JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 26-án 16.00 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba
Pesti Jánosné

jegyző,
igazgatási előadó

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, és a meghívottakat.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 10 fő jelen van.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat
tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –10 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Atkár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

2.) Bejelentések indítványok.
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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 – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
A Szociális és Művelődésügyi Bizottság az elmúlt képviselő-testületi ülés óta egy alkalommal
ülésezett, ahol egy átmeneti segélykérelmet bíráltak el. A kérelmet jogosnak ítélték, maximális
összegű támogatásról döntöttek.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 10. igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Atkár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság előzetesen megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselőtestületnek is elfogadásra az Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 12/2008. (III.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a 2007. évi költségvetési rendeletmódosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2007. évi költségvetési rendelet-módosításáról
szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:
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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
6/2008. (III.26.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2007. (II.21.)
SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kiegészítésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2007-ben 14 ülést tartottak melyből 9
munkaterv szerinti, 2 rendkívüli, 2 zárt és 1 Hort község Önkormányzatával közös ülés volt.
Másik kiegészítése az egyéb szervek kapcsolata című részhez tartozik, a Védőnői Szolgálattal is
van kapcsolatuk, a Polgármesteri Hivatal segít a fénymásolásban, az Interneten küldött anyagok
eljuttatásában, és a takarításban, melyet a hivatalsegéd végez.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak megoszlása helyesen 2 fő karbantartó nem egy.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Két gazdálkodási előadó van jelenleg, az egyikük év közben elmegy nyugdíjba. Nem ismeri a
munka súlyát, nem tudja, hogy két ember munkája szükséges-e a gazdálkodásban, kérdése, hogy
terveznek-e új munkaerőt a nyugdíjba vonuló helyett?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a gazdálkodási feladatok a Polgármesteri Hivatal
munkájának elég jelentős részét teszik ki, a több mint 10 ezer tétel könyvelése, az átutalások, a
különböző nyilvántartások vezetése, az egyéb határidőhöz kötött havi jelentések készítéséhez egy
gazdálkodó kevés. A gazdálkodási területen továbbra is tervezi a létszámot 2 fővel fenntartani, de
erre a 2008. évi költségvetési rendelet első módosításakor kíván javaslatot tenni.
Berényi Ildikó képviselő:
Erre miért van szükség, talán a 2 fő gazdálkodó bérét nem tervezték egész évre?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy egész évre tervezték a munkabérüket, de a nyugdíjba
vonuló végkielégítését nem, és a felmentése idejére is bér jár.
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Berényi Ildikó képviselő.
Szerinte a nyugdíjazás nyilvánvaló volt, ezeket be lehetett volna tervezni.
Benei Bertalan polgármester:
A nyugdíjazás nyilvánvaló volt, viszont a MÁK-nak az ezzel kapcsolatos állásfoglalása nem
régen jött meg, például a végkielégítésre vonatkozóan.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Tudomása szerint nyugdíjazásnál nincs végkielégítés.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A köztisztviselői törvény felmentési része most változott meg, ezt egyeztetni kellett a MÁK-kal.
Ezen kívül a személyi juttatások megnövekedtek volna, így a működési hiány is, ami az ÖNHIKI
miatt nem lett volna célszerű.
Az új szabályok szerint a köztisztviselők nyugdíjba vonuláskor végkielégítést kapnak.
Berényi Ildikó képviselő:
Az előterjesztésben az adóztatási feladatoknál, van egy mondat a végén: elengedhetetlen lenne,
stb. úgy értelmezi, hogy a sokrétű feladatokban nem a személyi ellátással van probléma, hanem a
tárgyival.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az adóügyi előadónak muszáj a jogszabályokat ismernie, de ehhez csak egy CD jogtár van a
hivatalban, ami kevés. Ezért áthidaló megoldásként a régebbieket kiosztja a köztisztviselők
között, de a változások gyakoriak, nehéz nyomon követni a módosításokat. A több felhasználós
jogtárak 50-60 ezer forinttal kerülnek többe. Optimális lenne ehhez a tárgyi feltételeket
biztosítani.
Kocsis Attila képviselő:
Jól érti, hogy a több felhasználós CD jogtár 50 ezer forinttal kerülne többe, ehhez ismerni kellene
a pontos számot.
Berényi Ildikó képviselő:
Érdemes lenne megnézni, és ha nem sokkal kerül többe, akkor rendeljék meg a több felhasználós
CD jogtárat.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A következő költségvetési rendelet módosításakor javaslatot tesz a több felhasználós CD jogtár
beszerzésére.
Kocsis Attila képviselő:
Egy megjegyzés az adóügyhöz, soha nem tudnak azonnal válaszolni, mindennek utána kell nézni.
A kis önkormányzatoknak ez nagyon nehéz, itt minden adónemet tudni, ismerni kell, nem úgy
mint egy városi önkormányzatnál, ahol az előadónak elegendő egy-egy adónemet ismerniük.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló
elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolóra vonatkozóan, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
26/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri
Hivatal 2007. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a többfelhasználós Jogtár költségeit
a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tervezze be.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2008. június 30.

III. NAPIREND UTÁN:
A
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselőinek
2008.
évre
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.

vonatkozó

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismerteti a teljesítményértékelés kiemelt céljait.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ezen célok figyelembevételével készült egyéni
teljesítményértékelést az év végén, decemberben kell elkészíteni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kérdezi a Jegyzőt, hogy ezt a szempontsort a Polgármesteri Hivatal, vagy a Jegyző, vagy
valamilyen útmutató, segédanyag felhasználásával készítette-e?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a BM is adott ajánlást, ez képezheti a
teljesítményértékelés kiemelt céljait. A helyi viszonyokra levetítve készült ez az előterjesztés a
BM irányelvből, melynek sok pontja csak a nagyobb önkormányzatokra alkalmazható.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Mindezt azért kérdezte, mert a közoktatásban is bevezetésre került ez a teljesítményértékelési
rendszer. Amit az Iskola megvásárolt, egy bonyolult rendszer, ahol a pedagógusok értékelik saját
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magukat, a munkaközösség-vezető és igazgató az óralátogatások során szerzett tapasztalatok
alapján értékel. Értékelési skálák is vannak, 0-5-ig, és ez még kézzel fogható értékelési rendszer.
