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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.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira: 1. Krematórium építéséről tájékoztató.
2. Pályázat autóbusz vásárlásra.
3. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
4. 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:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Krematórium építéséről tájékoztató.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Pályázat autóbusz vásárlásra.

Benei Bertalan
polgármester

3.) Az Önkormányzat 2008. évi Költségvetéséről szóló rendeletmódosítása.

Benei Bertalan
polgármester

4.) Bejelentések, indítványok.
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Krematórium építéséről tájékoztató
Benei Bertalan polgármester:
A múlt héten csütörtökön az AMON-tól Bakondiné megkereste, hogy az AMON az atkári
Temetőben krematóriumot szeretne építeni a Temető felső, Csány felé eső részén. Ehhez a
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Az az elképzelésük, hogy a temetőt szépen
rendben tartanák a krematórium környékén, beparkosítanák, az épületet nem is nagyon
lehetne látni az útról. A temető üzemeltetéséről nem esett szó. Régebben tárgyalt róla a
Képviselő-testület, de mivel nagyon magas sírhelydíjat kértek volna, ezért nem adták át az
üzemeltetését. Kis kápolnát és urnafalat is építenének, és - a temető-rendeletük is tartalmazza
- a szóróparcella kialakítását.
Kért tőlük írásos anyagot, amelyben a képviselőket tájékoztathatták volna, de ez nem érkezett
meg.
Bakondiné elmondta, hogy egy nagyon modern krematórium lenne, amely számítógépvezérelt. Győrben van egy ilyen, és szívesen elviszik a képviselőket, amennyiben igénylik a
megtekintését.
Úgy tudja, hogy először Abasár és Visonta közötti részre tervezték a megépítését, ugyanoda,
ahová Visonta kerékpárutat tervezett.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Jó lett volna, ha Bakondiné itt lett volna az ülésen, és kérdezhettek volna tőle.
Benei Bertalan polgármester:
Akkor még nem tudta az ülés időpontját, de most csak egy elvi hozzájárulás kellene, a
végleges döntésig még találkozhatnak vele.
Király Sándor képviselő:
A területet bérelnék, vagy megvennék?
Benei Bertalan polgármester:
Nekik mindenhogy megfelel, a Képviselő-testületnek kell dönteni róla.
Kocsis Attila képviselő:
Milyen nagyságú területre van szükség?
Arra van-e szabály, hogy az utolsó síroktól milyen távolságra lehet építkezni?
Benei Bertalan polgármester:
Az építkezéshez 1000 m2 terület szükséges.
Az építkezési távolságot biztos megnézték, és csak szabályszerűen építenék meg.
Hasznosi Árpád képviselő.
A közelben is van ilyen krematórium?
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Benei Bertalan polgármester:
Szolnokon van ilyen, benn a városban, de olyan parkkal van körülvéve, hogy az épületet alig
lehet látni.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban van-e valamilyen feladata?
Benei Bertalan polgármester:
A Képviselő-testület döntésén múlik, hogy eladják, bérbe adják, vagy csak odaadják az
igényelt területet. Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban nincs, és emiatt nem is vállal
semmiféle többletterhet.
Király Sándor képviselő:
Most csak elvi hozzájárulás szükséges, később majd részletesen megtárgyalnák?
Kocsis Attila képviselő.
Azt kellene tudni, hogy mit akar az AMON.
Benei Bertalan polgármester:
Ezért lett volna jó, ha Bakondiné eljön az ülésre, és elmondja a terveit. Az biztos, hogy az
épületet nem az út mellé, hanem belülre építenék.
Pesti Jánosné képviselő:
Az is kérdés, hogy a képviselő-testület egyáltalán szeretné-e ezt a krematóriumot. Neki
vegyes érzései vannak ezzel kapcsolatban.
Benei Bertalan polgármester:
Neki szintén, jó is volna, meg nem is.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Aki már hallott erről a tervről, annak vegyes véleménye van. Az sem elhanyagolható
szempont, hogy az önkormányzatnak ebből mi a jó, mert ha csak az AMON-nak jelent jó
üzletet, akkor megfontolandó. Ha jó ajánlatot adnak, akkor egyezzenek bele az építkezésbe.
Benei Bertalan polgármester:
A Képviselő-testület kikötheti, hogy megépítik a kerítést, az utat hátul leaszfaltozzák, a
sírhely-díjat, pedig az önkormányzati rendelet, és nem az AMON-javaslat szerint
alkalmaznák, ha a temető üzemeltetésével is megbíznák. Évekkel ezelőtt már tárgyalt erről a
Képviselő-testület, és a magas sírhelydíj-javaslat miatt nem jött létre a megállapodás.
Paksi Tamás képviselő:
Kicsit mohóbbak is lehetnének, és még egy parkoló kialakítását is kérhetnék.
