolgoztak volna, régen elküldték volna őket. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Van egy olyan karbantartó, aki zárat javít, feltölti vízzel a fűtésrendszereket, és az iskola előtti 

járdát is fel kell bontani, mert balesetveszélyes, de egyszerűen nincs rá idő, jön a traktor, 

kivágták a fákat a parkban, ki kellene bontani a kerítést, stb. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Amikor a művelődési ház készült, úgy volt, hogy az udvari részen meghosszabbítják a tetőt, hogy 

ott lakodalomkor konyhát tudjanak kialakítani, most meg azt hallotta, hogy földdel terítik le a 

területet, és nem lesz lebetonozva, pedig meccsek alkalmával autókkal is be szoktak oda állni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Oda ne parkoljanak, a kinti WC-t lebontják, ott lesz betonozás, oda majd be lehet állni. A tervben 

szalonnasütő szerepel. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Akkor a takarításról dönthetnek úgy, hogy 2 óra a művelődési házban, és 6 óra a tornateremben. 

Hogy ez mikor aktuális, majd egyeztetik. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Már március elseje lesz, és az illetékessel még nem történt egyezkedés, mit szavazzon róla. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Itt is takarít, meg amott is. 
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Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Ezt nem döntheti el a takarító, ha egyszer az egyik helyen kell többet dolgozni, akkor ott több 

időt tölt, ha máskor amott, akkor ott tölt többet. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Egyszerűbb, ha 4-4 óra, és mindkettő beosztja az intézményénél a takarítást.  

 

Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: 

 

Az elmúlt vezetői értekezleten kérte, hogy beszéljék meg, mert a népszavazást megelőzően lesz 

az óvodai alapítványi bál. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Amúgy nyáron alig van rendezvény. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ő azt mondta, hogy a tornaterem egy nagy terület, oda kell 6 óra, a szakértői vélemény szerint is. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Hagyják a szakértőt, sokba került, az a lényeg, hogy mi történik a művelődési házban, ami napi 4 

órás takarítást igényel. 

 

Paksi Tamás képviselő: 

 

Meg kell nézni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Fel kell törölni, a WC-ket rendbe kell tenni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha valaki bemegy a könyvtárba, nagy disznóságot nem tesz. 

 

Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: 

 

Mindkét nyugdíjas csoport tartott összejövetelt, előtte bál volt, ott dolgoznak az emberek, akik 

földmunkát végeznek, utánuk is kell takarítani. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Konkrétan milyen program lesz nap, mint nap, a könyvtár nyitva van, a csoportok ott vannak 

állandóan? 

 

Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: 

 

Ez is olyan, hogy van, amikor mindennap van délelőtt és délután is program, de van olyan hét is, 

amikor csak 3 program van. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Mi az, ami délelőtt és délután is, a munkatervben csak 24 program van egy évben. 

 

Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: 

 

Például a munkatervben nem szerepel, ha vásárra bérlik, ezt előre nem lehet tudni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ezért építettek kultúrházat, hogy a vásározóknak legyen helyük? 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Javasolja, hogy szavazzanak a 6 és 2 óráról. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A kultúrházi nagytakarítást megbízási szerződéssel is el lehetne végeztetni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Javasolja, hogy egy 6 órás takarító legyen a tornateremben, egy négyórásat meg vegyenek fel a 

művelődési házba. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ez nem olyan egyszerű, Kisnéval meg kell beszélni, hogy nyugdíjazás előtt vállalja-e a 6 órás 

állást. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ő volt egy rendezvényen, akkor már Batáné ott volt, és a WC nem volt tiszta, könnyen meg tudja 

mondani mindenki, hogy mit kellene csinálni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Kérdezi a jegyzőt, ha a 6:2 megoldás nyer, megteheti-e a 2 órás, hogy most nem kell takarítás. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Testületi ülésen is elhangzott már a Jegyző Úrtól, hogy van, aki azért jön később, mert munkaidő 

után itt marad. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Meg kell szervezni az ellátandó feladatot, mert lehet, hogy egyszer egy óra alatt végig tudja 

mosni, de máskor meg lehet, hogy tovább tart. Lehet olyan is, hogy egyik nap 10 órát kell 

dolgoznia, máskor meg csak 6-8 órát, de ezt a munkavállalóval is közölni kell, az hogy vállalja-e, 

az az ő dolga, de ilyen világ van, hogy ha nem vállalja, akkor keresnek mást. 
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Király Sándor képviselő: 

 

Azt is el kell dönteni, hogy reggel takarít, este, vagy mikor. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Kompromisszumot kell kötni. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Batáné ott van a kultúrházban, fel kell mérni, hogy mennyi idő szükséges a takarítására. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A két intézményvezető és a dolgozó közös megbeszélésén múlik minden. Javasolja, hogy 6:2 

órában állapítsák meg a takarítást március 1.-től. 

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatát, a takarítói állásra vonatkozóan, 8 igen szavazattal, 

- 1 fő nem szavazott – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2008. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Petőfi Sándor Általános Iskola és Egressy Gábor Művelődési Ház és 

Könyvtár intézmények takarítása 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola és Egressy Gábor 

Művelődési Ház és Könyvtár intézmények takarítására vonatkozóan az Általános 

Iskola igazgatójának javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Az Önkormányzat költségvetésében a két intézménynél meghatározott 4-4 

órás részmunkaidős foglalkoztatást a 2008. március 1-2008. április 30-ig tartó 

időszakban akként határozza meg, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskolában 

foglalkoztatott takarító az Általános Iskolában napi 6 órában, a Művelődési 

Házban napi 2 órában takarít. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben foglalt kirendelés 

alkalmazásával hajtsák végre a határozatot. 