A jegyző által ismertetett eléggé általános rendszer ahhoz képest, ami a közoktatásban van, itt
csak kipipálni lehet.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A közoktatásban alkalmazott teljesítményértékelés sok ponton kapcsolódik a minőségirányítási
rendszerhez. A közigazgatásban még ilyen nincs.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
De minőségirányítási rendszer a közigazgatásban is van.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Van az óvodai, iskolai és van az önkormányzati minőségirányítási rendszer, de a polgármesteri
hivatal minőségirányítási programja még hiányzik.
Benei Kálmán képviselő egyéb fontos elfoglaltsága miatt elmegy 17 órakor, ezzel a Képviselőtestület létszáma 9 főre csökken.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Kicsit érdekes ez a dolog, mert a megfogalmazott célok véleménye szerint a köztisztviselők
munkaköri kötelessége is, ezt egy mondatra lehetne redukálni, a köztisztviselő elvégezte
munkáját, amiért fizetést kapott. A képviselők többet várnak, jegyző úr tudna-e olyat mondani,
amiért plusz pontot lehetne adni az értékelésnél egy-egy köztisztviselőnek, ami nem tartozik a
mindennapi munkájába. Nem látja különösebb értelmét annak, hogy külön teljesítményértékelési
célokat kelljen megfogalmazni a köztisztviselők számára, vagy talán ez az értékelés az alapja a
fizetésükön felüli pluszjuttatásuknak.
Benei Bertalan polgármester:
Lehet, hogy nem látják értelmét bizonyos dolgoknak, de amire törvény kötelez, annak muszáj
eleget tenni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előterjesztésben szereplő célok alapján minden köztisztviselőre lebontva a hivatal vezetője
határozza meg az egyéni célokat, melynek végrehajtását év végén értékeli. Ebből a Képviselőtestület feladata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapjául
szolgáló kiemelt célok meghatározása.
Benei Bertalan polgármester:
Véleménye szerint a kiemelt célokat a köztisztviselő munkaköri leírása is tartalmazhatja, és ha
ennek eleget tesz, akkor teljesíti köztisztviselői feladatát is. A hivatalvezető lebontja
köztisztviselőkre ezeket a célokat, beépítve munkájukba.
Berényi Ildikó képviselő:
Ez számára teljesen egyértelmű, ez a rendszer teljesítményorientált, mert abban az esetben, ha
valaki csak 70-80 %-ban teljesít, vagy 100 %-ban, vagy afölött, kaphat kevesebbet és többet is az
alap munkabértől. Ha túlteljesítenek, pluszt adnak, az kerüljön értékelésre, elismerésre. Azt még
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hozzá lehetne tenni, hogy ha valaki eléri a kitűzött célt, akkor ennyi pluszt kap. Az is
megjelenhetne benne, hogy milyen mértéket kell elérni ahhoz, hogy valaki pluszt kaphasson.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A közoktatási intézményeknek ki kellett dolgozni egy értékelő lapot, hogy mennyire felelt meg a
közalkalmazott, de itt nincs etalon, nincs mihez mérni a teljesítményt.
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Elég nehéz a közigazgatásban minőséget és mennyiséget mérni. Lehet, hogy egy oldallal el kell
tölteni egy délelőttöt, de lehet, hogy csak egy gombnyomás és megvan 5 oldal is.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nekik is könnyebb lenne, hogy ha ők is elintézhetnék 10 mondatban a teljesítményértékelést, és
nem kellene ezzel a bonyolult rendszerrel kidolgozniuk.
Benei Bertalan polgármester:
Figyelembe kellene venni, hogy van köztisztviselői és közalkalmazotti törvény, és az abban
foglaltak különböző előírásokat tartalmaznak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ez igaz, de ez az előterjesztés akkor is csak egy szempontsor, nincs kidolgozott rendszer, nincs
etalon.
Benei Bertalan polgármester:
Emlékezhet a Képviselő-testület, amikor évekkel ezelőtt a közalkalmazotti törvény szerint 50 %kal meg kellett emelni a pedagógusok bérét, mégpedig állami támogatás nélkül, azt minden
önkormányzatnak ki kellett gazdálkodnia. A köztisztviselői illetményalapot, pedig nem lehetett
tovább emelni, ekkor jött a teljesítményértékelés és az eltérítés lehetősége. Annak idején Sivák
István jegyző javaslatára, a törvényt figyelembe véve fogadta el a Képviselő-testület a
köztisztviselői teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokat. Ezzel megvalósulhatott a
Képviselő-testület azon módszere, hogy az intézmények dolgozóit próbálják egyformán bírálni,
akár köztisztviselő, akár közalkalmazott.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem is az értékeléssel van baj, ha egy szakértőt hívnának, szerinte nem fogadná ezt el, nincsenek
kritériumok, nincs etalon.
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Arra ő is kíváncsi lenne, hogy mit mondana erre egy szakértő. Jelenleg egy 10 pontos értékelő
lap van, ahol az elvégzett munka, a hozzáállás, beszédkészség, stb. alapján a köztisztviselő
teljesítménye többé-kevésbé mérhető. Lehetne ennél kifinomultabb, részletesebb szempontsor,
ezért dönt a polgármesteri hivatal tekintetében a képviselő-testület, és ha ezzel nem elégedett,
kiegészítheti a kiemelt célokat.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Általánosságban ezek a célok jók. De egy ilyen rendszer így nem értékelhető.
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Kocsis Attila képviselő:
A köztisztviselők alkotják meg saját maguknak ezt az értékelési szempontot. Például egy pösze
beszédkészsége milyen lehet.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az Iskola teljesítményértékelési rendszere, amit vásároltak a legegyszerűbb rendszer.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A központi közigazgatásban is elindultak egy olyan folyamat felé, amely 2009-2010-ben kerülne
bevezetésre, ez egy részletesebb szempontsor lenne.
Benei Bertalan polgármester:
Ezt nem a jegyző találta ki, és azt is előírták, hogy mi alapján kell értékelni a köztisztviselők
teljesítményét. Az értékelés szempontrendszere ez alapján készült.
Berényi Ildikó képviselő:
Ez a rendszer differenciálást is jelenthet a köztisztviselők között, az eltérítés mértéke más és más
is lehet. A közoktatásban alkalmazott értékelési rendszerrel nagyon sok munka van, egy kicsit
bonyolult is, de jó is.
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
A központi közigazgatásban kipróbáltak majd a helyi közigazgatásban is megjelennek. A
teljesítményértékelés lehet az alapja az eltérítésnek is.
Benei Bertalan polgármester:
Most még könnyű helyzetben van a Jegyző, mert a szempontok adottak, de lehet, hogy jövőre
nehezebb lesz, ha elkészül a központi rendszer az értékelésre.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A törvény már most is kötelezően mondja ki, hogy a Képviselő-testület állapítja meg a célokat.