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Benei Bertalan polgármester:
Szerinte bővebb információ kellene ahhoz, hogy a Képviselő-testület dönthessen. Ismerni
kellene az AMON ajánlatát, és azt is, hogy az Önkormányzatnak ebből milyen haszna
keletkezhet, lenne-e bevétele ebből. Az autópálya közelségének is van szerepe, hogy Atkárra
esett a választásuk.
Kocsis Attila képviselő:
Tudomása szerint az AMON Szolnokon hamvasztat. Ha mindez Atkáron történne, kb. 40 eFt
költséget jelent, nagy haszna ebből nem származik.
Berényi Ildikó képviselő:
Szerinte a haszon attól is függ, hogy milyen kapacitású lesz a hamvasztó, de ez az ő dolga.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolja, hogy jöjjön el az ülésre az AMON vezetője, és együtt beszéljék meg ezt a témát.
Benei Bertalan polgármester:
Ha meg tudnak egyezni, és itt építkeznének, a víz ott van, a villanyt, csatornát, gázt kell
kiépíteniük.
Benei Kálmán képviselő:
Ő a javaslat mellett van, de olyat kell kitalálni, hogy abból az Önkormányzatnak bevétele,
haszna is legyen.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ő is egyetért, de legyen itt az ülésen, hogy elmondhassák a kikötéseiket, stb.
Berényi Ildikó képviselő:
Először csak elviekben kellene dönteni, hogy egyáltalán akarják-e, hogy Atkáron
krematórium épüljön, mert ha nem, akkor bármit mondhatnak az AMON részéről.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Közvélemény-kutatást kellene végezni a község lakosságánál.
Benei Bertalan polgármester:
Az eredmény attól is függ, hogy kinek mi a véleménye a hamvasztásról.
Berényi Ildikó képviselő:
Ha erről tudomást szerez a lakosság, biztos megdöbbenést okoz számukra.
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Benei Bertalan polgármester:
Kétszer volt olyan temetésen, ahol urnafalba történ a temetés, pedig sokan választják ezt a
formát. Ha a községben is szokássá vált volna a hamvasztásos temetés, akkor más lenne a
helyzet.
Király Sándor képviselő.
A helybelieknek ez a temetkezési forma sokkal olcsóbb lenne, mint a koporsós temetés.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy elviekben támogassák az AMON krematórium
építésére tett ajánlatát, de részletesen dolgozzák ki az elképzeléseiket, és a következő ülésre
hozzanak ajánlatot.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - krematórium építésére vonatkozóan - 7 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
50/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Krematórium építéséhez elvi hozzájárulás
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az atkári
köztemetőben építendő krematórium létesítésének tervét és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elviekben támogatja a Krematórium építését az atkári
köztemetőben és felhívja a polgármester figyelmét, hogy az AMON Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt-től (Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 13.) írásos ajánlatot kérjen az
üzemeltetés feltételeitől és körülményeiről, valamint a cég vezetőjét a következő
képviselő-testületi ülésre hívja meg.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2008. június 25.

2.) Pályázat autóbusz-vásárlásra
Benei Bertalan polgármester:
Az MVH-alap ajánlatáról tájékoztatta a Képviselő-testületet, melyben 9 és 17 fős autóbuszra
lehet pályázni 2008. június 9-ig. A 17 fős autóbuszra D-kategóriás gépjárművezetői engedély
szükséges. Iskolai kirándulásokra, Sportegyesület, Nyugdíjas csoportok utazásaira,
ebédkihordásra, betegek szállítására is használható lenne.
100 %-os támogatású pályázatról van szó, az üzembe helyezést is támogatják, csak a
fenntartás költségeit kellene az Önkormányzatnak biztosítani.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A pályázat utófinanszírozású, és nettó, ÁFA nélküli a támogatás.
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Van egy lista, amiből választani lehet, pl. a 9 fős autóbusz nettó 6-7 millió Ft plusz 1 millió
forint a regisztráció, a 17 fős 10-13-15 millió Ft.
Benei Bertalan polgármester:
Szép ez a lista, de erről beszélni kell, csak az ÁFA-t kellene az önkormányzatnak fizetni, és az
üzembetartást.
Kocsis Attila képviselő:
Örök vita lenne azon, ha éppen két igénylőnek is szüksége lenne rá, a másik pedig, hogy a 9
fős kicsi, a másik meg túl sokba kerül.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A gépkocsivezető és a költsége is nagyon sokba kerül, és a 9 fős amúgy is kicsi lenne.
Benei Bertalan polgármester:
A hozzászólások alapján javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne nyújtsanak be pályázatot
autóbusz-vásárlásra.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - határozathozatal nélkül - az Önkormányzat
nem nyújt be pályázatot autóbusz vásárlására vonatkozóan- 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és tudomásul vette.