 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén, Gulyás-Szabó Györgyné igazgatók 

Határidő:  azonnal 

 

3. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 106. § (2) bekezdés alapján 

kössenek megállapodást arról, hogy a közalkalmazott munkabérét, az ezzel 

járó közterheket 6/8-2/8-ad arányban a Petőfi Sándor Általános Iskola és 

Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár fedezi. 

 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén, Gulyás-Szabó Györgyné igazgatók 

Határidő:  azonnal 
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4. A kirendelés időtartamára a munkáltatói jogokat napi 6 órában a Petőfi Sándor 

Általános Iskola igazgatója, napi 2 órában az Egressy Gábor Művelődési Ház 

és Könyvtár gyakorolja. 

 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén, Gulyás-Szabó Györgyné igazgatók 

Határidő:  azonnal 

 

5. A Képviselő-testület felhívja a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója 

figyelmét, hogy a közalkalmazottat a kirendelésről tájékoztassa. 

 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

6. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a 

foglalkoztatás tapasztalatairól a Képviselő-testületet 2008. április 16-án 

tartandó ülésén tájékoztassa. 

 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén, Gulyás-Szabó Györgyné igazgatók 

Határidő:  2008. április 16. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ezt pontosítani szükséges, mert ha nem lehet március elsejétől, akkor Batáné legyen, tartsa 

rendben a kultúrházat. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Nagyon könnyű emberek fölött dönteni, de aki 15 éve takarítja a tornatermet napi 8 órában, azt 

mondani, hogy ezen túl csak 4 órában takarítsál, ez nem egyszerű. Emberek, vezetők, nem 

mondhatja, hogy most már csak 4 órában kell takarítani, kemény szívűnek kell lenni ahhoz, hogy 

kijelenthessék, ha ez valakinek nem tetszik, elmehet. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A magyar közigazgatás úgy rossz, ahogy van, mert mindig voltak egyenlők, meg egyenlőbbek. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Igen, itt elő van írva, hogy mennyi fizetésemelés jár, nincs hőzöngés, és olyan dolgokon vitáznak 

amiről nem is tehetnek. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A vezetők feladata súlyozni, nem történik meg itt se, és máshol sem. Nem ért egyet azzal, hogy 

az intézményvezető képviselő is lehessen, de ha a törvény megengedni, akkor nincs mit tenni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Tasspusztai termálkút tervéről, leírásáról. A Jegyző Úrral 

megállapították, hogy annak idején egy iratot nem küldtek meg, így az eljárást megszüntették. 

Felvette a kapcsolatot Lencsés Gáborral, a tervezővel, tegnap eljött, kimentek és megnézték a 

kutat. Azt mondta, hogy úgy nem érdemes vele foglalkozni, hogy ott van kint, mert még többe 

kerül a víz elvezetése, mint a kút megfúrása. Megnézte a területet az ő térképén, és azt mondta, 
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hogy érdemesebb lenne egy kutat tervezni a településre, pontosan nem tudni hová, de az anyagot 

fel tudnák használni, érdekelné-e a települést ez az energia-feltárás. Pályázni is lehet ilyen célra.  

Kérdés, hogy találnának-e rá valamikor olyan befektetőt, aki megvalósítaná a termálfürdőt. 58 

fokos a kijövő víz a kútból, megegyezik az összetétele a jásszentandrási vízzel. A kút terve a 

vízjogi létesítési engedélyig 400 eFt körüli összeg lenne, és egy év múlva készülne el. Kérdése, 

hogy foglalkozzanak-e vele?  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ha elkészülne a terv, utána eladnák? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha van befektető, akkor igen, de van pályázat is 50 % önerővel. 

A Széchenyi út kertjeit megmutatta a tervezőnek, a vízmű területét is, a Bordák-tanyát, ahol 

Virág János szántóföldje van a kiserdő környékén, a Rédei út meghosszabbításában a Tasi 

Temető utáni részt is. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Javasolja, hogy térjenek vissza rá, gondolkodjanak róla, szerinte nem lenne késő egy hónap 

múlva sem dönteni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Meg akarta kérdezni Magda Sándort is, hogy ha a terv 3-400 eFt, és ha befektető lenne rá, és 

besegítene, mert a környéken nincs ilyen. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi, hogy a folyószámlahitelt igénybevették-e már, amit Gyurkó Béla mondott, hogy másfél-

két év alatt lehet hozzájutni a pénzhez. 

Másik kérdése, Nagyréde a mikrotérséggel kapcsolatban adatokat kért. Csak Atkár nem küldte 

meg a környékről. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mit dönt a testület a kút ügyében, írjon levelet, hogy a jövő ülésen visszatérnek rá? 

Lesz lehetőség a belvízelvezetésre, az út járda felújításra a pályázatokból, de a városok kapják 

meg az EU-s pénzeket. 

Már annak is örültek, hogy az autópálya ismét fizet, és mégsem. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 20.00 

órakor bezárta.  

 

kmf. 

 
Dr. Jakab Csaba    Benei Bertalan 

  jegyző       polgármester 