Teljesítményértékelésnek akkor is lenni kell, még ha nem jár hozzá eltérítés. Egyelőre ez a típus
használatos, pár év múlva más is elképzelhető.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha a köztisztviselőknél még nem kötelező a közalkalmazottaknál használatos módszer, akkor
teljesen mindegy, hogy milyen szempontsor van.
Berényi Ildikó képviselő:
Javasolja, hogy a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámolóban néhány mondatban
összegezze Jegyző Úr, hogy ezeknek a szempontoknak hogyan felelt meg a köztisztviselők
közössége.
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
A teljesítményértékelés határideje december hónap, a beszámolóban sor kerülhet az értékelés
összegzésére.
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Benei Bertalan polgármester:
Egyetért az elhangzott javaslattal.
Javasolta
a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselőinek
2008.
évre
vonatkozó
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározásáról szóló határozati
javaslat és Berényi Ildikó javaslatának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2007.
évre vonatkozó teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására,
valamint Berényi Ildikó javaslatára vonatkozóan 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
27/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2008.
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása

évre

vonatkozó

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. §. /3/ bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva 2008. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg:
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői segítsék elő a Képviselő-testület és bizottságai
megalapozott döntéshozatalát, valamint a döntések végrehajtását,
- A hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltató jelleg, fokozottan
érvényesüljön az ügyfélközpontú igazgatás elve, az ügyintézési határidők lehetőség
szerinti rövidítése
- Az önkormányzati intézmények működése és gazdálkodása a jogszabályoknak és a helyi
szabályzatoknak megfelelően történjen, a vagyontárgyak kezelése és hasznosítása jó
színvonalú legyen.
- Az önkormányzat éves költségvetésének a jogszabályi előírásoknak megfelelő
gazdaságos, célszerű végrehajtása.
- Az önkormányzatot illető bevételek beszedése biztosított legyen, a helyi adóbeszedés és
végrehajtás hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során a vagyonrendeletben foglaltak
betartása, a vagyon megóvása, védelme és gyarapítása.
- A köztisztviselők működési területükön segítsék elő, hogy az önkormányzat működése a
településen élők megelégedésére szolgáljon.
- A Polgármesteri hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő feladatok végrehajtása.
- Választási, népszavazási feladatok pontos és gyors lebonyolítása
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a jegyzővel szemben, valamint a jegyzőt,
hogy a munkáltatói jogkörében eljárva a Hivatal köztisztviselőivel szemben állapítsa meg a
támasztott teljesítménykövetelményeket a jelen határozatban foglalt célok alapul vételével.
Felelős:

Benei Bertalan polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: Végrehajtással: 2008. december 31.
Benei Bertalan polgármester:
Egy pályázati lehetőségről tájékoztatta a Képviselő-testületet. Tegnap, március 25. volt a
határideje a parlagfű irtáshoz kapcsolódó motoros fűkasza beszerzésére kiírt pályázat
beadásának. Önrész nélkül, 250 eFt-ig, 2,2 LE teljesítményű, 56 cm3 fűkaszára lehetett pályázni.
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Több helyről is kértek árajánlatot, volt olyan ajánlattevő, aki ingyen adja a védőeszközöket a gép
mellé. Ehhez meg kellett tervezni a kaszáló munkabérét, a benzinköltséget. Közhasznú
foglalkoztatottat is lehet alkalmazni. A legolcsóbb ajánlatot választották, jó lenne ha nyernének,
de biztos, hogy minden önkormányzat pályázott.
Egy másik pályázat 2008-2010. között az EMOP 3.1.3 útburkolat felújításra vonatkozik. Az
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében 90 %-os támogatottsággal van lehetőség
pályázatra, az ÖNHIKI-sek lehet hogy 95 %-ot kapnak. Jelenleg az EMOP pályázatban
belterületi utak korszerűsítésére van lehetőség, és csak az 5000 lakos alatti települések
pályázhatnak.
Ha pályáznának, elkészülhetne a Kertalja út másik része és az a három utca, ami ebbe
csatlakozik. Árajánlatokat is kért ezekre. Már minden szükséges adatot beszereztek a
pályázathoz. Még a közlekedési hatóságtól kell igazolást kérni, hogy nem építési engedélyköteles
az utcák felújítása.
Most szereztek tudomást arról is, hogy a március 28.-i határidő április 21.-re változott.
A NORDA még nem írta ki a pályázatait, jó lenne, ha akadálymentesítésre is lehetne pályázni, és
akkor végre az Iskola felújítása is elkészülhetne.
Az EMOP pályázathoz a Képviselő-testület határozata szükséges. Ezt a pályázatot nem kellene
kihagyni, mert EU pénz van benne.
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Paksi Tamás képviselő:
Kérdezi, hogy milyen összegre pályáznak.
Benei Bertalan polgármester:
A válaszában elmondta, hogy 30 millióra pályáznak. Nagyon jókor van ez a Képviselő-testületi
ülés, így időben hozhatnak határozatot a pályázatról.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A Rédei út a legrosszabb állapotú út az Arany János utca után. A Rédei úton Jancsovicsékig 3 új
ház is van, ez az út rosszabb mint a Jókai vagy Kossuth út.
Benei Bertalan polgármester:
Azért ezeket az utakat tervezték felújítani, mert ha ezt tovább halogatják, akkor újra lehet építeni,
és úgy járnak, mint a Sport úttal, hogy tervet is kell készíttetniük. Az Arany János út nem a
szennyvízberuházás miatt van tele gödörrel, hanem azért, mert vizes makadám út, és a kavics
kiverődött belőle. A Rédei utat jól ismeri, egy darabon a máshol megmaradt aszfaltot berakták.
Legközelebb, ha ismét marad, újra a Rédei útra teszik. Ha Jancsovicsék elé 2-3 kocsi kavicsot
leborítanak, elegendő lenne. Ez a rész földút, és ehhez terv kell.
A Fő utat Vámosgyörkig felújítja a KM, aktuális lenne a Széchenyi utat is felújítani, de már most
is sokan járnak át rajta, hátha még kap egy új burkolatot, akkor még többen használnák.
Az előző ülésen is elhangzott, hogy nagyon sok közlekedési tábla hiányzik a községben.
Összeírta a közútkezelő a hiányzó táblákat, és az árajánlat 250 eFt.
Kocsis Attila képviselő:
A Széchenyi útnak az Ady Endre út utáni része van nagyon rossz állapotban.
