JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 16-án /szerdán/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, Pesti Jánosné képviselők

Távolmaradását
bejelentette:

Paksi Tamás, Benei Kálmán képviselők

Meghívottak:

Dr. Lóczi Zsolt, Gyöngyösi Rendőrkapitányság vezetője,
Tóth Tibor, körz.megbizott
Józsa Imre, Polgárőrség Vezetője
Dr. Jakab Csaba
jegyző,
Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató
Beneiné Maka Piroska, Alföldi Éva, Kéri Andrea, Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulás munkatársai
Petrikné Tóth Judit, Tóth Gáborné,
Benei Bertalanné, Pesti Jánosné, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

Megjelent:

4 fő atkári lakos

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, és a meghívottakat. Külön köszöntötte a gyöngyösi
Kistérségi Társulás munkatársait, a Rendőrkapitányt, körzeti megbízottat és a Polgárőrség
Vezetőjét.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 8 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendek sorrendjének megváltoztatására, az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a közrendről, közbiztonságról és tájékoztató a Polgárőrség munkájáról.
2. Tájékoztató a gyámhatósági munkáról
3. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról.
4. Atkár községi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadási
rendelet-tervezet) megtárgyalása és jóváhagyása.
5. bejelentések, indítványok.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
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NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Beszámoló a közrendről és közbiztonságról

Tóth Tibor
körz.megbízott
Józsa Imre
Polgárőrség vezetője

- Beszámoló a Polgárőrség munkájáról.
2.) Tájékoztató a gyámhatósági munkáról.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

3.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.

Alföldi Éva
családgondozó

4.) Atkár községi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (zárszámadási rendelet-tervezet) megtárgyalása és
jóváhagyása.

Benei Bertalan
polgármester

Benei Bertalan polgármester:
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről,
valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról.
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés hozzászólás: nem volt
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról
szóló jelentést - határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
A Szociális és Művelődésügyi Bizottság az elmúlt képviselő-testületi ülés óta egy alkalommal
ülésezett, ahol 4 átmeneti segély iránti kérelmet vizsgáltak meg. A bizottság megállapította, hogy
a kérelmek megalapozottak voltak, összesen 75.000 Ft átmeneti segélyt ítéltek meg.
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a Vöröskereszt megkereste a Szociális és
Művelődésügyi Bizottságot, hogy szervezetük 3 gyerek nyaralását szeretné támogatni, a
kiválasztáshoz a bizottság javaslatát kéri. A bizottság megtette javaslatát, és abban állapodtak
meg, hogy amennyiben a szülők hozzájárulnak a gyerek nyaralásához, az1500 Ft útiköltséget és a
zsebpénzt a bizottság fedezi.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Rövid tájékoztatást ad a Vöröskereszt ajánlatáról: 7-10 napos nyaralásról van szó, 8.000 Ft-ot az
Önkormányzatnak, a szülőknek 1500.-Ft-ot, kellene fizetnie, a többit a Vöröskeresztnek. Ezt az
1500 Ft-ot átvállalhatja az önkormányzat.
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Bartókné Lukács Irén képviselő.
A 3 fő kiválasztásánál az iskolai GYIV-felelőssel is érdemes lenne felvenni a kapcsolatot.
Berényi Ildikó a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
A Vöröskereszt biztos meg fogja keresni az iskolát is, de az biztos, hogy felső tagozatosak közül
lehet választani.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Véleménye szerint nem könnyű választani, mert sok család tűnik rászorultnak a jövedelemigazolások alapján, azonban a valóság sokszor mást mutat, mintha mégsem lennének azok a
legrászorultabbak, akik autóval hozzák a gyerekeket az iskolába, stb.
Berényi Ildikó a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
Mivel a bizottságtól javaslatot kértek, a bizottság javasolt. Biztosnak tartja, hogy az Iskolát is
megkeresik, mert minél több helyről szereznek információt, annál jobban tudnak dönteni.
A választás biztos, hogy nem könnyű.
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetének alakulásáról.
A polgárőrség munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Tóth Tibor körz.r.megb.
Józsa Imre Polgárőrség vezetője
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Lóczi Zsolt, a Rendőrkapitányság vezetője:
A vizsgált adatokból látható, hogy jó munkát végzett a kolléga, de aki dolgozik, hibázik is. A
bűncselekmény-szám csökkenés mögött komoly munka van. Stabil körzet az atkári, hat éve van a
községben Tóth Tibor. Általában 5 év alatt érik be a kolléga, ezalatt belenő az adott környezetbe.
Sokaknak szemet szúrt a munkájukat értékelő teljesítménymutató-csökkenése. Elég tekintélyes a
bűncselekményszám-növekedés, az egészét tekintve kimutatható a nyomozás eredményességi
mutató-csökkenése is. Ennél betudható a kapitányság élén történt változás, és a megyei vezetés,
összhangban az ő elgondolásával, azokat a statisztikai adatlapokat, amelyek feldolgozása
akadozott, soron kívüli feldolgozással kérte felvinni a rendszerbe, aminek az egyidejű
feldolgozása jelentette a növekedést-csökkenést. Ezek nélkül a 2006-os évre megfelelő eredmény
jött volna ki. Egy dolgot fűz hozzá: a grafikonok között a közrendvédelmi bűncselekményeket a
2007-est meg kell becsülni, volt önbíráskodás, de ebből kevés volt, volt 2 betöréses lopás is, de
ha szabad ilyet mondani, sose legyen rosszabb.
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Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi, hogy a zöld traffipaxos autó működik-e még?
Dr. Lóczi Zsolt, a Rendőrkapitányság vezetője:
Válaszában elmondta, hogy a zöld már nem működik, de más típusút szereztek be, amely
pontosan mér.
Kocsis Attila képviselő:
Ilyen készülék mellett esetleg megszaporodhat az ellenőrzések száma. A lézeres készülék
használatával viszont mégsem nőtt a büntetések száma.
Dr. Lóczi Zsolt, a Rendőrkapitányság vezetője:
Egyik probléma, hogy egy készülék 5 millió Ft, amit most használnak, az önkormányzatok
összefogásával vették. A másik probléma, hogy milyen paraméterekkel kell rendelkezni ahhoz,
hogy jól mérjen. A régi nem biztos, hogy ennek megfelelt. Törvény rendelkezik arról, hogy
önkormányzat is mérhet, de a paramétereket még nem fixálták le, most tárgyalnak róla, és
például, ha német állampolgárt mérnek be itt, akkor Németországba megy a behajtás, ha Európai
Uniós paramétereket fogadnak el.
Benei Bertalan polgármester:
Az elmúlt ülésen a Képviselő-testület csatlakozási szándékát fejezte ki a sebességmérő
beszerzéséhez. Azt is tudják, hogy még nincs kidolgozott menete a készülék használatának, még
nem fogadták el a törvényt.
A beszámoló talán még az előzőektől is részletesebb, benne szerepelnek azok a dolgok,
amelynek köszönhetően eredményesebb a település. A besurranásos lopások
megakadályozásában együttműködik a lakosság, mert vagy az önkormányzatot, vagy a körzeti
megbízottat azonnal megkeresik.
Aláírást is gyűjtöttek, hogy súlykorlátozó táblát helyezzenek ki a Rédei nagypatakhoz, amelyet ki
is tett a Közútkezelő, azonban ez nem oldotta meg a község helyzetét, mert most a falun
keresztül a Rákóczi utat veszik igénybe az áthaladáshoz. Az lenne a jó, ha a községet teljesen
kihagynák, és tovább épülhetne az elkerülő út, a települést elkerülve.
Tóth Tibor, körzeti megbízott:
A súlykorlátozás betartását szokta ellenőrizni, a Május 1 út végén, vagy a reptér felé. Egyelőre
még csak figyelmeztet a sebesség betartására, és arra, hogy vegyék tudomásul a súlykorlátozást,
és javasolni szokta, hogy Gyöngyös-Kelet Adács felé, vagy Hatvannál Jászberény felé
közlekedjenek.
Benei Bertalan polgármester:
A polgárőrség és a körzeti megbízott kapcsolata jó, sokszor látja őket együtt járőrözni. A körzeti
megbízott munkájával elégedettek. Mára elkészült az iroda is, visszaköltözött a helyére, és most
már nem az építési romok között kell dolgoznia. Az önkormányzat mindenben segít, ami tőlük
telik, megadják.
Kéri a Polgárőrség vezetőjét, ha van kiegészítése, azt tegye meg.
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Józsa Imre, a Polgárőrség Vezetője:
Csal a 3. oldalon lévő szolgálati kimutatásra hívja fel a figyelmet.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Lóczi Zsolt, a Rendőrkapitányság vezetője:
Megköszöni a Polgárőrség segítségét. Már tavaly is elmondta, hogy annak a munkának, amit a
polgárőrök végeznek, nincs helyettesítője. A rendőrség mellett az a szerv, aki teljesen ingyenesen
végzi tevékenységét, azt is tudják, hogy a sajátjukat védik.
Benei Bertalan polgármester:
Megköszöni az előadók jelenlétét, és javasolta a Képviselő-testületnek a beszámolók elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – a közrend és
közbiztonságról szóló beszámolót és a polgárőrség munkájáról szóló beszámolót – 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta.