3.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet Polgármesteri Hivatal személyi változásai miatt szükséges
2008. évi költségvetési rendelet módosításáról.
Kéri Jegyző Urat, ismertesse a tervezetet.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Benei Bertalanné köztisztviselő nyugdíjazása miatt Baginé Palik Katalin alkalmazására 2008.
november 1.-től van lehetőség, mivel Beneiné felmentése 2008. október 31.-ig tart. Addig
áthidaló megoldásként, a Munkaügyi Központtal is egyeztetve, 1 főt 5 hónapra
foglalkoztatnának, ezért 560 eFt támogatást kapnának. Közhasznú foglalkoztatásban nem
biztos, hogy el lehetne látni mindent, ezért 2008. november 1.-ig terjedő időben, heti egy
alkalommal megbízási díj ellenében segítene Baginé Palik Katalin a gazdálkodásban.
Figyelembe kell venni, hogy 2008.-tól megváltoztak a nyugdíjazás szabályai, amely
költségkihatását a költségvetésben is fel kell tüntetni, ezért szükséges a rendelet-módosítás.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság előzetesen megtárgyalta és véleményezte az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
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A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a további tárgyalását, megvitatását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 18/2008. (V.28.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
- Számszakilag mit jelent a módosítás?
- A közhasznú dolgozó is köztisztviselői státuszt kap? Az 560 eFt támogatás fedezi az 5 havi
bért és járulékait?
- Milyen összegű Baginé Palik Katalin megbízási díja heti egy alkalommal 5 hónapon
keresztül?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
-A közhasznú foglalkoztatott nem lesz köztisztviselő.
- A megbízási díj 5 hónapra 204 eFt bruttó.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A Munkaügyi Központ a bérnek és járulékainak a 70 %-át támogatja. Ez attól is függ, hogy
kit sikerül választani. Ha az 5 hónap alatt köztisztviselőt alkalmaznának, az 770 eFt plusz
költséget jelentene.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mit jelent az, hogy plusz költség, hiszen a költségvetésbe a nyugdíjas bérét is tervezték?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Természetesen azt tervezték. Mivel évközben jelentette be Beneiné, hogy elmegy 57. évesen
előrehozott öregségi nyugdíjba, 2008-as költségvetésben sem a felmentését, sem a
végkielégítését nem tudták tervezni.
A felmentés idejére az állásra csak határozott időre lehet alkalmazni a dolgozót.
Kocsis Attila képviselő:
De hát volt terv, akkor ezeket nem lehetett előre látni?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Sajnos nem. A munkát viszont ugyanúgy el kellene látni, de egyedül képtelenség. Májusban
már így is helyettesített, hogy a határidős feladatok meglegyenek, de egyszerre mindent nem
bír elvégezni.
Kocsis Attila képviselő:
A Képviselő-testület azt is mondhatná, hogy megszüntet egy státuszt.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Egyedül ezt a munkát képtelenség úgy ellátni, hogy minden nyilvántartás és a könyvelés, stb.
naprakész legyen. A félévi beszámolót sem tudja elkészíteni, ha nem lesz segítsége. Április
25.-tól könyvelni sem tudott.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A jegyzői értekezleten elmondták, hogy a MÁK 2008-tól normatíva ellenőrzéseket végez,
még a nyáron is. A MÁK elismeri, hogy a gazdálkodók túlterheltek, de elvárják, hogy a
könyvelés és a nyilvántartás is naprakész legyen.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Az ÖNHIKI-s értekezleten nekik is elmondták, hogy egy ellenőrzési csoportot hozott létre a
MÁK. Az itt jelenlévő pénzügyi szakember szerint is egyre több a gazdálkodói munka,
rövidebbek a határidők és sok a túlmunka. Volt olyan felszólaló, aki a kolléganőjével éjszaka
megy haza a hivatalból.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nem kapott minden kérdésére választ.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Az állás csak november 1.-től tölthető be. A közhasznú dolgozó munkabére 82.000 Ft.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ez akkor egy szakember lesz, nem lehetne addig csak adminisztrátort felvenni?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Adminisztrátort keresnek érettségivel, és ennyi a bére, a segédmunkásnak 69.000 Ft adható.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Részmunkaidőben sem lehet foglalkoztatni senkit Beneiné helyén?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Nem, mert a státusz 8 órás, és október 31.-ig egy státuszon csak egy dolgozó lehet.
Kocsis Attila képviselő:
Így akkor felvesznek egy érettségizett közhasznú dolgozót. Nem éri, hogy amit Beneiné
ellátott, miért kell még pluszban szakembert is megbízni?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Azért, mert a közhasznú dolgozó nem csak a gazdálkodásban töltené le a munkaidejét, hanem
besegítene az egyéb területeken is, pl. az adóba is.