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Király Sándor képviselő:
Javasolja, hogy amikor a Fő utat újítják fel, a Rákóczi úti lehajtásra valamit találjanak ki, mert
amióta Kádár Józsefék előtti rész beszakadt, balesetveszély is van.
Benei Bertalan polgármester:
Erre feltétlenül gondolni kell, ha készül a Fő út.
Kocsis Attila képviselő:
Mint ahogy arra is, hogy egy év múlva a Széchenyi út járhatatlan lesz, már most is legalább 40
traktor megy el folyamatosan, de az Ady Endre utat is mindig használják a mezőgazdasági
szövetkezet gépei.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az EMOP 3.1.3 útburkolat felújításra vonatkozó pályázat
elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - az EMOP 3.1.3 útburkolat felújításra vonatkozóan
– 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
28/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Kertalja, a Kossuth, a Dobó és a Jókai utcák útfelújítására pályázat
benyújtása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi
Regionális
Operatív
Program
Vidékfejlesztési
programot
kiegészítő
településfejlesztés c. pályázati felhívására (Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3.) pályázatot
nyújt be az Atkári Községi Önkormányzat tulajdonát képező belterületi a 437/2 hrszú Kertalja utca Kossuth utcától Május 1. útig terjedő szakaszának, az 534 hrsz-ú
Kossuth utca, az 598 hrsz-ú Dobó utca és a 662 hrsz-ú Jókai utca útburkolat felújítási
munkálatainak támogatására.
A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
1 750 000 Ft összeget, 2010. évi költségvetésében 1 750 000 Ft összeget biztosít.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
 támogatás formája vissza nem térítendő támogatás,
 a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a
 A projekt megvalósítására a pályázónak a támogatási szerződés megkötését
követően maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolás
benyújtásáig a projektet fizikailag is be kell fejezni.
 A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (kifizetési kérelem)
benyújtásának végső határideje az utolsó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó
pénzügyi teljesítést követő maximum 90. nap, de legkésőbb a támogatási
szerződés aláírását követő 24. hónap vége, vagy 2010. december 31. (a két
időpont közül a korábbi).
- A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt
mellékletekkel küldje meg a pályázatot kiíró Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. (3523 Miskolc, Széchenyi u. 107.) részére a pályázatban
előírt mellékletekkel.
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Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2008. április 21.
- A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 2009. és 2010. évi
költségvetés tervezésekor a fenti összeget vegye figyelembe.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2009. és 2010. évi költségvetés előterjesztése
A polgármester 10 perc szünetet rendel el.
SZÜNET
Szünet után a Képviselőtestület folytatja munkáját.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet sebességmérő-készülék bérlésére vagy vásárlására vonatkozó
felhívásról.
A felhívás másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Elmondta, hogy ebből az önkormányzatnak bevétele származhat, de ha csak az érnék el, hogy ne
száguldjanak végig a községen az autókkal, már az is jó lenne.
Március 20-ig kellett volna nyilatkozni, de semmi konzekvenciával nem jár, csak ki kell tölteni
az adatlapot, hogy részt kívánnak venni az akcióban. Arról is nyilatkozni kell, hogy készüléket
beszerezni, vagy csak bérelni szeretnének, - részletre is lehet vásárolni készüléket - és arról is,
hogy milyen gyakorisággal akarják a mérést, és az informatikai háttérről is nyilatkozni kellene.
Kérdés, hozzászólás:
Király Sándor képviselő:
Ő úgy tudja, hogy csak a Rendőrség szabhatja meg a büntetés összegét.
Benei Bertalan polgármester:
Ez most is így van, de május 1. után tárgyalja a kormány azt a témát.
Érvényben van a sebességtúllépő táblázat, amely alapján szabják ki a büntetést. A rendőrség
szorgalmazza ezt a készülékvásárlást, vagy bérlést, mert nekik 1-2 készülékük van, és ha ebbe a
munkába az önkormányzatok besegítenek, még jobb lenne.
Javasolta, hogy minden elkötelezettség nélkül töltsék ki az adatlapot és küldjék el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – sebességmérő készülékre vonatkozóan – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
29/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sebességmérő készülék beszerzése, bérlése
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester szóbeli előterjesztését a
sebességmérő készülékek beszerzéséről és üzemeltetéséről és az alábbi határozatot
hozta:
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szenzor Kft.
információkérésére válaszoljon, a megküldött adatlapot kitöltve juttassa vissza a
szenzor Kft. részére
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 5 napon belül
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Roska Lászlóné beadványát ismerteti a Képviselő-testülettel. (Ügyirata 522/2008. szám alatt,
másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
Még mindig nem sikerült több telket eladniuk?
Benei Bertalan polgármester:
De több egymás melletti telket is megvásárolt egy koreai üzletember.
Kistérségi ülésen felháborodást keltett, amikor elmondták, hogy Gyöngyösön a Durándát úgy
akarják felszámolni, hogy aki lakást kér azt kap, aki pénzt, azt, és mindenki oda megy, ahová
akar. A telep felszámolásáért 5-600 millió forint összegre pályázott Gyöngyös. Ha pénzt kapnak
a romák, főhet a fejük, hogy nehogy itt kössenek ki.
Kocsis Attila képviselőnek átadta a tasi termálkút tervét. Amikor itt volt a tervező a lehetséges
környéket megnézték. Voltak a Május 1 út felé, megtekintették az Atkár 2 elnevezésű tervezett
kút helyszínét. Elmentek még az autópályán, megnézték a kiserdő mögötti részt – Virág János
földjénél – Forgó Géza telkénél jöttek vissza, és azt mondta a tervező, hogy úgy tudja, a
geológiai vizsgálat szerint itt húzódik a jászsági vonal. Tehát, ha a Képviselő-testület belemegy
Roskáné javaslatába, akkor a Kertalja úthoz közelebbi részen lévőből kellene választani, mert
akkor önkormányzati telken lehetne a termálkutat tervezni.
Kocsis Attila képviselő:
Nem kellene még egy nyűgöt venni a nyakukba, ennek az adónak már pótléka is van.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Szerinte nem rossz az ajánlat, de ha még az idei évi adót is megelőlegezné, akkor adhatna két
telket az adó fejében.
Kocsis Attila képviselő:
Ebből szerinte úgysem lesz pénze az önkormányzatnak.
Benei Bertalan polgármester:
Azt mondta az ügyvéd Roskánénak, hogy nem jól tájékoztatta az önkormányzat az adásvételkor,
mert nem hívta fel a figyelmét az ilyen kötelezettségekre.