2.) Tájékoztató a 2007. évben végzett gyámhatósági munkáról.
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót Tóth Gáborné készítette, ha van kérdésük,
tegyék fel, és megválaszolják.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Megköszöni a szolgálat munkáját, a családsegítő szolgálatét. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az
iskolával, rendszeresen látogatják az intézményt, az őszi zsongás óta szinte kollégaként jár a
családsegítő. Szeretné, ha ez a jó kapcsolat a jövőben is fennmaradna.
Kocsis Attila képviselő:
Most idéz az előterjesztésből, azért hogy ez tudatosuljon mindenkiben:
„A Sportegyesület munkájához már hagyományosan több kiskorú és fiatal felnőtt is csatlakozik."
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ezzel egyet is lehet érteni.
Hasznosi Árpád képviselő.
Ki az a munkáltató, aki 2 főt foglalkoztat?
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Tóth Gáborné igazgatási előadó.
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Fő úton a Tűzvédelmi cég.
Berényi Ildikó képviselő:
Fontosnak tartotta intézményvezetőként is a preventív munkát. Az elmúlt évben is sokat
beszéltek erről, úgy gondolja, hogy ez a beszámoló meg is mutatja azt, hogy a preventív munkára
nagy hangsúlyt helyeztek az intézmények, a sportegyesület, akik segítik ezt a munkát, és erre a
továbbiakban is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, amit a kistérség segítségével még
hatékonyabbá tudnak tenni.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a gyámhatósági munkáról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a gyámhatósági munkáról szóló beszámolóra
vonatkozóan, - 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta.

3.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.
Előadó: Alföldi Éva családgondozó
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Beneiné Maka Piroska, Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás:
Kiegészítése egyrészt a beszámoló tartalmi részét érinti, ez apró hiányosság: a gyermekjóléti
alapszolgáltatás lakosságszámtól függetlenül kötelező feladat, a gyermekek átmeneti
gondoskodásának biztosítása is. Amikor Atkár a társulási megállapodásban is rögzítette, hogy a
gyermekek átmeneti gondoskodását is a társulás keretében kívánja biztosítani, azt jelenti, hogy a
gyermekek átmeneti otthona 25 főt tud a szülővel együtt, kérelemre elhelyezni. Ez a fontos
tartalmi rész kimaradt a beszámolóból, mert Atkárról 2007-ben egy kiskorú gyermek az
édesanyjával együtt került be ebbe az otthonba, 2007. június 13.-tól 2008. márciusáig voltak az
otthon lakói.
Kiegészítése másik részében köszönetnyilvánítását fejezi ki a település önkormányzata felé, hogy
az infrastrukturális ellátását biztosítani tudják, köszönet a jelzőrendszer felé a hatékony
együttműködésért, nemcsak a családgondozó visszajelzése alapján, hanem az iskola igazgató, az
óvodavezető részéről is megerősítést kapott, hogy a szolgálat jól végzi a munkáját a településen.
Az a jó, ha sem a képviselők, sem a településen élők nem tudnak róluk semmit, mert akkor nem
kell olyan intézkedéseket hozni, hogy a gyerek maradjon-e a megszokott környezetében, és csak
a legutolsó esetben kerüljön sor arra, hogy ki kelljen emelni a családból. Örömmel hallotta, hogy
hamarosan új környezetbe kerül a szolgálat, a felújított, szép művelődési házba.
Dr.Jakab Csaba jegyző:
A gyámhatósági munkáról szóló beszámolóban kihangsúlyozták azt, hogy egyes feladatokat a
kistérségen belül látnak el. A határozatban talált egy táblát, hogy 2008. január 1.-én hány ellátott
vette igénybe a feladatait, ezekben a feladatellátásokban nem közvetlenül a gyermekekhez
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kapcsolódóan, megtalálhatók a pszichiátriai, a támogató szolgálat, a családsegítő, a
beilleszkedési program, a gyermekjóléti szolgálat ellátottjai, a logopédiai ellátást igénybe vevők
száma, még ha ebből a beszámolóból ki is maradt, gondolt rá, hogy ezek jelentősen módosítják
egy kistelepülés által ellátandó feladatokat.
Beneiné Maka Piroska, Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás:
Az elmondottak igazak, de mindezek ellenére az ő beszámolójukban is szerepelnie kellett. Azért
is jó erről beszélni, mert más aspektusból már találkozott a testülettel: más az egész térséget
kihangsúlyozni, és más egy-egy területet. Úgy tűnik a tapasztalati adatokból, mind a
finanszírozás által, mind a többi település összefogásával valósulnak meg, nem szorulnak
önkormányzati támogatásra. A logopédia nem így van, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra is
több igény érkezik a településről. Nagyon jó munkát végez az a két hölgy, aki Atkár községben
dolgozik. Egyedül a fogyatékosok igényelnek csekély hozzájárulást, valamennyi szociális és
gyermekjóléti feladat úgy működtethető, szakmailag és gazdaságilag is, hogy nem igényelnek
önkormányzati hozzájárulást.
Benei Bertalan polgármester:
Az utolsó mondata tetszik.
Bartókné Lukács Irén a családsegítő szolgálattal kapcsolatos hozzászólásához csatlakozik.
A két hölgy valóban jó munkát végez, köszönet tevékenységükért.
Javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámolót – határozat-hozatal
nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta.