Kocsis Attila képviselő:
Sokkal egyszerűbb lett volna, ha rögtön azt mondják, hogy a közhasznú dolgozót nemcsak
Beneiné helyettesítésére vennék fel, és egyből elmondanák a Képviselő-testületnek, hogy mit
terveznek.
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A közhasznú dolgozó gazdálkodási ügyintéző és adminisztrátori feladatokat látna el egyben.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Minden területen vannak elmaradások, ezekben mindenhol segíthet. A Kincstárnak és a
Munkaügyi Központnak is voltak javaslatai, míg végül a közhasznút választották. Előnye,
hogy mobil, szociális területen és az iktatásban is lehetne dolgoznia.
Benei Kálmán képviselő:
A hivatalban teljesítmény-bérezés van, de ha elmaradások vannak a munkában, ezt akkor is
kapják. Valamikor ez úgy volt, hogy aki nem végezte el a munkáját, az nem kaphatott teljes
bért sem.
Berényi Ildikó képviselő:
Attól, hogy ketyeg a felmentés, olvasta a pályázati kiírást az állásra, itt ellentmondás van, ha 5
hónapon keresztül egy napot, és a közhasznú dolgozó segítségét kapja Petrikné, holott a
gazdálkodásban nagyon sok munka hárul rá.
Kocsis Attila képviselő:
A gazdálkodói feladat nemcsak szakfeladatokból áll, hanem pl. az utaláshoz nem kell
diploma, ő is szokott utalni, a költségvetés összeállításához szükséges, de a
nyilvántartásokhoz sem kell.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ennek is vannak különböző oldalai, amíg az önkormányzati bankszámlákról csak
köztisztviselő végezhet utalást, addig a számlanyilvántartást bárki elkészítheti.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Neki a félévi beszámoló-készítés időszaka nagyon sok munkával jár, ezért ő annak az egy
napos segítségnek is örül.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az lehetne-e megoldás, ha egy státuszt kialakítanának, amit majd 5 hónap múlva
megszüntetnének, és akkor nem kellene sem a közhasznú, sem a megbízás.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A Képviselő-testület egyszer már létrehozott egy státuszt, amit rövid idő múlva meg is
szüntetett.
Kocsis Attila képviselő:
Ha ez lehetséges, akkor már júliustól alkalmazhatnák Jegyző Úr kiválasztottját.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Baginé Palik Katalinról van szó, aki közalkalmazottként dolgozik, de nem tud jönni.
Benei Kálmán képviselő:
Ha nem kap végkielégítést a munkahelyéről, akkor miért nem mond fel?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Baginé a munkaviszonyát áthelyezéssel szeretné megszüntetni, ezért az időpontban is meg
kell egyezni a két munkáltatónak.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nem ért egyet, ha munkahelyet akar valaki változtatni, akkor jön, amikor szükséges.
Kocsis Attila képviselő:
Mindenkinek mérlegelni kell, de ez neki érdekes.
Berényi Ildikó képviselő:
Jegyző Úrtól kérdezi, hogy hány jelentkező volt az állásra?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Hatan jelentkeztek, de csak Baginénak volt gyakorlata.
Benei Bertalan polgármester:
Beneinének csak közgazdasági érettségije volt, ma már ilyen végzettséggel nem lehet a
gazdálkodásban dolgozni.
A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy a költségvetési rendelet-módosítást elfogadja, és
az, hogy a Jegyző Úr kit választ, az az ő munkáltatói jogköre.
Kocsis Attila képviselő.
A személy mindegy, ő azt sem tudja, hogy kik jelentkeztek az állásra.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nem tud egyetérteni a javaslattal, hogy közhasznút foglalkoztassanak, aki itt is ott is besegít,
Baginé pedig egy napot megbízásokat teljesít.
Kocsis Attila képviselő:
Véleménye szerint ha valaki 5 hónapig egy új munkahelyen dolgozik, lehetetlennek tartja,
hogy hatféle dolgot megtanuljon, önállóan dolgozzon, döntést hozva végezze a munkáját.
Benei Bertalan polgármester:
Számlákat felvezetni a nyilvántartásba, vagy az adósnak a leveleit borítékba rakni ilyenekben
tud segíteni.
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Kocsis Attila képviselő:
Ő itt nem Kocsisné férje, hanem képviselő, és a polgármester úr ne ilyenekkel példálózzon.
Berényi Ildikó képviselő:
A Képviselő-testület nem a jegyző ellen van, hanem a feladat megoldását akarja. Dönthet a
Képviselő-testület egy státusz kialakításáról is.
Kocsis Attila képviselő:
Nem érti, hogy miért nem lehet egyenesen megmondani, hogy mit szeretnének, akkor nem
kellene fölösleges köröket futni.
Berényi Ildikó képviselő.
Biztos nem merték egyből kijelenteni, hogy státusz kellene.