Ez a telekügylet csak úgy bonyolítható, ha Roskáné befizeti az adót a pénztárba és ebből az
önkormányzat megveszi a telket.
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Kocsis Attila képviselő:
Ezek a telkek Roska Lászlóné nevén vannak már?
Benei Bertalan polgármester:
Igen, de neki része van ebben, mert amikor megrendeltük a Geodéziától a telekmegosztást, nem
tudták, hogy földvédelmi járulékot is kell fizetni, és akkor estek gondba, hogy ezt soha nem tudja
az önkormányzat kifizetni. Kellett a pénz, és örültek, hogy megvették a földterületet.
Kocsis Attila képviselő:
Az ő véleménye most is az, hogy aki egy 46 milliós üzletbe bele mer vágni, annak semmi a 100200 eFt-os adó, nem úgy mint neki. Vele senki sem ilyen elnéző, senki sem sajnálja. Hiába írná
meg az APEH-nek, hogy azért nem fizet, mert nem tudja eladni az áruját.
Benei Bertalan polgármester:
Ő mégis azt javasolja, hogy segítsenek, járuljanak hozzá ehhez a megoldáshoz, így az adót is be
tudja fizetni, és az Önkormányzatnak lesz egy telke, amit legfeljebb eladnak. Annak sincs
értelme, hogy bíróságra járjanak, vagy tovább várjanak a befizetéssel.
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Egy ilyen tartozásnál megterhelhetők az ingatlanok, nem tudja, hogy mi a jobb.
Király Sándor képviselő:
Ez nem rossz, a bírósági végrehajtó végrehajt és ideadja a telket.
Benei Bertalan polgármester:
Egy ilyen folyamat hosszadalmas tortúra, meg kellene egyezni, hogy simán ideadja a telket.
Király Sándor képviselő:
Tulajdonszerzésnél illetéket is kell fizetni az önkormányzatnak is.
Benei Bertalan polgármester:
Ha beleveszik a szerződésbe, hogy fizesse ő az illetéket, akkor nem kell.
Kocsis Attila képviselő:
Javasolja, hogy Roskáné fizesse ki az adót, ezután az Önkormányzat megvesz tőle egy telket
1.400 eFt-ért, illetéket is kell fizetni és az adásvételnek is van költsége, de így lesz egy telkük,
amit kaszálhatnak, de el is adhatnak.
Megoldható, hogy ha van tartozása az önkormányzat felé, letudhatja valamilyen berendezéssel?
Benei Bertalan polgármester:
Ki kell számolni, hogy mennyi illetéket kellene fizetniük, mennyi az adásvétel költsége, ezt
levonják a tartozásból, és a maradékot kínálják a vételárra, konkrétan megjelölve, hogy melyik
telket szeretnék.
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Ők építtették meg az utat, az út járható, csak az útalap van, nincs felületi kezelése. Az út az
önkormányzat tulajdona a megosztási vázrajz szerint is.
Javasolja, hogy a következő ülésre számolják ki a konkrét összeget, és majd akkor döntsenek
Roska Lászlóné kérelméről.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Lénártné Benei Anikótól takarítási napról szóló
tájékoztató érkezett. (Ügyirata 521/2008. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Minden település összefogását kérik. A községben 2008. április 5-én lesz a lomtalanítás, utána
12-én szombaton lenne ez a takarítási akció. Húsvét előtt az országút mentén összeszedette a
szemetet. Jó ötletnek tartja, javasolja, hogy szervezzék meg a községben az április 12-i takarítási
napot, melyhez kéri az Összefogás Egyesület és az egész lakosság segítségét. Erről minden
ingatlantulajdonosnak küldenek értesítést.
Kérdés, hozzászólás:
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Egyetért az április 12-i takarítási nappal, és felajánl egy 20 m3-es teherautót, az összegyűjtött
szemét elszállítására. Az autóval beáll a Fő úti telkére, amelyre rápakolhatják a
szemeteszsákokat.
Benei Bertalan polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak az április 12-i takarítási napra vonatkozó
javaslatról.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az április 12-i takarítási napra vonatkozóan – 9
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
30/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mátrai Takarítási Naphoz csatlakozás
A Képviselő-testület csatlakozik a Mátraszentimrei és Siroki Önkormányzatok,
valamint a NYIKOM Hegyisport és Természetvédő Klub (Pásztó) által szervezett
Mátrai Takarítási Naphoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az akcióhoz szükséges
zsákokat és kesztyűket igényelje meg a szervező Mátraszentimre Község
Önkormányzatától, az akcióról tájékoztassa a lakosságot, a nagyobb vállalkozásokat és
a civil szervezeteket.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
2008. április 12.
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Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a művelődési ház átadási ünnepségének időpontjáról,
a műsorról kellene dönteniük.
Előzetesen egyeztettek a középiskolákkal, hogy mikor rendezik a ballagást. A május 1.-i négy
napos munkaszünetből csak a május 2. péntek szabad, a többi napokon középiskolai ballagások
vannak.
Ennek ismeretében az ünnepséget május 2.-ára szerveznék, és egy napos lenne. Ez a
sportrendezvényt sem akadályozza. 8 órától ünnepi szentmisét tartanának – vasárnaptól már a
művelődési házban van a szentmise a templom festése miatt – 9 órától ünnepélyes megnyitó,
házszentelés, kiállítás atkári amatőr művészek munkáiból, 10 órától térzene és majorett bemutató
a szihalmi fúvós zenekar és majorett csoport részéről, 11 órától gyermekműsor bohócok vagy
bábszínházi előadás óvodásoknak és iskolásoknak, 15 órától folklór műsor helyiekkel és
meghívottakkal – közben állófogadás, a menüről is dönteni kellene – majd 17 órától vagy operett
vagy nótaest, de talán a fiatalabbakat az operett jobban érdekli. 18 órától a Tűzkerék csoport, 20
órától a Grufhauz, Torres Dani, vagy Béby Gabi közül lehetne választani.
Ha jó idő lenne, akkor egy szabadtéri színpadot is felállíthatnának hátul az udvaron, 21 órától
nosztalgia disco lenne a terv szerint.
A résztvevőkről már most kellene dönteni, hogy még az április 16-i ülés előtt lehessen velük
egyeztetni, mert akkor már a végleges átadási műsorról kellene dönteni a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
Véleménye szerint, most csak az elviekről tudnak megegyezni, mivel négy napos hétvégéről van
szó, és mások is igényelhették a műsorokat.