1.) Atkár községi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
(zárszámadási rendelet-tervezet) megtárgyalása és jóváhagyása.
Előadó: Benei Bertalan Polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, melynek másolata 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 költségvetési
zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 13/2008. (IV.16.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A kiküldött előterjesztést a 3. sz. melléklettel kell kiegészíteni. Az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság ülésén felmerült, hogy a sportintézmények működtetésénél történt elírás a 15. oldalon,
az egyéb kiadások között a módosított előirányzat 3.550 eFt helyesen, ennyivel csökkennek a
dologi kiadások előirányzatai, és az önkormányzathoz kerül át.
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A másik módosító tétel a hiteleknél a 21. oldalon a felhalmozási célú közkincs hitel, amely nem
az első részlet, hanem a hitel teljes összege.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az első oldalon a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról, a másik a 3/A sz. mellékletben, a 12.
oldalon, kérdése a művelődési háznál a bevétel összesen 2.343 eFt, ebből a saját bevétel 227 eFt,
a teljesítésnél 14.985 eFt.
Az 5. oldalon az utolsó gondolat az önhiki igénylés feltételeinek változásáról szól, tudják-e már,
hogy melyek ezek a változások.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ez nem helyes, a 2007. évi támogatást nem kapták meg, itt eltérés lesz, utánanéz, hogy a
teljesítése hogyan alakult.
Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A költségvetési támogatás helyes, ebből 12 eFt a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása,
2.032 eFt a közgyűjteményi, és 33 eFt központosított előirányzatok között könyvtári
érdekeltségnövelő, ez a 14.985 eft helyes, a 2.343 eFt, 15.212 eFt a helyes.
Az önhikivel kapcsolatban nagyon sok táblázatot kell kitölteni ahhoz, hogy az idei évi támogatást
megkapják, csak a legvégén derül ki, hogy jogosultak lesznek-e a támogatásra.
Tavaly 10 önkormányzat kapott támogatást, 2005-ben 29 milliárdot, tavaly 17 milliárdot
osztottak szét, szűkül a támogatottak köre, ezért a kapacitás-kihasználtsági feltételekben lesznek
változások. Az óvodai és az iskolai gyermeklétszámot nézve, mindkét tanévet megvizsgálták, a
2007-es oktatási statisztikában volt olyan, hogy éppen hogy megfeleltek, de az idei számok
teljesen megfelelnek az elvárásoknak. Tavaly az 1-2-3, és az 5-6-7. évfolyam átlagát kellett
figyelembe venni, a 4-8 évfolyam 50 %-át, idén már mind a 8 évfolyamon 75 % kell. Szigorú
megszorítás, hogy az önhiki 4,8 százalékos inflációt fogad el, ennek az 50 %-át támogatják, a
tavalyi működési kiadások keretén belül, a személyi juttatásokra nem ad, a dologira pedig az
általa elismert 50 %-át, 2,4 %-ot fogad el. Elvárja a saját források folyamatos bővülését, legalább
2 %-kal kell növekedni. Az értekezleten is elhangzott, hogy sok olyan kis önkormányzat van, aki
a helyi adó mértékét már a maximumra emelte, az egyéb működési bevételek zömét pedig a
térítési díjak alkotják, ahol még a rezsiköltséget sem kérhetik el, ebből bevétel-növekedést
realizálni nem lehet.
Az energiaár emelés ellentételezésére adnak egy plusz kiegészítést, számítása még bizonytalan,
az áramszolgáltatók nem adnak olyan árajánlatot, amiben az áramdíj minden összetevője benne
van. A tavalyi évben kifizetett kw-óra számát kell kigyűjteni, annak az átlagárát, és az idei árhoz
viszonyítva ad egy bizonyos kiegészítést. Tavaly is az a tíz önkormányzat, aki kiesett, ki kellett
töltenie a táblázatokat, és csak a legvégén derült ki, hogy nem jogosultak támogatásra. Nekik
tavaly 17 milliót ítéltek meg, idén ennek a felét igényelték előlegként.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2007. évi zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását, és
rendeletté emelését.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2007. évi zárszámadási rendelet-tervezetre
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az
alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
7/2008. (IV.16.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok
Dr. Jakab Csaba jegyző:
- A belső ellenőrzésről szóló beszámolót terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés
alapja a kistérség által összeállítotton alapul, mivel a belső ellenőrzést ők látják el, ezt kellett
minden településen a helyi viszonyokra alkalmazni.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
A művelődési házban mikor volt belső ellenőrzés?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy 2007-ben volt a vizsgálat, részben helyszíni, részben
a dokumentumokat ellenőrizték.
Kocsis Attila képviselő:
Amikor az iskola belső ellenőrzése történt, leadtak egy listát azokról a dokumentumokról,
amikkel rendelkeznie kell az intézménynek, és lehet, hogy a fenntartónak érdemes lett volna ezt
megnézni, mert lehet, hogy a másik intézménynek is erre van szüksége.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az egyáltalán nem biztos, hogy minden intézménynek ugyanazok a dokumentumok szükségesek,
de a hiányzókat elkészítették. A belső ellenőrzésnél alapvető cél, hogy ők maguk vegyék észre a
hibákat, és ne a külső ellenőrzés derítse azt ki. Ezt a célt a belső ellenőrzés a tavalyi évben is
teljesítette.
Benei Bertalan polgármester:
A programot nem az önkormányzat, hanem a belső ellenőrzés állapítja meg, amelyről tájékoztat.
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Kocsis Attila képviselő:
Ha egy adott intézménynél már tudják, hogy milyen dokumentumokra van szükség, akkor lehet,
hogy a másiknál is az kell, és már előre el lehetne készíteni, hogy ne a belső ellenőrzés derítse fel
a hiányosságokat.
Benei Bertalan polgármester:
Általában egy független belső ellenőr jobban észreveszi a hiányosságot, mint ők maguk. A belső
ellenőrök úgy közelítik meg a dolgot, hogy feltárják a hiányosságot, és kijavíttatják a hibát.
Javasolta a Képviselő-testületnek a belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a belső ellenőrzésről szóló beszámolóra
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
37/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község 2007. évi Éves Összefoglaló Belső Ellenőrzési Jelentésének
elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és annak
fenntartásában működő költségvetési szervek 2007. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési
Jelentését elfogadja.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a ma délután olvasott jó hírről. Az alkotmánybíróság
határozatáról, amely megsemmisíti a jogosulatlanul igénybevett közműfejlesztési támogatás
visszafizetéséről rendelkező döntést, a 80 millió Ft és kamatainak visszafizetését. Március 16-án
kezdte meg az Alkotmánybíróság a beadványuk tárgyalását, és tegnap született meg a döntés.
Kéri a tájékoztatása tudomásul-vételét.
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatását – az Alkotmánybíróság döntésére
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
- Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítását terjeszti a Képviselőtestület elé. A rendeletet a 10. sz. melléklettel kell kiegészíteni.
Rendelet-tervezet 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 2008. évi költségvetési rendeletmódosítására vonatkozó tervezet elfogadását. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 14/2008.
(IV.16.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, - a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet re vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
8/2008. (IV.16.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2008. (I.30.) SZ.
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben
lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásához a
Képviselő-testületnek dönteni kell.
Ismerteti az ÖNHIKI-benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadását, melynek másolata
jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az ÖNHIKI-benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselőtestület a Polgármester javaslatát az ÖNHIKI-benyujtására vonatkozóan, 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
38/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú
melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatására.
B) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
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III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 500 fő feletti.
IV. Az önkormányzat
1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2007. évi
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
b) megfelel.
2. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt –
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
b) megfelel.
V. Az önkormányzat kommunális és iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.
V. a) Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Dr. Jakab Csaba jegyző:
- Az építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjeszti a Képviselő-testület
elé.
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Közigazgatási Hivatal felhívta az önkormányzatok
figyelmét az építési jogszabályok változására, és az alkotmánybírósági határozat figyelembe
vételére, és ennek ismeretében született meg a rendelet-módosítás.
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 2008. évi költségvetési rendeletmódosítására vonatkozó tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 15/2008. (IV.16.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az Önkormányzat építési szabályzatáról szóló rendeletben védett épületek is vannak. Ezek
tulajdonosait értesítették-e erről? De ha ez a rendelet-módosítás most lép hatályba, akkor még
nem követtek el hibát, ha nem értesítették a tulajdonosokat. Kéri Jegyző Urat, nézzen utána, hogy
mi a teendő.
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Benei Bertalan polgármester:
A 2002-ben elfogadott építési szabályzatban a Széchenyi út 19.szám alatti, a Fő úton a Templom,
az Ady E. út 16.szám alatti, a Széchenyi út 45.szám alatti lakóház, a Margit kút és Tasspusztán a
Dőry kastély szerepel védett épületként.
A Széchenyi út 19. sz. ház tulajdonosa az Önkormányzattól vár segítséget az épület
helyreállításához. A ház eleje ki akar dőlni, van bontott tégla, ebből esetleg tudnak adni.
Berényi Ildikó képviselő:
Az Ady Endre út 16. szám alatti lakóházat már átalakították, kértek-e erre építési engedélyt?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy nem kértek építési engedélyt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az építési szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az építési szabályzatról szóló rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
9/2008. (IV.16.) SZ.
RENDELETE
AZ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2002. (X.3.) SZ. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az építési szabályzathoz kapcsolódva, tájékoztatásul elmondja, hogy 2002-ben fogadták el az
építési szabályzatot, amit 2003-ban módosítottak, azóta ennek a felülvizsgálata nem történt meg.
Időközben felmerültek olyan igények, amiket a szabályzaton át kellene vezetni.
Egyrészt a Váradi László repülőterén múzeumi célú restaurálással gépjármű műhelyt szeretne
létesíteni, de az építési hatóság ezt nem engedélyezte, mert a repülőtér nem szerepel az építési
szabályzatban, másrészt a helyi védettséget élvező Margit kúttal egy helyrajzi száma van. Beszélt
ebben az ügyben a gyöngyösi építésszel, és azt javasolta, hogy repülőtérként kellene feltüntetni a
szabályzatban, le kell folytatni a véleményeztetéseket. Ha ezeket az eljárásokat le kell folytatni,
akkor már több módosítást is lehetne egy menetben, például megtörtént a külterületi ingatlan
belterületbe vonása, mint fejlesztendő terület, amelyből a Mátra utca alakult az építési telkekkel,
azon kívül a termál-kút és a pihenőcentrum kialakításának lehetőségét is fel kellene tüntetni,
hogy a jövőben ennek megfelelően tudja értelmezni az építési hatóság is.
Ez az a három pont, amit majd módosítani szükséges az építési szabályzatban.
Ha van még olyan javaslat, amit szükséges a szabályzatba betenni, mondják el.
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Az építési szabályzat módosítása is szükséges, hogy idővel a Zsák utcát össze lehessen nyitni az
Attila utcával, egy új utca kialakítására kerülhetne sor. Ebben az esetben az ott lévő ingatlanok
kisajátítására is gondolni kell.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Ha ez megvalósulna, akkor eltűnhetnének a Simkó Andrásné, Sebők János, a Nagy Gézáné
tulajdonában álló épületek is.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az építési szabályzatra visszatérve a sportrepülőtér, a pihenőpark kialakítása, a kiépült Mátra
utca, stb. A Zsák utcában egy új utca kijelölése, indokolt összekötni az Attila úttal. I-es övezetbe
tartozna a Zsák utca is.
Berényi Ildikó képviselő:
Ez nagyon jó terv. Javasolja elfogadásra.
Hasznosi Árpád képviselő:
Másik repülőtér is van Encspusztán.
Benei Bertalan polgármester:
Az Encspusztai repülőtér már Gyöngyöshalászhoz tartozó területen van. A minisztérium azt
ajánlja, hogy nyilvánítsák helyi védettségű területté a periglacionális falat, és csak ezután
országossá.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Itt válik el a helyi építési szabályzat és a védetté nyilvánítás. 2002-ben a képviselő-testület
védetté nyilvánította a falat és a Margit kutat építési szempontból, de ez természetvédelmi
szempontból nem ér semmit.
Benei Bertalan polgármester:
Annak idején minden település leadta a helyi védettségre vonatkozó listáját, és a Bükki Nemzeti
park vállalta, hogy ő intézi a továbbiakat, de ez sajnos nem történt meg.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy van Szolnokon egy Repülőgép Múzeum, amit el
akarnak adni, Váradi László ezt megvenné, és itt nyitna múzeumot, régi repülőgépeket akar
felújítani, működőképessé tenni.
Javasolta a Képviselő-testületnek az elhangzottak elfogadását, és ezt a POMSÁR-nak
megküldeni, aki az építési szabályzatot is készítette, és majd a júniusi ülésen tárgyalhatják.
A Képviselő-testület az építési szabályzatra vonatkozó javaslatot – 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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39/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról
Atkár Község Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatot és a mellékletét képező
Településszerkezeti Tervet és Belterületi Szabályozási Tervet az alábbiak szerint
kívánja módosítani:
Belterületen:
1. A Mátra utcát a Szabályozási tervben helyesbíteni kell, a „tervezett” megjelölést
„meglévő” megjelölésre kell módosítani
2. Új utca kijelölése indokolt olymódon, hogy az önkormányzati tulajdonú 415
hrsz-ú ingatlant felhasználva az Attila utcát össze kell kötni a Fő úttal és azt 12
méter szélességűvé kell kiépíteni. A terület rendezése során törekedni kell arra,
hogy a HÉSZ 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beépíthető legkisebb
telekterületű ingatlanoknál kisebb méretű ingatlanok összevonásával vagy
közterületté nyilvánításával szűnjön meg. Az új utca a 425 hrsz-ú ingatlanból
csatlakozik majd a Fő úthoz.
3. Felül kell vizsgálni, hogy az M3-as autópálya megépítése után a védőtávolságok
megtartása miatt kialakított „Közpark” besorolású terület megtartása indokolt-e.
4. Az Alkotmány és a Mátra utca között az Alkotmány utcai telkek mögötti
földúton utcát kell kijelölni.
Külterületen:
1. Az atkári sportrepülőtér feltüntetése
2. Helyi védettségű természetvédelmi területek környezet- és természetvédelmi
jogszabályok szerinti védetté nyilvánítása
3. A vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervezett pihenőcentrum feltüntetése
Atkár és Vámosgyörk között
4. Bioetanol üzem létesítése céljából az IG-1 övezet besorolását szabályozó HÉSZ
5. §-t az alábbiak szerint kell módosítani:
 Beépítettség legnagyobb mértéke: 40% -> 50%
 Építménymagasság legnagyobb mértéke: 6,5 m -> 13 m, de a telek
beépíthető területének legfeljebb 30 %-án 20 m
 zöldfelület legkisebb mértéke 60 % -> 25 %
5. A 1021/4 hrsz-ú ingatlant víztározó építése miatt FL-1 övezetből „V” övezetbe
kell besorolni.
6. A vámosgyörki településrendezési tervben már szereplő Atkár-Jászárokszállás
tervezett közutat a településszerkezeti terven fel kell tüntetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a településrendezési
helyi jogszabályok módosításának kezdeményezésére és a településrendezési terv
módosításával összefüggő költségekről az érintett ingatlanok tulajdonosaival
megállapodásra.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
15 napon belül

Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy Bordák József nem tetszését fejezte ki, hogy a 2001-ben az önkormányzattól
megvásárolt 9 db belterületi ingatlan között egy utat is eladtak neki.
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Kérdés, hozzászólás:
Dr Jakab Csaba jegyző:
A bejelentésre válaszolva elmondta, hogy a szóban forgó út a 2001-ben megvásárolt 9 db
ingatlan között helyezkedik el, ezt nem adta el az önkormányzat, az ma is az önkormányzat
tulajdona.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy a júniusi ülésen térjenek vissza rá, és erről értesítsék Bordák Józsefet is.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát határozathozatal nélkül - Bordák József
bejelentésére vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette és
elfogadta.
Dr Jakab Csaba jegyző:
Az előző ülésen tárgyalták Roska Lászlóné kérelmét, amelyben a kommunális adó fejében
ingatlant ajánlott fel az Önkormányzatnak. Akkor abban maradtak, hogy az ingatlanszerzés
költségét forintra átszámolják. Eredmény, hogy a földhivatali eljárásért az önkormányzatnak nem
kell fizetni, ha megvásárolják az ingatlant, törvényességi nyilatkozatot kell tenni, és eljárási díj
nélkül vezeti át a tulajdonjogot a földhivatal, másrészt az illetéktörvény szerint illetékmentessége
van az önkormányzatoknak. Ha az adófizetési kötelezettségeket nézik, akkor az ingatlan vételárát
kb. 1.780 eFt-ban kellene megállapítani. Egy ügyvéddel is beszélt a szerződés ügyében, ő 20.000
Ft-os ügyvédi díjat kérne ennek lebonyolításáért.
Kocsis Attila képviselő:
Ha 4 millió Ft lenne az adó, akkor annyi lenne a vételár? Van az ingatlannak értéke, és ha úgy
döntenek, akkor értéken vásárolja meg az Önkormányzat.
Benei Bertalan polgármester:
1.500.000 Ft alatt nem adtak el ingatlant, és ez nagyobb területű, mint a többi, ez egy sarki
ingatlan.
Berényi Ildikó képviselő:
Javaslatokat kellene tenni.
Dr Jakab Csaba jegyző:
Ő abból indult ki, ami a múlt ülésen elhangzott, hogy miket kell levonni az adásvételnél.
Kocsis Attila képviselő:
Egy telekeladásnál nemcsak a nagysága, hanem az elhelyezkedése is számít.
Benei Bertalan polgármester:
Egyetért, de az sem mindegy, hogy a geológus szerint itt lenne érdemes a termálvízhez a kutat
megfúrni.
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Hasznosi Árpád képviselő:
Mennyi az esélye annak, hogy ott van a termálvíz?
Benei Bertalan polgármester:
Amennyi a geológiai számításnak. De ha belemennek a telekvásárlásba, akkor azt a telket kellene
megvenni, ahová a kút helye valószínűsíthető. Javaslatot kér az árra.
Kocsis Attila képviselő:
Véleménye szerint akkor is értékén kellene megvenni, és nem azt nézni, hogy mennyi tartozása
van. Piac van, tőle megkérdezik, hogy mennyiért venne, de ettől még nincs üzlet, az érdeklődő
még nem viszi fel az árakat. Ő a kúttól is függetlenítené a telek elhelyezkedését.
Ha 1.500.000 Ft-nál nem adott el olcsóbban telket, akkor ettől lejjebb nem kell menni.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ő javasolja, hogy 1.500.000 Ft-ért vegyék meg a polgármester által javasolt ingatlant.
Benei Bertalan polgármester.
Úgy tárgyaltak Roskánéval, hogy befizeti az adót, ami több, mint 1.500.000 Ft.
Kocsis Attila képviselő:
Ő biztosítékot szeretne a határozatban, nehogy csak az önkormányzat fizessen, és ő meg nem
fizeti be az adót.
Benei Bertalan polgármester:
Az adásvételi szerződés aláírását követő 8. napon fizetnék ki a vételárat, de addig a szerződést
nem írják alá, amíg nincs a számlán az adó összege.
Döntsön a Képviselő-testület, ő vagy az 1128, vagy az 1157 hrsz-u ingatlan megvásárlását
javasolja. Bízik a kút megfúrásában, rengeteg víz van ott.
Kocsis Attila képviselő:
Ő az Alkotmány út felé eső 1128 hrsz-ú ingatlan megvásárlását javasolja.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek az 1128 hrsz-ú ingatlan 1.500.000 Ft-bruttó összegben történő
megvásárlását. Az adásvételi szerződést csak az adó számlára történő befizetés után fogják
aláírni.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az ingatlanvásárlásra vonatkozóan - 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
40/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Belterületi ingatlan megvásárlása a Mátra utcában
Atkár Község Képviselő-testülete megtárgyalta Roska Lászlóné kérelmét ingatlan
megvételre felajánlásáról és az alábbi határozatot hozta:
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Atkár Község Képviselő-testülete megvásárolja a Roska Lászlóné, Gyöngyös, Egri u. 2.
szám alatti lakostól megvásárolja az atkári 1128 hrsz-ú belterületi beépítetlen, per és
tehermentes ingatlanát bruttó 1 500 000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint értékben.
A Képviselő-testület
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