Benei Kálmán képviselő:
Annyira nem szégyenlősek.
Kocsis Attila képviselő:
Hát nem.
Berényi Ildikó képviselő.
Ha lesz státusz, a többi a Jegyző Úr dolga.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Adhat státuszt a Képviselő-testület, de a közalkalmazotti törvény által biztosított jogok miatt
áthelyezéssel jönne Baginé.
Benei Kálmán képviselő:
Ha megvolt hirdetve az állás, és jelentkezett rá Baginé, azt jelenti, hogy ide akar jönni
dolgozni, akkor miért ő mondja meg, hogy mikor.
Berényi Ildikó képviselő:
Próbaidőt is lehet kikötni?
Kocsis Attila képviselő.
Ha határozatlan időre veszik fel, akkor is van próbaidő?
Benei Bertalan polgármester:
Minden pályázóval elbeszélgetett a Jegyző Úr, és Baginé volt a legalkalmasabb.
Sajnos, hogy az új státusz nem jutott az eszükbe.
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Dr. Jakab Csaba jegyző.
Igen, lehet próbaidőt kikötni. A törvény kimondja, hogy áthelyezésnél két hónap szükséges a
munkaviszony megszüntetéshez.
Ha a képviselő-testület megszavazza az új státuszt, beszélni kellene Baginéval, hogy mikor
tudna leghamarabb kezdeni.
Benei Kálmán és Király Sándor képviselő távozik az ülésről, ezzel a képviselőtestület létszáma 8 főre csökkent.
Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után a képviselő-testület folytatja a munkáját.
Dr. Jakab Csaba jegyző.
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy Baginé Palik Katalin 2008. július 1.-től tudna kezdeni,
holnap beszél a munkáltatójával, örült az új státusznak.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 2008. július 1.-től hozzon létre egy új státuszt a
gazdálkodásban.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az új státusz kialakítására vonatkozóan – 8
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
51/2008. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Polgármesteri Hivatal többletstátusz biztosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgármesteri Hivatalban pénzügyi-gazdálkodói státusz biztosítását és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület 2008. július 1-jétől egy fő
többletstátuszt biztosít a Polgármesteri Hivatalban.

pénzügyi-gazdálkodói

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bér- és járulék költségeket
a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tervezze be.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy 2008. július 1.-ig négy alkalomra megbízhatja-e Baginé
Palik Katalint?
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá Baginé Palik Katalin megbízását július
1.-ig.
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A Képviselő-testület Baginé Palik Katalin megbízására vonatkozóan - határozathozatal nélkül
- 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Pesti Jánosné képviselő:
Ezen döntések után, hogyan alakulnak a költségek, mennyivel kell módosítani a
költségvetést?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
2008. július 1.-től október 31.-ig a bér és a felmentésre jutó kereset, június hónapra a
megbízási díj, egy havi helyettesítési díj és a nyugdíjazás miatti összeg, valamint Baginé
időarányos 13. havijának a része, összesen 4.202.000 Ft-ot jelent a költségvetésben.
Kocsis Attila képviselő:
Mi az a helyettesítési díj?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Május hónapban egyedül látta el mindkét feladatot, ezért Beneiné helyettesítésére díj illeti
meg.
Berényi Ildikó képviselő.
A nyugdíjazással felmerült költségeket nem lehetett volna betervezni a költségvetésbe?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A végkielégítés a tavalyi törvény szerint nem járt.
Kocsis Attila képviselő.
A törvény januártól változott.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ez igaz, de ő nem vette figyelembe, hogy a felmentés alatt is el kell látni a feladatot.
Kocsis Attila képviselő:
A 4.202 eFt nem kevés, és ha erről tudnak, biztos lett volna olyan, amiről másképp döntenek.
Ha az egész összeget nem is, de egy részét biztos be lehetett volna tervezni, és ez is milliós
tétel, két két és félmillió forint, nagyon sok.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az ÖNHIKI-nél viszont ez jó pontnak számít.
Benei Bertalan polgármester:
Az önkormányzati költségvetés olyan, hogy többször is módosítható, nem olyan nagy bűn,
hogy kimaradt. Lehetett volna másképp tervezni a költségvetést, de majd a félévi
beszámolóban módosítanak.
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Kocsis Attila képviselő:
Bevételt módosítani keveset szoktak, a 4,5 millió Ft-ot elő kell teremteni. De ha azért kellene
bevételt módosítani, mert 1.300 eFt- iparűzési adót kaptak a múlt héten, az rendben, de emiatt
is módosítani kell.
Benei Bertalan polgármester:
Bízzanak benne, hogy ÖNHIKI-t és 6.3-ra is kapnak.
Kocsis Attila képviselő.