Kocsis Attila képviselő:
Hogy lehet eldönteni, hogy az állófogadásra ne mindenki menjen el.
Benei Bertalan polgármester:
Először is abban is dönteni kell, hogy kit hívjanak meg az ünnepségre, és aki olyan meghívót
kap, hogy az állófogadásra is meghívják, az mehet az állófogadásra.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Szerinte is jobb lenne az operett, mint a nótaest. Az operettben milyen előadók közül lehet
választani?
Benei Bertalan polgármester:
Az operett műsor Farkas Bálintot is lehetne választani.
Berényi Ildikó képviselő:
A gyermekműsor jó, bármelyik jó, akár a bohócok, akár a bábszínház.
Benei Bertalan polgármester:
A nosztalgia disco és a szihalmi zenekar nem szerepelt a pályázatukban, ezért lett az átadási
ünnepség költsége 700 eFt fölötti. A majorett csoport bemutatója az utcán lesz.
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Döntse el a Képviselő-testület, hogy a Groovehouse-t vagy a Fiestát hívják-e meg.
Király Sándor képviselőt kéri, hogy az állófogadásra a hidegtálhoz állítson össze néhány dolgot,
hogy lehessen tervezni a költségét.
Az állófogadásra a Képviselő-testületet, Sós Tamást a Megyei Közgyűlés Elnökét, Fodor Gábor,
Dr. Magda Sándor országgyűlési képviselőket, Hiller Istvánt vagy egy államtitkárt szándékozik
meghívni.
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy most hívta fel Farkas Bálint operetténekest, hogy el
tudna-e jönni május 2-án Atkárra, és pár perc múlva visszaszól, ha ráér, egy órás előadása 132
eFt-ba kerülne.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az elhangzott javaslatok alapján a Művelődési Ház
megnyitó programjának elfogadására vonatkozó határozat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Művelődési Ház megnyitó programjára
vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
31/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Művelődési Ház megnyitó programjának megállapítása
A Képviselő-testület 2008. május 2-i megnyitójának programját az alábbiakban állapítja
meg:
2008. április 30-án 12 órakor
Avatóbeszédet mond: Benei Bertalan polgármester
Díszvendég: Arató Gergely, az OKM államtitkára
Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói
Házszentelést tart: Kohajda Zoltán esperes-plébános
Május 2.:
10 órától Térzene és majorett bemutató
Fellép: a Szíhalmi Fúvószenekar
és Majorett Csoport
11 órától Gyermekműsor
Fellép: Puding és Palacsinta
Egressy Gábor Színjátszókör műsora
15 órától Amatőr képzőművészek kiállításának megnyitója
Folklór műsor
Fellép a Nyugdíjas Hagyományőrző Csoport, a Naplemente Nyugdíjas Klub
Kórusa
17 órától Farkas Bálint és Szász Katalin operettestje
18 órától a Tűzkerék Együttes táncos bemutatója
20 órától a Groovehouse műsora
21 órától Nosztalgia disco
Felelős:
Határidő:

Gulyás-Szabó Györgyné igazgató
azonnal
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a napokban egyeztető értekezletet tartottak a
szennyvízberuházással kapcsolatban, ahol a Bank és a pénzügyi lebonyolító részvételével a 60
hónapra kötött LTP-szerződések lejárta utáni rendszer alakulásáról volt szó. Stork Géza
javasolta, hogy a 60 hónapra kötött szerződéseket már áprilisban tegyék lejárttá június helyett,
így már előbb visszaigényelhető lesz a 15 %-os közműfejlesztési támogatás. Abban eltérés van
az önkormányzat jegyzői és a pénzügyi lebonyolító között, hogy ez a 15 % milyen összegű. A
pénzügyi lebonyolító szerint a lakossági befizetés és az alapítványi támogatás összege utáni 15
%-ot lehet visszaigényelni. A négy önkormányzat jegyzője viszont csatlakozott ahhoz az ÁSZ
állásfoglaláshoz, amely kimondta, hogy az LTP után csak a szerződés lejárta után, és csak a
szerződő által befizetett összeg után lehet visszaigényelni a 15 %-ot.
Az ÁSZ 2006-os jelentése kitért arra, hogy azok a visszaigénylések, amelyek a támogatással
megnövelt összeg után történtek, nem felelnek meg a kormány-rendeletben foglaltaknak,
miszerint a magánszemély az általa befizetett összeg után jogosult támogatásra.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Ha az LTP szerződések lejártak, akkor van joguk felvenni a közműfejlesztési támogatást. Az a
lényeg, hogy amikor az ÁSZ vizsgálódott, felhívta a figyelmet arra, hogy ha előbb felveszik a
támogatást, az szabálytalan. Most a jegyzőkön múlik, hogy visszaigénylik-e, vagy sem. A
Víziközmű Társulat elnöke írja meg, hogy melyik községnek mennyi összeg után lehet
visszaigényelni a 15 %-ot, és ez lehet a támogatást tartalmazó összeg is. Javasolja, hogy a
lakosság által ténylegesen befizetett összeg után igényeljék vissza a 15 %-ot.
Még olyan javaslat is elhangzott, miután áprilisban felmondják az LTP-szerződéseket, hogy a
lakosság ismét kössön LTP szerződést, fizetés nélkül.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az LTP szerződéseket a Commerzbank mondhatja fel. Az Alkotmánybíróság március 18-án
napirendjére tűzte a közműfejlesztést, de nem döntött, április 20-ára halasztotta azt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mi van, ha felmondja a bank az LTP-t?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A szerződéskötéskor volt egy megbízási szerződés az önkormányzat és a lakosság között
közműfejlesztés igénylésére és utalására.
Ez a megbeszélés csak tájékoztatás volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne támogassák újabb LTP szerződések kötését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – újabb LTP szerződések
kötésére vonatozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette.
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Kérdezi a Jegyzőtől, hogy van-e fejlemény az ő kontársággal kapcsolatos felvetésében?
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Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Ezt már az Atkári Hírmondóban is leírta, hogy fel kell jelenteni a kontárokat, de az APEH-nek
van erre hatásköre.
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Jó, hogy közlekedési tábla is figyelmezteti a teherautóval közlekedőket hogy a patakhídon nem
lehet közlekedni 12 tonna felett, de most meg az óvoda előtt jönnek az autók, nem
Gyöngyöshalászon át. Javasolta, hogy az Ottó boltjához tegyenek ki egy táblát.
Kérdezi, hogy idén terveznek-e falunapot?