felhatalmazza

a

polgármestert

az

adásvételi

szerződés

Benei Bertalan polgármester
30 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az Általános Iskola esélyegyenlőségi tervét terjeszti a Képviselő-testület elé.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Bartókné Lukács Irén iskolaigazgató, képviselő:
Minden oktatási intézmény feladata a terv elkészítése, amelynek kötelező elemei vannak,
összhangban van a fenntartói esélyegyenlőségi tervvel. Megvizsgálták a pedagógiai programot,
és megállapították, hogy ezek a feladatok szerepelnek a pedagógiai programban, megnézték
azokat a pontokat, amelyek a pedagógiai program alpontjaiban találhatók, ugyanígy a
minőségirányítási programmal is összevetették. Volt néhány elírás a tervben, amiket kijavították
és hibátlanul adták át a tervet a jegyzőnek.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Nem érti, hogy miért küldték meg a képviselőknek az iskola előterjesztését, amikor az óvodáét
sem kapták meg. Az óvodavezető tájékoztatását a 80 %-át sem értették, de ha valaki ebből
mindent megértett, gratulál neki.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Azért, mert megkapta az Igazgató Asszonytól a tervet, és így a többi anyaggal együtt küldte meg
a képviselőknek, mert így, ha van rá mód, az iskola munkájába is beláthatnak a képviselők.
Kocsis Attila képviselő:
Akkor azt javasolja, hogy az óvoda esélyegyenlőségi tervét is kaphassák meg.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Rendben van, az óvoda esélyegyenlőségi tervét megküldi a képviselőknek.
Benei Bertalan polgármester:
Ő az intézmény továbbtanulási mutatói résszel töltött sok időt, mert ez érdekelte.
Kocsis Attila képviselő:
Őt csak azért izgatja ez a dolog, mert ha az egyik intézményét ki kell küldeni, akkor a másikét
miért nem kell?
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Benei Bertalan polgármester:
Az elmúlt ülésre kellett volna mindkét intézmény esélyegyenlőségi tervét benyújtani, csak az
Iskola Igazgatója ezt nem tudta akkorra leadni. Az óvodai elkészült és véleményezhették, és
akkor azért nem küldték ki, mert nem volt itt az iskolai.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Megküldi a képviselőknek az óvodai tervet is, az óvodavezető felajánlotta, hogy ebbe
betekinthetnek a képviselők.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az iskola 12 fős osztályában 6 hátrányos, 6 sajátos nevelési igényű tanuló van, és nem mindegy,
hogy egy ilyen osztályba megy be a tanító.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdés, hogy mit jelent a hátrányos helyzet.
Bartókné Lukács Irén igazgató, képviselő:
Arról a családról van szó, aki már el is költözött Gyöngyösre.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Általános Iskola esélyegyenlőségi tervének az elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Általános Iskola esélyegyenlőségi tervére
vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
41/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi
Programja
A Képviselő-testület megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola 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 a Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási Intézményi
Esélyegyenlőségi Programját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhívja az iskola igazgatójának figyelmét a Programban
foglaltak végrehajtására.
Felelős: Bartókné Lukács Irén iskolaigazgató
Határidő: azonnal
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
- Az önkormányzat 2007-2009. közoktatási feladat-ellátási intézkedési tervének a
kiegészítését terjeszti a képviselő-testület elé.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Megvárta, hogy mind a két intézmény esélyegyenlőségi tervét elfogadják az intézményben. A
közoktatási törvény által előírtak miatt szükséges a kiegészítése. Főbb vonalakban követi azt,
hogy az önkormányzatnak miket kell végrehajtani az esélyegyenlőség területén. 2007-2009-ben a
végére ér, és az újnál szakértői igénybevétel is kell, ez a minimum elegendő arra, hogy a mostani
intézkedési terv megfeleljen a törvény előírásainak. Az 5. oldal tetején nem az óvodáról, hanem
az iskoláról van szó, és nem március 26.-tól, hanem április 16.-tól lép hatályba.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2007-2009. közoktatási feladat-ellátási
intézkedési tervének a kiegészítésére vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az önkormányzat 2007-2009. közoktatási feladatellátási intézkedési tervének - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
42/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2007-2009. évi közoktatási feladat-ellátási intézkedési
tervének kiegészítése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése alapján elkészített,
15/2004. (II. 11.) számú határozattal jóváhagyott Közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét e határozat mellékletében foglaltak
alapján kiegészíti, módosítja.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot és mellékletét
küldje meg a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sportirodájának.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után
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Kocsis Attila képviselő.
Az SE-hez kapcsolódó a hozzászólása. Gyakorlatilag a DT-t lerendezték, köszönik.
Át kellene gondolni az SE dolgait, mert azt látják, hogy azok az anyagi terhek, amik a következő
szezonhoz kapcsolódnak olyanok, hogy azt nem bírják már. Valamilyen kompromisszum
kellene, hogy érdemes ezzel foglalkozni, vagy nem. Június végén jár le a vezetőség mandátuma,
és ilyen feltételek mellett nem látják, hogy hogyan lehet működtetni az Egyesületet.
Ők mosnak, főznek, takarítanak, belerakják a pénzt, ez sok. Ha ez a társaság kiszáll, akkor
gondok lesznek. Több emberrel is beszélgettek, és nem látják, hogy mögöttük is lennének. Kell
találni megoldást, aki kijár a meccsekre, láthatja, hogy nagyon jó nézőszám van, bizonyos
értelemben a pálya állandó fejlesztéséért mindent megtesznek.
Az is kevés, hogy szombat este, vasárnap 9 adag ruház mosott ki, és közben még pénzt is
teremtsenek elő, ez sok. Pótolhatatlan ember nincs, de érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy
hogyan tovább. Elmondta már, hogy július közepére 800 ezer forintot kell előteremteni,
egyösszegben befizetni. Nem látják ennek a hátterét. Amikor SE-ről beszélnek ez a foci, nem
könnyű, de lépni kell ebben az ügyben.
Vannak vállalkozók, akiktől hozzájutnak eszközökhöz, de ha megyei II-ről is van szó, 800 ezer
forint.
Benei Bertalan polgármester:
Kizárt dolog, hogy az önkormányzat egyösszegben 800 ezer forintot adni tudna, szerinte 4-500
ezer forintot egy évben lehet adni, de többet nem, felelősségre vonnák őket, és visszafizettetnék
velük.
Kocsis Attila képviselő:
Neki az volt a feladata, mint SE-elnöknek, hogy ezeket elmondja a Képviselő-testületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Nem tudja, hogy Toldi Attila, a Szövetkezet elnöke mennyivel támogatta az Egyesületet.
Kocsis Attila képviselő:
Az is egyfajta segítséget jelentene, ha a mosást átvállalnák tőle.
Benei Bertalan polgármester:
Ez a dolgozók munkaköri leírásán múlik, ha belefér a munkaidejükbe, lehet róla szó.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Batáné és Kisné is ott van a Művelődési házban?
Benei Bertalan polgármester:
Igen.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az iskolában először Szikra László pedagógus is akart takarítani, fel merné-e vállalni valaki,
hogy kimosson, ha heti 4-5 órában lehetne mosni?
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Benei Bertalan polgármester:
Azóta már változott ez a takarítási dolog, de valamikor a művelődési ház takarítója azért lett 8
órás, mert mosott is az Egyesületnek.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kisné most 6 órát a tornateremben és 2 órát a kultúrházban takarít.
Kocsis Attila képviselő:
Szerinte ez a szezon már így megy, a jövő meg majd elválik.
Benei Bertalan polgármester:
Ő azt szeretne, hogy ne szűnjön meg a sportegyesület.
Kocsis Attila képviselő:
Mi lesz a gyerekekkel?
Király Sándor képviselő.
A félreértések elkerülése végett: a hazai meccseken szép számú közönség volt, de csak 100
ember fizetett, mert sokan edzők voltak, a csapatoktól jelen lévő edzőknek kártyájuk van.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Csak elvi jelleggel beszéltek a Sportegyesület támogatásáról, több részletben állapítanak-e meg
támogatást?
Benei Bertalan polgármester:
Van egy tartozásuk még tavalyról 200.000 Ft. Úgy kellene, hogy amikor nyáron kellene
befizetni, addigra kapják meg.
Javasolja a Sportegyesület támogatását 200.000 Ft-ban.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Sportegyesület támogatására vonatkozóan – 8
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
43/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: SE támogatás
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az atkári Községi Sportegyesület
részére működéséhez 2008. évi költségvetésének terhére 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer
Forint támogatást biztosít.
- A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás a
Sportegyesület részére történő átutalásáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
90 nap.
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- A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 2008.
évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
a 2008. évi költségvetés soron következő módosítása