Gond, hogy költségvetést készítenek, de csak azok a számok vannak benne, amiknek benne
kell lenni. Kifizetetlen számláik is vannak.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A Képviselő-testület most is mondhatja, hogy átcsoportosít.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A számlákat ki kell fizetni, egyetért Attilával.
A teljesítmény-mutatóhoz tudnak nyúlni egyedül, eldönthetik, hogy évközben vagy csak
jövőre. Az elkövetkező időszakban csak a bért tudják módosítani, ami nem kötelező.
Kocsis Attila képviselő:
A bér érdekes helyzet, mennyi pluszt rak le az állam, pénzt elvenni érdekes dolog, a
súlyozással lehetne változtatni.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy tanulmányozzák az önkormányzati törvényt ezzel kapcsolatban.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 4.202 eFt-tal emeljék meg a költségvetésben a hitelt.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a hitel megemelésére vonatkozóan – 5 igen
szavazattal, 3 ellenszavazattal nem fogadta el.
Benei Bertalan polgármester:
Furcsának tartja, hogy javasolták a státuszt, és mégsem szavazta meg a testület.
Kocsis Attila képviselő:
Mondhatnak a képviselők bármit, ha sem a polgármester, sem a jegyző nem akarja őket
megfelelő információhoz juttatni. Ha egyből azt közölték volna, ami valóban van, és tiszta
képet kapnának, nem lenne min vitatkozni. Nemcsak arról szól, hogy megvan-e pénz, vagy
nincs. Ha már januárban tudnak erről, másképpen dönthettek volna.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Előbb volt egy felvetése, amire azt mondta Kocsis Attila, hogy nehéz.
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Kocsis Attila képviselő:
Igen, pénzt elvenni valakitől nehéz. De a hitelt sem lehet a végtelenségig növelni.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ő arról beszél, hogy az elkövetkező időben mit lehet tenni, mit lehetne csökkenteni, ami nem
kötelező.
A nyugdíjazással kapcsolatosan úgyis mindent ki kell fizetni, mert ha nem, lehet menni a
Munkaügyi Bíróságra, ahol úgyis a kifizetésre kötelezik az Önkormányzatot.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az iskolában a minimum létszámmal dolgoznak, mindenki a besorolás szerinti bérét kapja,
egyéb semmi, bérmaradványból soha nincs kifizetés. Az eltérítés megszüntetését is felvetette
már, azóta az összes köztisztviselő haragszik rá, pedig ez nem kötelező, csak adható juttatás.
Ha az egyik intézményben nincs ilyen, akkor a másikban se legyen.
Amikor személyekről kell dönteni, rossz felemelni a kezet.
Egyedül Benei Kálmán képviselő volt az, aki rajta kívül vetette ezt fel, vagy pl. amikor az
óvodatitkári posztot ő nem szavazta meg, felháborító, hogy ezek kimennek a faluba, ez
tarthatatlan állapot.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Itt most csak ahhoz lehet nyúlni, ami nem kötelező, csak azokat lehet csökkenteni.
Berényi Ildikó képviselő:
A szavazás nem a státusz béréről és a nyugdíjazásról szólt, hanem a hitelfelvételről.
Benei Bertalan polgármester:
Nem, ő nem hitelfelvételt javasolt.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A módosítás nem hitelfelvétel, hanem előirányzat módosítás, a működési hitel összegét kell
megemelni a 4.202 eFt-tal.
Berényi Ildikó képviselő:
Itt egy félreértés történt, a polgármester úr azt mondta, hogy emeljék meg a hitelt.
Kocsis Attila képviselő:
Az eltérítés azért zűrös, mert itt nem volt súlyozás, mindenki egyformán kap. Vannak
bizonyos esetek, van aki 8-10 órát is dolgozik, és az kevesebbet keressen, mint az, aki csak
1,5 órát naponta.
Berényi Ildikó képviselő:
Ő javasolja, hogy ha ilyen döntés előtt állnak, valaki foglalja össze szavazás előtt.
Nem lehetne még egyszer szavazni?
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Benei Bertalan polgármester:
De lehetséges.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési rendeletben a működési hitel összegét
4,202 eFt-tal emeljék meg.
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, - a 2008. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
12/2008. (V.28.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2008. (I.30.)
SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok
Benei Bertalan polgármester:
A Body-klub tagjainak beadványáról tájékoztatta a Képviselő-testületet. Megállapodás
szeretnének kötni az Önkormányzattal: a bérleti díj fejében rendbe raknák a kistornaterem
tetőzetét, kifestenék kívül-belül az épületet. Ehhez kérik a képviselő-testület hozzájárulását.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Vele is beszéltek, és elmondták, hogy még a jégpálya üzemeltetését is vállalnák.
Paksi Tamás képviselő:
Itt is gázzal fűtenek?
Kocsis Attila képviselő:
A klub tagjai hogyan gondolták, a rendbe-tétel értéke mennyi ideig fedezné a bérleti díjat?