Benei Bertalan polgármester:
Sajnos nem, mert nincs rá pénze az Önkormányzatnak.
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Mennyi kellene rá?
Kocsis Attila képviselő:
Legalább 800 eFt.
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Javasolja, hogy adják össze a vállalkozók, ha mindenki beszáll, ő is ad 100 eFt-ot e célra. Kocsis
Attila képviselőék csak sportegyesületben gondolkodnak, nem a faluban, ezt el kell felejteni. Ő a
falunak odaadja a fűnyíróját, az SE-nek nem.
Ez az önkormányzat tolt ki vele az előző jegyzővel, amikor hiába mondta, hogy ne küldjenek
azonnali beszedési megbízást a tartozására, mert pár nap múlva tud csak fizetni. Elküldték, ezért
elvitte a telephelyét Tarnamérára.
Kérése, hogyha Krizsány Gyulánénak engedélyezték, hogy elzárhat egy utat, akkor ő is szeretne
egy utat elzárni, a Rédei úton, ahol 9 db telket vásárolt az önkormányzattól még 2000-ben.
Ugyanis ezek között a telkek között egy db önkormányzati tulajdonú útként van nyilvántartva a
Földhivatalnál.
Benei Bertalan polgármester:
Ennek utána néz, de biztos, hogy önkormányzati utat nem adott el az önkormányzat senkinek.
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Hallotta, hogy tervben van egy szabadidőcentrum kialakítása, amelybe ő is és Lovász Dezső
építész is beszállna. Gépparkja is lenne a tó kialakításához.
Ezen kívül bejelenti, hogy épít egy új buszmegállót, mert a régi fél méterrel az ő telkébe lóg,
ezért azt lebontja és helyette fél méterrel kisebbet épít.
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Benei Bertalan polgármester:
Jól hallotta, mert egy 2 hektáros tó építésére van vízjogi létesítési engedélyük a 010/24-hrsz.
alatt.
Kocsis Attila képviselő:
Ha már ilyen adakozó Bordák Úr, akkor elmondja, hogy az orvosi rendelő bejáratához kőre lenne
szükségük.
Bordák József atkári lakos kért és kapott szót:
Rendben van, meglesz a kő.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a következő ülésre meghívná a Kistérségi Központ
vezetőjét vagy munkatársát április 16-ára, hogy a gyermekjóléti szolgálatról tartson beszámolót.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a jegyző bejelentésének elfogadását.
A Képviselő-testület – határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és tudomásul vette a jegyző következő ülésre vonatkozó bejelentését.
32/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2008. évi
munkatervét az alábbiakban módosítja:
- A 2008. április 16-i ülés 4.) napirendi pontjaként az alábbi napirendet tárgyalja:
„Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előadó: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ munkatársa”
- A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a módosítást a munkaterven
vezesse át, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központot a tárgyalandó munkatervről
értesítse.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
Azonnal

Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Közbeszerzési szabályzat módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. A költségvetési
törvénynek megfelelően, a szolgáltatások határértéke nettó 25 millióról bruttó 30 millióra
változott.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Közbeszerzési Szabályzat módosítására
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
33/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítása
1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2005. (V. 25.) számú
határozatával elfogadott, Atkár Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának a közbeszerzési értékhatárokat tartalmazó mellékletét jelen
határozat mellékletével módosítja.
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy módosítást a közbeszerzési
szabályzaton vezesse át és szerkessze egységes szerkezetbe.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő:
15 napon belül
Dr. Jakab Csaba jegyző:
- A 2008. évi közbeszerzési tervet terjesztési a Képviselő-testület elé.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a 2008. évi Közbeszerzési Terv elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Közbeszerzési Tervre vonatkozóan – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési terve
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX törvény 5. §-a és Atkár Község Önkormányzata 22/2005. (V.
25.) Kt. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 3. §-a alapján e
határozat melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat 2008. évi
közbeszerzési tervét.
Felelős: Végrehajtásért: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2008. december 31.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
- Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a lomtalanítás 2008. április 5-én, a
zöldhulladékszállítás 2008. március 31.-én és 2008. április 6-án, a takarítási nap 2008. április 12én lesz.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
- Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak van szerződése a gyöngyösi
gyepmesterrel, amely a nappali időszakra vonatkozik, és ha kóbor kutyák jelenlétét észlelik,
értesítsék a hivatalt, hogy szólhassanak a gyepmesternek.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Nem lehetne-e Atkáron is a kutyákat bilétával ellátni, ez jó dolog lenne, lehetne tudni a kutya
gazdájáról, mi ennek a lehetősége?
Benei Bertalan polgármester:
Az biztos, hogy a sok kóbor kutyával valamit tenni kell.
Kocsis Attila képviselő:
A faluban sok közlekedési táblát elfordítottak, a Széchenyi és Ady E. út sarkán lévőt, a Sport őt
és Fő út sarkán lévőt is, hiába dolgoznak ott Bata Józsefék, meg nem fordítanák, pedig látják.
Benei Bertalan polgármester:
A közlekedési táblákra már kért árajánlatot a Jegyző Úr.
Kocsis Attila képviselő:
Az óvodához megy egy vezeték, ami a múltkori nagy szél után leszakadt, milyen célt szolgál ez?
Benei Bertalan polgármester:
Ez még a telefonrendszer vezetéke, amikor még mellékállomásként lehetett telefonálni az
óvodából.
Kocsis Attila képviselő:
Akkor le kell vágni, ha már nem használják. Ismét a szelektív hulladékgyűjtés a gondja,
állandóan tele vannak az edények, és a környékük is csupa szeméthalmaz. Időközönként látja,
hogy Bata Józsefék összeszedik.
Benei Bertalan polgármester:
Le fogják vágatni a már nem használt vezetéket.
Amíg működött az atkári szeméttelep, mindenki odahordta más községből is a szemetét, most
pedig a falun átmenők a Hevesi téri szelektív hulladékgyűjtőkbe rakják az otthonról elhozott
szemetüket.
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Most már azt mondta Iványi Zsoltéknak, hogy vagy minden héten kiürítik, vagy vigyék el az
edényeket.
Kocsis Attila képviselő:
Készül a Művelődési Ház előtti park, egész jó tempóban. Gondot okoz a meccsen, hogy nem lesz
kerítés. Az Óvodai szolgálati lakás garázsánál van egy kapu, kérdezi a polgármestert, hogy ezt
nem kaphatnák-e meg, mert akkor ezt beépítenék a napközi otthoni szolgálati lakás sarka és a
kerítés közé, hogy le lehessen zárni azt a részt.