Benei Bertalan polgármester:
Fehér Sándor, Hunyadi úti lakos tűzoltószertár bérletére vonatkozó írásbeli kérelmét
ismerteti a Képviselő-testülettel. (Ügyirata: 685/2008. szám alatt, másolata mellékelve.)
Kérelmező azt az irodarészt kéri, amelyet Szabó Péter is bérelt, őt ugyan nem tudják elérni
telefonon, de a holmiját átrakják onnan, és így ki lehet adni ismét. A szerződések már ismét az
önkormányzat nevén vannak.
Kérdés, hozzászólás:
Fehér Sándor kérelmező:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a tűzoltószertár mögötti telepet megvásárolták. Az
ÉMÁSZ-nak dolgoznak, és itt a telepen egy nagy beruházáshoz tárolt anyagok folyamatos, éjjelnappali őrzését végző őröknek lenne szükségük egy olyan helyiségre, ahol egy ágy beférne, és ott
tartózkodhatnának.
Benei Bertalan polgármester:
Szabó Péter 10.000 Ft bérleti díjat fizetett, plusz a közüzemi díjakat. Most ott áll üresen,
javasolja, hogy fogadják el Fehér Sándor kérelmét. A mérőállásokat rögzítik és havi 10.000 Ft
bérleti és a közüzemi díjat állapítsák meg részére. A vizet a telepről vezették az irodába, de ezen
kívül a gáz és villany fogyasztott mennyiségét számlázzák ki a bérlőnek közüzemi díjként.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szerinte fogadják el a kérelmét, hogy ne álljon ott üresen az iroda.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi, hogy a 10.000 Ft bruttó, vagy nettó díj?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Természetesen nettó 10.000 Ft.
Benei Bertalan polgármester:
Az Önkormányzat szeretné, ha bejárást biztosítanának a tűzoltószertárba. Ismeretes, hogy eléggé
szerencsétlenül osztották meg a területet annak idején. Ma még éppen be tudnak járni, de nem
lehet tudni, hogy kié lesz majd egyszer, és ne legyen ebből probléma. Szabó Péterrel már
egyezkedtek erről, de nem készült róla irat. Ezt a bejárásdolgot egy másik ülésre előkészítik,
hogy biztosított legyen a tűzoltószertárba történő bejárás, hivatalosan is.
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A tűzoltószertárból fogorvosi rendelő kialakítását tervezi, ha egyszer az ANTSZ nem
engedélyezi a jelenlegi helyen a fogászatot, a rendelő kis mérete miatt.
Javasolta a Képviselő-testületnek Fehér Sándor kérelmének elfogadását, a 10.000 Ft-os bérleti
díj, és a közüzemi számlák kiegyenlítését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a bérleti díjra és a közüzemi számlákra
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
44/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tűzoltószertár irodahelyiségének bérbeadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező atkári: 1022/2. hrsz. alatt nyilvántartott tűzoltószertár irodahelyiségét, előterét –
2008. május 15-től meghatározatlan időre – bérbe adja Fehér Sándor, Atkár, Hunyadi u.
7. szám alatti lakosnak.
A Képviselő-testület a szertár iroda- és előtér helyiségeinek havi bérleti díját 10.000 Ft
+ ÁFA összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület tájékoztatja Fehér Sándort, hogy amennyiben az önkormányzatnak
bármikor szüksége merül fel a helyiségek használatára, akkor azt az önkormányzat
rendelkezésére kell bocsátania.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően a bérleti szerződést kösse meg.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 30 napon belül
Benei Bertalan polgármester:
A Művelődési Ház átadási ünnepségének programjairól a múlt ülésen már beszéltek.
Király Sándor képviselő:
Ezzel kapcsolatban elhangzott egy tájékoztató. Kérdései lennének ezzel kapcsolatban.
Akkor ő jegyzetelt, a nosztalgia discoval kapcsolatban elhangzott-e Tóth Máté neve, döntöttek-e
a két discost illetően? Gulyás Szabó Györgyné jelen volt-e ezen az ülésen?
Benei Bertalan polgármester:
Gulyásné nem volt jelen ezen az ülésen. Kés discos neve nem hangzott el, csak a Szabó Béláé.
Király Sándor képviselő.
Akkor kérjék meg Gulyásnét, hogy ne hazudozzon, ne állítson olyat, ami el sem hangzott. Mátét
is meg lehet kérdezni erről.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő is meg tudja erősíteni, hogy a történteknek van alapja. Tóth Máté vasárnap felhívta, és azt
kérdezte tőle, hogy miért haragszik rá. Visszakérdezett, hogy mire alapozza ezt, hiszen semmi
gondja sem volt soha vele, mindig jó volt a viszonyuk. Azt válaszolta Máté, hogy Gulyásné már
több alkalommal is emlegette, pl. azt is Gulyásné mondta, hogy ő ellenezte, a cikk újságban
történő megjelenését. Ez volt a tetőpont, tűrhetetlen, hogy egy képviselő-testületi ülésen el nem
hangzott dolgokat terjesszen Gulyásné, aki azt mondta Máténak, hogy ő ellenezte Tóth Máté
discóválasztását az átadási ünnepségen.
Benei Bertalan polgármester:
Van itt más is, aki hazudik, nagyon szomorú, amikor egymás között hazudnak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Polgármester Úr csak nem Gulyásné pártján van?
Itt nem volt szavazás, nem hangzott el Tóth Máté neve, és mégis őt emlegeti Gulyásné. Jó lenne
már ezt befejezni.
Benei Bertalan polgármester:
Az a baj, hogy nem fejezik be, vagy mindig újra kezdik, a mostani szöveg is mire jó?
A múltkor nem került szóba Máté neve. Arról született döntés, hogy operett legyen, és a
Graufhausse zenekar lépjen fel.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kéri Gulyás Szabó Györgynét, hogy mondja el azt, amit ő tud erről.
Gulyás Szabó Györgyné, a Műv.Ház és Könyvtár vezetője:
Azon az ülésen nem tudott jelen lenni, de az összeállított programot átadta a polgármesternek,
amit tőle vissza is kapott, de azon már Szabó Béla szerepelt discosnak.
Kocsis Attila képviselő:
Az a kérdése, hogy rá volt-e írva arra a papírra, hogy szavaztak-e? És azon a papíron csak Szabó
Béla neve szerepelt, vagy volt más név is?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Gulyásnét kérdezi, hogy honnan tudott a szavazásról?
Gulyás Szabó Györgyné, a Műv.Ház és Könyvtár vezetője:
Ő a szavazásról semmit nem mondott.
Tóth Máté, atkári lakos:
Ő nem szeretne balhét, csak azért jött el, hogy tisztázzák ezt a helyzetet. Szó esett az Incike tanár
nénis dologról, ami már az újságnál is felmerült.
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Gulyás Szabó Györgyné, a Műv.Ház és Könyvtár vezetője:
Ő erről nem mondott semmit, vasárnap Máté hívta fel őt telefonon.
Tóth Máté, atkári lakos:
De már az újságnál is felmerült.
Gulyás Szabó Györgyné, a Műv.Ház és Könyvtár vezetője:
Nem, erről nem volt szó.
Kocsis Attila képviselő:
Kéri, hogy ezt ne is folytassák, nincs értelme.
Tóth Máté, atkári lakos:
Április 30-ra be kell adni egy szakdolgozatot, nem szórakozásból jött el az ülésre.
Kocsis Attila képviselő:
Javaslata, hogy ha egy képviselő beszél, bármilyen stílusban, hallgassa végig és utána lehet
kritizálni a stílusát. Mind a két képviselő el akarta mondani a véleményét. Gusztustalan ami itt
folyik, olyan mértékű ….nyalás folyik itt, amit nem így kellene lesöpörni, hogy más is hazudik.
Elmondhatta volna a véleményét Máté is, de ezt gyerekes megoldásnak tartom, mintha
óvodásokat hallgatnának.
Tóth Máté, atkári lakos:
Ha rajta van a neve a papíron, és az nem hangzik el, kimaradt, vagy mi. Ha ott van a papíron a
neve és mégsem hangzik el, akkor mi van?
Benei Bertalan polgármester:
Ettől sokkal nagyobb ügyek vannak, mint a disco. Elnézést kér Tóth Mátétól, hogy nem került
szóba discosként a neve, de itt volt Bordák József, és az operett műsorral kapcsolatban telefonált
Farkas Bálinttal, így ez elmaradt.
Kocsis Attila képviselő:
Nem abból kerekedett az ügy, hogy nem volt rajta Tóth Máté neve, hanem abból, hogy Gulyásné
több olyan dolgot állított, ami nem is hangzott el. Valótlanságot állított valakikről, akik
képviselők, hozott valamilyen döntést, valaki számára negatív döntést, miközben nem is volt
döntés. Ha Gulyásnénak olyan fontos volt, hogy ezeket az információkat szándékosan elferdítse,
akkor bejöhetett volna megnézni a jegyzőkönyvet, megkérdezhette volna a képviselőket, hogy
miért szavaztak Tóth Máté ellen, de nem ezt történt, hanem az, hogy ez a nő utálja Tóth Mátét.
Az újságkészítés kapcsán elhangzottak, hogy ki nem szerette volna, stb. ezek gusztustalan
dolgok, ezt látja folyamatosan, és ez nagyon érdekes történet.
Benei Bertalan polgármester:
Most elmondja, hogy hogyan történt, de nem akarja védeni Gulyásnét, nem is volt itt az ülésen.
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Úgy döntöttek, hogy Farkas Bálintot hívják meg az ünnepségre, és ő kérte, hogy egy
primadonnát is hozzon magával. Estére a Graffehauset választották, a diszkóba meg Szabó Bélát.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
És azt ki mondta, hogy ő meg Király Sándor nem szavaztak.
Benei Bertalan polgármester:
Arról nem is beszélt, hogy ki hogy szavazott.
Gulyás Szabó Györgyné, a Műv.Ház és Könyvtár vezetője:
Vasárnap délután hívta fel Máté, hogy miért Szabó Béla fog zenélni, és azt is közölte, hogy már
5-6 emberrel beszélt, akik ezt mondták.
Tóth Máté, atkári lakos:
Amikor ő Gulyásnéval beszélt a lehetőségről, nem mondta, hogy Szabó Béla is szóba jöhet, ő
meg már intézte volna, hogy a Graufhause olcsóbban eljöjjön, közben meg nem ő zenélhet, akkor
köszöni szépen, ez egy jóleső érzés volt, ha a zenélés nem lényeg, elég nagy probléma lenne, ha
senki nem zenélni, mert a polgármester úgy fogalmazott, hogy ettől sokkal nagyobb problémák
vannak. Ő olcsóbban elvállalta volna, mint Szabó Béla, de ha ez nem számít az
önkormányzatnak, mert van pénze, akkor rá nincs is szüksége.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Volt most itt egy cirkusz, de ha még van rá mód, hogy választhassanak discóst, és Máté olcsóbb,
akkor ő lehetne a discos.
Kocsis Attila képviselő:
Szerinte túl kellene már ezen lépniük.
Benei Bertalan polgármester:
Egyetért ezzel, amikor vele történtek a dolgok, akkor ő is túltette magát azokon, ezen is túl kell
lépni.
Kocsis Attila képviselő:
Ő a Máté helyében már el sem vállalná.
Tóth Máté, atkári lakos:
Már ő sem vállalná.
Kocsis Attila képviselő:
A cirkuszról az a véleménye, hogy ez nem azért volt, hogy ki legyen a discos, hanem azért, amit
Gulyásné mondott.
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Gulyás Szabó Györgyné, a Műv.Ház és Könyvtár vezetője:
Az itt ülők szerint Tóth Máté mond igazat, és ő hazudik, ő az a nyuszi, aki, ha van sapkája, ha
nincs, hazudik, Máté pedig bármit állít, igaz.
Kocsis Attila képviselő:
Máté, itt úgy lehet beszélni, ha adnak szót. A polgármesternek is el lehetett volna mondanod a
gondodat, te is gondolsz valamit, a polgármester is, és elhiszi, vagy sem, az az ő szíve joga, a
más meg másé, teljesen mindegy. Azt azonban nagyon jól tudod, hogy miért kerültél ebbe a
helyzetbe.
Benei Bertalan polgármester:
A Művelődési Ház átadási ünnepsége, az avatás április 30-án lenne, állófogadással, és május 2.án „Miénk a ház” címmel lenne az ünnepi program, amit az elmúlt ülésen elfogadtak. A program
szerint 10 órától térzene és majorett bemutató, 11 órától gyermekműsor, a Puding és palacsinta,
15 órától amatőr múvészek bemutatója, foklór műsor, 17 órától Farkas Bálint és Szász Katalin
operettestje, 18 órától a Tűzkerék együttes táncos bemutatója, 20 órától pedig a Graufhause
együttes műsora, majd 21 órától nosztalgia discoval zárnák a napot.
Kocsis Attila képviselő:
Szerdán ünnepélyes átadás, pénteken pedig a műsor?
Benei Bertalan polgármester:
Ez így van, mivel elsején ballagások vannak. Az átadásra vagy Hiller István miniszter, vagy
Arató Gergely államtitkár jönne el.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
És az biztos, hogy valamelyikük itt lesz az átadáson?
Benei Bertalan polgármester:
Igen, de 12 órára kell tenni a kezdést.
Király Sándor képviselő:
Előzőekben arról is szó volt, hogy szentmise is lesz.
Benei Bertalan polgármester:
Házszentelés lesz 30-án.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az átadási ünnepségen nem lesz semmilyen műsor? Nem lehetne a majoretteket erre a napra
szervezni, és a térzenét pedig visszamondani?
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Benei Bertalan polgármester:
Az átadási ünnepségen az iskola ad rövid műsort, és az új ház megtekintése után kerülne sor az
állófogadásra.
A majorettek szerdán még iskolába vannak, ezért nem tudnak jönni. A térzene nagyon szép, a
zenekar jó, nem javasolja visszamondani.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A péntek délelőtti majorett bemutatót nem lehetne áttenni délutánra az amatőr művészek elé?
Berényi Ildikó képviselő:
Támogatja Fülöpné javaslatát, mert ha ezt lehetne, akkor pénteken délután lehetne kezdeni a
programokat.
Benei Bertalan polgármester:
Mivel a majorettek iskolába vannak, nem jó ez a javaslat.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Akkor délelőtt meghallgatják a térzenét, a majorettekkel, de az már nem biztos, hogy mindenkit
érdekel a bábszínház.
Benei Bertalan polgármester:
Közölték vele, hogy április 30-án 12 óra az alkalmas a Minisztériumnak, ha megfelel, ha nem,
akkor átadják a megbeszélt időpontban. Magda Sándor országgyűlési képviselő Úrnak az volt a
véleménye, hogy neves politikust kell az átadásra felkérni. Az ő javaslatára hív vendéget a
minisztériumból.
A megnyitón ott lesz az Óvoda, az Iskola, a Hagyományőrző és a Naplemente Csoport, a
képviselők, az intézmények dolgozói. Propaganda kell, és összegyűlik annyi ember, hogy ne
érezze rosszul magát senki.
Király Sándort kérdezi, hogy az állófogadást tudja-e vállalni, az ételek elkészítését, a
felszolgálását?
Király Sándor képviselő:
Van-e már létszám, és egyáltalán eldöntötték-e, hogy milyen ételek legyenek?
Benei Bertalan polgármester:
50-60 főt számolt, Dr. Magda Sándor, Sós Tamás, a CÉDE-től Kürtösi Károlyék, a kivitelező, a
tervező, Hegede Árpád, néhány környékbeli polgármester, a képviselők, a mezőgazdasági
szövetkezet elnöke, a takarékszövetkezet vezetője, az intézmények vezetői, stb.
Kocsis Attila képviselő:
Arra is figyelni kellene, hogy az állófogadásra csak az jöjjön, akit arra is meghívnak.
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Benei Bertalan polgármester:
Elképzelhető, hogy egy külön kártyát is kellene tenni a meghívóba.
Király Sándor képviselő:
Ő vállalja az állófogadáson felszolgált ételek elkészítését, de amikor ballagások és ünnepségek
vannak országszerte, nem könnyű pincért találni.
Benei Bertalan polgármester:
Ha a képviselőnek ilyen a hozzáállása, akkor hagyják az egészet.
Király Sándor képviselő:
Nem a hozzáállásról van szó, de egy ilyen fogadásra kellenek poharak, tányérok, abroszok, stb.
és van itt egy igazgató is.
Berényi Ildikó képviselő.
Javasolja, hogy addig ne küldjék el a meghívókat, amíg nem fix az állófogadás.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ő szívesen segít a szervezésben.
Király Sándor képviselő:
Eljutottak odáig, hogy meglesz az étel, az eszközök, mi legyen a felszolgálással, itallal?
Benei Bertalan polgármester:
Bort kapnak, legyen pezsgő, rövid ital, sör, üdítő, ásványvíz. Holnap elmegy Király Sándorhoz és
megbeszélik.
Virág Beáta atkári lakos:
Neki is van pincér ismerőse, ha szükséges, szólhat neki, sőt Tóth Máté pincér is egyben.
Tóth Máté atkári lakos:
Kérdezi, hogy akkor most várható-e döntés a discós ügyében?
Benei Bertalan polgármester:
Kéri Tóth Mátét, hogy felejtse el ezeket a dolgokat, ha elvállalja a discót május 2-án, akkor
Gulyás Szabó Györgynével egyeztessenek.
Virág Beáta atkári lakos:
Kérdezi, hogy a pincérrel kapcsolatban kivel kellene beszélni?