Benei Bertalan polgármester:
A kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy gázfűtés van, de a cirkot le is lehet zárni. A
kistornaterem bérleti díjáról a Képviselő-testület nem döntött, így ezt nem lehet tudni.
Egy megállapodást fel is lehet bontani, és ha a Képviselő-testület úgy látja, hogy nem tesznek
eleget a megállapodásban foglaltaknak, akkor felbontható.
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Kocsis Attila képviselő:
Úgy tudja, hogy a cirkot már zárták el máskor is. Ha nincs is bérleti díj, ezt akkor is le kell
fixálni, mert tudniuk kell, hogy meddig futja az, amit elvégeznek.
Berényi Ildikó képviselő:
Nem támogatja kérésük azon részét, hogy folyamatosan, bármikor bemehessenek a terembe.
Meg kell állapodni egy számukra alkalmas időpontban, de az Önkormányzatnak kell
megmondani, hogy mit lehet és mit nem.
Benei Bertalan polgármester:
Az önkormányzat tulajdonában van az épület, de így van a labdarúgó szakosztály is.
Kocsis Attila képviselő:
Azzal az eltéréssel, hogy a labdarúgó szakosztály bejegyzett egyesületként működik. Biztos
nekik is készült megállapodás a használatról. A Bady-klub meg azért klub, mert nem egy
bejegyzett csoport.
Benei Bertalan polgármester:
A testépítés egyéni dolog, nem szakosztályban edzenek, és ha valaki csak délelőtt ér rá, vagy
csak délután, mehessen edzeni. Nem kellene elvenni tőlük ezt a lehetőséget.
Berényi Ildikó képviselő:
Nem azt mondta, hogy vegyék el a lehetőséget. Gyöngyösön sem lehet éjszaka bemenni egy
fitness-terembe sem. Támogatja a kérésüket, dicséretes az ajánlatuk, de legyen egy időpont,
amikor használhatják a termet.
Kocsis Attila képviselő:
Kivel kötnének megállapodást?
Benei Bertalan polgármester:
Lesz 2-3 személy a 8-10 főből, akivel megállapodnának.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az sem mindegy, hogy mit jelent ez a segítség, 5 év, vagy mennyi? A tető javítását havonta
lehetne végezni, mert kővel dobálják a cserepeket, eltörik, amit cserélni kellene.
Benei Bertalan polgármester:
A külső vakolat is hiányos, ezt is kijavítanák.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az iskola erről az épületről egyszer már lemondott.
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Benei Bertalan polgármester:
Amikor a Sportegyesület elnöke volt, oda akarta vinni az Egyesületet, de azt mondta az iskola
igazgatója, hogy szó sem lehet róla, mert akkor nem lesz technika terem.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ebben az évben is takarékoskodik az iskola. Ezért azt mondta, hogy 4 óráért nem fűtik be ezt
a termet, majd megoldják a technika órákat az osztálytermekben. Az is akadályt jelent, hogy
az iskolai gázórára van kötve az épület.
Benei Kálmán képviselő:
A vízfogyasztás elkülöníthető, vagy az is úgy van, mint a gáz?
Benei Bertalan polgármester:
A víz nem jelentős, csak a gáz.
Hasznosi Árpád képviselő:
Le is lehetne szerelni a radiátorokat.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A fiuk úgy gondolják, hogy vele nem tudnak megállapodni. Elmondták, hogy a Művelődési
Házba is úgy jártak, hogy külön kulcsa volt mindenkinek.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mivel saját eszközeiket használják, a munkát elvégeznék, úgy, hogy a gázt leválasztják az
iskoláról, és akkor ők fizetnék a fűtését, meg kell kérdezni őket, hogy így is vállalják-e?
Hasznosi Árpád képviselő:
A festés is attól függ, hogy mivel festenek.
Kocsis Attila képviselő:
Szerinte nem olyan rossz ez az ajánlat.
Benei Kálmán képviselő:
Már évek óta ennek a 8-10 embernek a problémájával foglalkoznak. Javasolja, hogy tegyék
rendbe az épületet, számolják ki, hogy ez mennyibe került, és akkor 2-3 évig ne fizessenek
bérleti díjat, stb.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Vagy leválasztják az iskolai gázóráról az épületet, és a külön gázóra alapján ők fizetnék a
fűtés díját.
Paksi Tamás képviselő:
Javasolja nekik, hogy alakítsanak egyesületet, vagy egy bejegyzett valamit.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az önkormányzat civil szervezettel is köthet megállapodást.
Kocsis Attila képviselő:
Volt, olyan klubtag, aki 13-szor jött hozzá januárban, hogy majd beszéljék meg ezt a bejárást.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja a következő képviselő-testületi ülésre kidolgozni a megállapodást, akkor majd
dönthetnek a Body-klub ajánlatáról.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - határozathozatal nélkül - a Body-klub
ajánlatára vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és tudomásul
vette.