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy beépíthetik ezt a kaput.
Berényi Ildikó képviselő:
Ismerteti a Szociális és Művelődésügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.
Az Összefogás Atkárért Egyesület tereprendezése során rendbe tette az udvart, és az ott kitermelt
fa ügyében született egy döntés. Kocsis Attila képviselő kérése volt, hogy értékesíthessék a
kitermelt fákat, azzal, hogy pótolják ezeket a fákat. A bizottság javasolta, hogy a Képviselőtestület hozzon egy határozatot, hogy az elvégzett munkáért cserébe kapják meg a fát, és
beparkosítják a területet.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Jankovits kertben lévő kiszáradt fákat
kivágják és értékesíthesse az Egyesület, és helyette facsemetéket ültethessenek.
Az ilyenek miatt is szükséges egy megállapodás az Önkormányzat és az Egyesület között.
Kocsis Attila képviselő:
Kell is kötni egy megállapodást, mert valahogyan el kell számolniuk.
Benei Bertalan polgármester:
Van terv is, hogy mennyi fa, cserje kellene? Le kellene menni Kálba, de először meg lehetne
nézni a Mátrai úton, hogy ott milyenek vannak. De ha javasolhatja, akkor csak ősszel ültessenek
fákat.
Kocsis Attila képviselő:
Kaptak ígéretet fenyőre is, ha a takarítás meglesz most, a jövő hét végén már lehetne ültetni.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy hatalmazzák fel az Összefogás Atkárért Egyesületet, hogy a szolgálati lakások
kertjében lévő kiszáradt és jelentéktelen fákat kivághassák, és helyette facsemetéket
ültethessenek.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Összefogás Atkárért Egyesület
felhatalmazására vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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35/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Művelődési Ház mögötti terület parkosítása
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 15/2008. (I. 30.) számú határozatban foglalt
céltól eltérően a Művelődési Ház hátsó kertjében kivágott fákat az Összefogás
Atkárért Egyesület értékesítse, a fák árából facsemetéket vásároljon.
A csemetéket az Egyesület a Művelődési Ház hátsó kertjében telepíti.
Felelős: Berényi Ildikó Szociális és Művelődési Bizottság Elnöke
Határidő: 60 nap
Király Sándor képviselő:
A megtakarításról sokat beszéltek, mégis a népszavazáskor a művelődési háznál egész nap ment
a kinti világítás.
A bérleti díjakat a Képviselő-testület megállapította, ezekről a díjakról Gulyás Szabó
Györgynének is van tudomása? Ugyanis nem biztos, hogy jól számolt, amikor egy napra
igényelték a nagytermet.
Benei Bertalan polgármester:
Az oszlopvilágításról értesült, véletlenül történhetett, mert ezt úgy oldották meg, hogy ki is lehet
kapcsolni, kézi vezérléssel is működik, és alkonykapcsolóval is. A szekrényt nem lehet zárni,
mert a tűzvédelmi kapcsoló is ebben van.
Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
Ha ezt a szekrényt nem lehet bezárni, akkor ebbe bárki belenyúlhat.
Király Sándor képviselő:
Kérdezi, hogy a művelődési ház fűtését hogyan lehet szabályozni, mert ha a nagytermet nem
használják, akkor ott fűteni sem kellene.
Benei Bertalan polgármester:
Termosztáttal szabályozható a fűtés. És azt is meg lehet követelni, hogy Gulyásné a radiátorokat
elcsavarja, ha nincs rendezvény.
Berényi Ildikó képviselő:
A két héttel ezelőtti vezetői értekezletet kapott egy átiratot a Jegyzőtől. Januárban tárgyalták az
esélyegyenlőségi tervet. Az SZMK véleményezését megküldte a Jegyzőnek. Elkészítették a
törvényi előírásoknak megfelelően a tervet, amit a fenntartónak jóvá kell hagyni. Kötelező
formátum van, a törvényi hátterét fogalmazták meg, az alapelveket.
Minden törvényi előírásnak eleget tettek, a változtatott oldalakat kicserélik minden
dokumentumban.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy határozattal hagyja jóvá az Óvoda esélyegyenlőségi tervét.
Kérdés, hozzászólás:
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Kocsis Attila képviselő:
Mi az, hogy esélyegyenlőségi terv?
Berényi Ildikó képviselő:
A szülők nagyon jól megfogalmazták, azt mondták, hogy az a lényeg, hogy az összes gyerek
kapjon esélyt, és a tehetségesek se kallódjanak el.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az esélyegyenlőségi terv a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről szól, de ilyen nincs a
településen, ezért minden gyerekre szól. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyerek, akinek a
szülei bevallják-e, hogy ők csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A
Minőségirányítási Program minden gyerekre vonatkozik, ez egy plusz dolog, igyekezni kellett
elkészíteni, mert általában minden pályázatnak feltétele, hogy ilyen legyen az intézménynek.
Ő azért nem tudta hozni ezt a tervet, mert nehéz a szülőket mozgatni, havonta csak egyszer van
fogadóóra, ezért csak a következő képviselő-testületi ülésre tudja beterjeszteni az Iskola
esélyegyenlőségi tervét.
A feladatellátási tervet véleményezni kell, amit az Önkormányzat elfogadott.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta az Óvoda esélyegyenlőségi tervének elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Óvoda esélyegyenlőségi tervére vonatkozóan
– 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2008. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Árnyaskert Óvoda Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programja
A Képviselő-testület megtárgyalta az Árnyaskert Óvoda Közoktatási Intézményi
Esélyegyenlőségi Programjáról szóló előterjesztést és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában rögzített jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Árnyaskert Óvoda Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi
Programját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhívja az Óvodavezető figyelmét a Programban foglaltak
végrehajtására.
Felelős: Berényi Ildikó óvodavezető
Határidő: azonnal
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az Arany János út és Rákóczi út csatlakozásánál az ingatlan előtt parkoló autók továbbra is
akadályozzák a kilátást. Javasolta a Jegyző Úrnak, hogy írásban közölje az ingatlan
tulajdonosával, hogy ne parkoljon az úton az ingatlana előtt, mert beláthatatlanná teszi az Arany
János útról a Rákóczi útra történő közlekedést.
Benei Bertalan polgármester:
Valahol parkolnia kell, de ha nagy a sár, nem tud beállni az udvarra sem. Majd javasolni fogja,
hogy az úttal párhuzamosan álljon le az útpadkára.
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21.15
órakor bezárta.

kmf.
Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