130
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Kell-e egyáltalán még pincér? Ők nem tudnák ezt megoldani?
Király Sándor képviselő:
Meg is kell teríteni, és be is kell vinni az ételt.
Benei Bertalan polgármester:
Megbeszélik Király Sándorral, és majd holnap szól.
Javasolja az átadási ünnepség programját elfogadásra.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az átadási ünnepségre vonatkozóan – 6 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
45/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Művelődési Ház átadási ünnepségének programja
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor
Művelődési Ház és Könyvtár átadásával összefüggő feladatokat és a megnyitó
programját az alábbiak szerint 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
2008. május 2-án „Miénk a Ház!” - ünnepi program az Egressy Gábor Művelődési
Ház és Könyvtárban
10 órától Térzene és majorett bemutató
Fellép: a Szihalmi Fúvószenekar és Majorett Csoport, az Árnyaskert Óvoda és a
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói
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: Gulyás-Szabó Györgyné Művelődési Ház igazgató
Határidő: 2008. április 30.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az Óvoda zárvatartási kérelmét terjeszti a Képviselő-testület elé. (Ügyirata:682/2008. szám
alatt, másolata mellékelve.)
Ismerteti a kérelmet.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a kérelem elfogadását.
A Képviselő-testület az óvoda zárvatartási kérelmét 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
46/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Árnyaskert Óvoda zárvatartásának engedélyezése
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXXIX. törvény 90. §. /1/ bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva, az Árnyaskert Óvoda zárvatartását 2008. július 21-től 2008. augusztus 17-ig
engedélyezi.
- A Képviselő-testület felhívja az Óvodavezető figyelmét arra, hogy a zárvatartásról a
szülőket időben tájékoztatni kell.
Felelős: Közlésért:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Végrehajtásért: Berényi Ildikó óvodavezető
Határidő: Azonnal, ill. 2008. június 1.

Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy kiírták a Leader-pályázatokat, amit holnap délutánig
kell megküldeni.
Ilyen pályázati lehetőségek vannak, mint a helyi természeti örökség, - a talajszelvényre egyelőre
csak jelezni kell, a helyi életminőség fejlesztése, helyi piacok, közösségi terek kialakítása, humán
erőforrás fejlesztése terén a szakmai tudás fejlesztése, hagyományos népi mesterségek,
egészséges életmód, ezt a doktor úrral kellene egyeztetni, de most kell megjelölni, helyi
turizmus, ezen belül a kerékpárutak fejlesztése.
Ezek kerülnek az MVH-ba, és ha megítélik a pénzt, utána kell benyújtani a pályázatot.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Úgy néz ki, hogy ez a kerékpárúti pályázat nem lehetséges, de a Leader lényege, hogy olyanra
lehessen pályázni, amire országos pályázat nincs.
Ennek is az a lényege, hogy felmérjék azokat, amikre igény lenne. Ezt a már kormányrendeletben elfogadott összeget az akciócsoport le tudja kötni. Ha a prioritásokból minél többet
vetnének fel, akkor a nyár folyamán olyanok fognak megjelenni, ami nekik is megfelelne.
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Benei Bertalan polgármester:
A pályázaton a természeti értékek, a különleges növény- és állatvilág, a gazdasági fejlesztés,
kiviteli tervek, pl. a kerékpárút kivitelei terve, de a faluközpontot tervezték, engedélyezési tervet
lehetne, megvalósíthatósági tanulmányokat, csapadékvíz-elvezetési rendszer is van. Az
elhangzottakat jelölték be.
Ezen kívül Molnár Andrásék is pályáztak bor- és gasztronómia terén.
Az egyház is eszükbe jutott, így a Jegyző Úr megkérdezi a Leaderesektől, hogy van-e olyan,
amire az egyház pályázhatna.
Ha megnyernék azt az összeget, amit odaítélnek, akkor 60-70 millióra lehet településenként
pályázni, és ez semmilyen következménnyel nem jár, de lehet, hogy ki sem jelölik és akkor nem
is lehet pályázni az elhangzottakra.
Megoldási javaslatgyűjtő űrlapról van szó.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ezek a jövendő pályázatok alapjai lehetnek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a felsorolt Leader-pályázati lehetőségek elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Leader-pályázati lehetőségekre vonatkozóan –
8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
47/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Leader pályázati lehetőségek
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi Leader
pályázati prioritásokat és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Dél Mátra Leader-közösség a határozat
mellékletében szereplő prioritások alapján pályázatokat írjon ki.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy kísérje figyelemmel a
pályázatok kiírását és az Önkormányzat anyagi erejéhez mérten a prioritásokban
meghatározott témákban a Képviselő-testület döntését követően pályázatot nyújtson
be.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: folyamatos

Benei Bertalan polgármester:
A hétvégi takarítási napon résztvevőknek köszöni a munkát. Javasolja, hogy az intézményeknek,
egyesületeknek küldjenek köszönőlevelet.
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Kocsis Attila képviselő:
Ismét elmondja, hogy sok közlekedési tábla meg van forgatva, pl. a Sport utca végén is, Batáék
ott járnak el, és ezt nem veszik észre.
Benei Bertalan polgármester:
Egy olyan tábla van, amit érdemes megfordítani, mert jó, de vannak olyanok, amik olyan
halványak, hogy nem látszanak, azért nem foglalkoztak vele, mert ha megjönnek az új táblák
úgyis lecserélik a régieket.

Király Sándor képviselő:
Legutóbbi felvetésére nem kapott választ, hogy miért úgy állították ki a művelődési ház
terembérleti számláját, ahogy.
Másik kérdése, hogy mikortól számít a bérleti díj, a birtokbavételtől, vagy a műsorkezdéstől,
vagy a polgármester saját jogán adhat kedvezményt, vagy a művelődési ház igazgató adott ilyet,
de ha nem, ezek az elszámolások eléggé hanyag munkára adnak választ, ugyanis ebben a
számlában 9 órát számláztak, de nem tudja, hogy hogyan jött ki 9 óra?
Gulyás Szabó Györgyné. Művelődési Ház és Könyvtár vezetője:
Ez a rendezvény 15 órakor kezdődött és fél 12-ig tartott, és még a fűtést is levették.
Király Sándor képviselő:
Miért nem a birtokbavételtől számítják, amikor bemegy, 2 órakor kezdődött és 1 óráig tartott.
Gulyás Szabó Györgyné. Művelődési Ház és Könyvtár vezetője:
Mert akkor egy ilyen rendezvény többe kerülne, mint egy lakodalom.
Kocsis Attila képviselő:
Van egy határozat – de biztos nincs benne olyan, hogy ez többe kerülne, mint egy lagzi – nem
kell mérlegelni, az abban foglaltak szerint kell számolni. Leveszik a fűtést és hidegben voltak?
Király Sándor képviselő:
A határozat úgy szól, hogy igénybevétel esetén, árammal, fűtéssel, stb. 9 órától vették igénybe és
éjjel 1 óráig voltak ott.
Benei Bertalan polgármester:
Engedményt csak intézményi dolgozónak lehet adni.
Király Sándor képviselő.
Ezzel az önkormányzat bevételi forrását csökkentette. Ha a jövőben is így lesz, nem akkortól
kellene a bérleti díjat felszámolni, amikor elfoglalják a termet.
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Kocsis Attila képviselő:
Azok az emberek, akik nem állami pénzből élnek, nem azt számolják, hogy mennyi bevételük
van, hanem azt, hogy mennyi a nyereség. Itt is így kellene működni. Tótéknak is azt kellene,
hogy megéri-e nekik, ha ennyibe kerül a bérlet, ha megéri jönnek, ha nem, nem. Jótékonyság, ez
megy a közszférában.
Benei Bertalan polgármester:
Nem kell számolni, hogy sok vagy sem, ez van a határozatban, ha 9-től este 9-ig vannak ott,
akkor ennyibe kerül.
Király Sándor képviselő.
Jó lenne, ha ennek lenne foganatja, mert ha most előfordult, máskor is előfordulhat.

Berényi Ildikó képviselő:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy Atkáron két lakos gyűjtött aláírást, amit Dr. Magda
Sándornak címeztek, ezen szerepel Berényi Ildikó aláírása is. Ezt nem érti, mert ő nem írta alá,
akik gyűjtötték, nem emlékeztek rá, hogy tőle is kértek aláírást.
Ezzel az erővel, önkormányzati képviselőként, atkári lakosként ha megkerestek volna, szívesen
aláírta volna. Ennek nem ez az elintézési módja, ez egy okirat-hamisítás, ezt elutasítja, ilyen
nincs, hogy valaki nevét odaírják.
Benei Bertalan polgármester:
Ez kemény rendőrségi ügy. Az a baj, hogy Atkáron már két egyesület, két csoport is van, lehetne
ugyan húsz is, semmi nem tiltja, érdekes módon a nyugdíjasok is két csoportra szakadtak. Ő
tudja, hogy honnan ered ez.
Kocsis Attila képviselő:
Ezzel meg lett szólítva az Egyesülete.
Benei Bertalan polgármester:
Aki elindította az aláírásgyűjtést Balog Lászlónéval és Táncos Tibornéval, az tagja az
egyesületnek.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ez olyan, mint amikor ő azt mondta, hogy amit nem mondott, arra ne mondják azt, hogy igen.

Kocsis Attila képviselő:
Szombaton 13 fővel dolgoztak, de Csuzdi József nem tudott jönni, most áll ez a dolog.
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Benei Bertalan polgármester:
Nem állt meg a dolog, mert vitetett oda 10 teherautó földet. Gép probléma van, de ha ebben a
hónapban megtörténik a feltöltés, akkor májusban még lehet füvesíteni, a fák telepítése őszre
marad, viszont a tűzrakó hely a nyáron elkészül. Azt is megbeszélték, hogy nem lesz gyalogút,
mert a gyerekek úgy is szaladgálnak az iskolából.
Kocsis Attila képviselő:
Amit bevállaltak, az orvosi rendelő előtti területre Bordák József már le is szállította a követ.
Benei Bertalan polgármester:
Nagyon jó, hogy ott volt a doktor úr is, ha arra gondol, hogy a nyugdíjasok is ketté szakadtak,
most van két civil szerveződés is.
Kocsis Attila képviselő.
Ezzel mit lehet tenni, ő nem tudja, hogy mi van a másik egyesülettel. Egy dolog sántít, de ezt
nem kell nyilvánosságra hozni, az egyesület heterogén összetételű, reméli, hogy mindent meg
fognak tudni oldani, hogy a falu javát szolgálják.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az útépítésből is maradt még föld, de ez a szeméttelepre kellene takarónak.
Kocsis Attila képviselő:
Nekik még legalább 40 teherautónyi föld kellene.

Dr. Jakab Csaba jegyző:
A forgalomszabályozásra vonatkozó határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A forgalomszabályozásról szóló határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.
A forgalomtechnikai eszközök felülvizsgálata megtörtént, Molnár Gyula közútkezelő javaslatot
tett a hiányzó táblák pótlására. A közúti jelzőtáblákat megrendelték, kb 2-3 hét múlva
megtörténhet a kihelyezésük. Ezen felül forgalomszervezési javaslatot is kaptak, melynek
elfogadása a Képviselő-testület hatásköre.
Ezen felül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, alábbi forgalomszervezési javaslatot is
kaptak, melyek elfogadásáról a Képviselő-testületnek kell döntenie:
- Arany J út középen történő lezárása az átmenő autóforgalom elől, így az ott lakók egyik fele a
Rákóczi útról, a másik fele a Fő útról közelítheti meg az ingatlanát.
- A Rákóczi útról az Attila úton át egyirányúsítva a Bajcsy Zsilinszky utat,
- A Kertaljáról behajtva a Jókai út lenne egyirányú, ahonnan a Május 1 útra lehetne kihajtani.
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Benei Bertalan polgármester:
Az Arany János úton Molnár András és Grízner Tiborné ingatlana között tervezik egy betonnal
kettéválasztani az utat.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Miért kell ezt tenni az Arany János úttal?
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy főleg azért, hogy a kamionok ne ezt az utat
használják, ha a jászságba akarnak menni.
Pesti Jánosné képviselő:
Ő ezzel nem ért egyet, mert így az atkári személygépkocsi-tulajdonosoknak is kerülni kell.
Kocsis Attila képviselő:
Azért annyi értelme lesz, hogy így már nem zavarja az Arany János útról Rákóczi útra történő
kikanyarodást Debreczeni Krisztián parkolása.
Pesti Jánosné képviselő:
Véleménye szerint, ha ezt egy utcának engedélyezik, akkor a Széchenyi úttal is meg lehetne tenni
ugyanezt. A Bajcsy Zs. út egyirányúsításával egyetért, mert az elég szűk utca.
Kocsis Attila képviselő:
Az Arany János útiak aláírásgyűjtést is szerveztek az utca lezárására.
Benei Bertalan polgármester:
Az Arany J út lezárásával egyetért, mert reggelente tele van iskolába igyekvő gyerekekkel.
Pesti Jánosné képviselő:
Javasolja, hogy legyen ott rendőr és ne engedje be az autókat reggelente.
Benei Bertalan polgármester:
Az Arany János út a javasolt formában sétáló utcának is alkalmas. A Bajcsy Zs. út egyirányúvá
tételével is egyet lehet érteni.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsenek az elhangzott javaslatokról.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Arany János és Bajcsy Zs. utakra vonatkozóan
6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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48/2008. (IV. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Forgalomszabályozás
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésben és az utak forgalomszabályozásáról és a
közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (4)
bekezésében foglalt hatáskörében az alábbi, Atkár Községi Önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő közutak forgalmi rendjét az alábbiakban módosítja:
1. Az Arany János út a 17. szám előtt lezárásra kerül, az utca mindkét irányból
zsákutca lesz.
2. A Bajcsy-Zsilinszky utca egyirányú a Rákóczi út felől az Attila utca felé.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatnak megfelelő
közúti jelzéseket helyeztesse el az érintett útszakaszokon.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 30 napon belül
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy zárt ülésen folytatnák a Képviselő-testület munkáját.
A megjelent atkári lakosok elhagyják az üléstermet.
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.)

Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy a Képviselő-testület 19.30 órától ismét nyílt ülésen folytatja munkáját.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolja, hogy az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2004. (IV.14.) számú rendeletmódosításról szóló rendelet-tervezetet véleményezzék.
Rendelet-tervezet 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 költségvetési
zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 16/2008. (IV.16.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolja, hogy a „helyszíni szemlét tarthat” kifejezés helyett „tart” legyen a rendeletben.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A rendelet építési övezetenként listázza az utcákat, és az ott tartható állatok darabszámát.
Benei Bertalan polgármester:
Számára elképzelhetetlen, hogy a Hunyadi úton egy lovat vagy szarvasmarhát tartsanak.
Kocsis Attila képviselő:
Már pedig aki állatot tart, azt nem a kertje végén tartja.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ezt a két építési övezetet alakították ki 2004-ben. Ma már nincs annyi állat a községben, az I-es
övezetből ki lehet húzni a nagy állatot, a II-es övezetben egy nagy állat tartható.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A 600 m2 terület mit jelent ebben a rendeletben?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez a legkisebb területet jelöli, és ez is az állategészségügyi szabályozás miatt volt benne.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Véleménye szerint ez sem kell egyáltalán. Javasolja, hogy a községben egyáltalán ne lehessen
nagy állatot tartani.
Pesti Jánosné képviselő:
Szerinte sem kell ez, ez egy kiskapu.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A rendelet-tervezet 10/A paragrafusa szerint a község I. és II. építési övezetében nagy állat nem
tartható.
Az állattartás bejelentése, elmaradása is szankcionálható.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Milyen időközönként lehet szankcionálni?
Hasznosi Árpád képviselő:
Hogyan lehet ezt betartani.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ha rendőr és állatorvos is elkíséri a helyszínre.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2004. (IV.14.) számú
rendelet-módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2004.
(IV.14.) számú rendelet-módosításról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
10/2008. (IV.16.) SZ.
RENDELETE
AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2004. (IV.14.) SZÁMÚ
RENDELET-MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nagy szünet van a két ülés között, de ha szükséges, forduljanak hozzá a képviselők.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21.45
órakor bezárta.

kmf.
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