Berényi Ildikó képviselő:
Az óvodai 3. csoportszoba hasznosításával kapcsolatban semmi konkrétum nincs. Családi
napközi lesz-e, vagy valami más, számítások, szervezési feladatok állása.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Az intézményvezetői értekezleten azért hozta szóba, hogy járjanak utána a családi napközi
kialakítás lehetőségének.
Berényi Ildikó képviselő:
Ebbe lehetne belehelyezni a bölcsődei formát, mert külön nem megy.
Benei Bertalan polgármester:
Abasáron jól megy, nincs tejkonyha, de ettől még működnek, napközben le lehet adni a
gyereket megőrzésre. Azért is előnyös, mert akik ott vannak a bölcsődében, ott is maradnak az
óvodában.
Kocsis Attila képviselő:
Akkor ez nem egy állandó létszám?
Berényi Ildikó képviselő:
De igen, de lehet ilyen pluszszolgáltatást is, mert belefér.
Benei Bertalan polgármester:
A védőnőnél megvan a létszám, ez a forma a szülőnek is jó, ha el kell menni dolgozni, és
nincs hová tenni a gyereket.
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Berényi Ildikó képviselő:
Akkor érdeklődjön-e felőle, vagy csak jövőre gondolkodjanak róla.
Benei Bertalan polgármester:
Sajnálná, ha a 3. szoba üresen maradna.
Kocsis Attila képviselő:
Azzal nem veszítenek, ha mindent megnéznek, hogy 100 eFt, vagy 1 mFt lenne-e?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A bölcsődei normatíva 500 eft, a napközis 270 eFt. Fontos, hogy hányan igényelnék, mert 5
gyerekre nem éri meg.
Pesti Jánosné képviselő:
Azzal nem veszítenek, ha csak tájékozódnak.
Kocsis Attila képviselő:
Az is számít, hogy akik igénylik, ki is tudják-e fizetni a térítési díjat.
Benei Bertalan polgármester:
Ezt is csak szeptembertől lehet indítani?
Berényi Ildikó képviselő:
Nem tudja, hogy a GYVT mit ír elő. Idősekben is lehet gondolkodni.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ha szeptembertől indulnának, nem biztos, hogy előre is kapnának normatívát, lehet hogy csak
utólag kapnák meg a 4 havit.
Benei Bertalan polgármester:
Utána kell nézni, és a júniusi ülésen beszámolni róla, felmérni az igényt, mert a létszám
lényeges pont.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta.
Hasznosi Árpád képviselő:
Kérdezi, hogy mi a helyzet a roma-családdal?
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Múlt hét csütörtökön Tóth Tibor, körzeti rendőrmegbízottal és Józsa Imrével, a polgárőrség
vezetőjével meglátogatta őket. A családfő azt mondta nekik, hogy ő elmenne a községből oda,
ahol lehet lovat is tartani.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodó:
Egy ismerőse mesélte, hogy Pusztamonostorra is beköltözött egy roma család, ahol
folyamatosan zaklatják őket, és ezért már tovább is álltak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő is meglátogatta a családot, elmondták, hogy nem érzik jól magukat a községben.
Kocsis Attila képviselő:
Már ismét betörték a ház cserepeit.
Paksi Tamás képviselő:
A faluban nagyon sokan megkapták Jegyző Úr felszólítását, aminek egyáltalán nem örülnek.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Anyósa is sérelmezi a felszólításban leírtakat, a fenyegetést. Ő már egy idős asszony és nem
tudja ezeket a munkálatokat elvégezni, de amíg bírta magát rendben tartotta az ingatlanát.
Kocsis Attila képviselő:
Valamikor Bata Józsefék kaszáltak, még kényszerkaszálást is végeztek.
Benei Bertalan polgármester:
Ez így volt, Hevér Tamásnál is kényszerkaszáltak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez nem számít megelőző védekezésnek, a polgármester rendelte el a munkát. Szerdán felhívta
Hevér Tamást, és Kis Csabához irányította a kaszálás ügyében.
Kocsis Attila képviselő:
A szelektív hulladékgyűjtő a Hevesi téren mindig tele van, de még a környéke is szeméttel.
Benei Bertalan polgármester:
Az lesz a legjobb, ha elvitetik a szelektív gyűjtőket, mert még az idegenek is mellé rakják a
zsákokat.
Berényi Ildikó képviselő:
Az is megoldás lehetne, ha többször ürítenék a konténereket.
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Benei Bertalan polgármester:
Nem, mert a szállításért nem számolnak fel semmit.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szüntessék meg a szigeteket, és háztartásonként
gyűjtsék szelektíven a hulladékot, különböző színű zsákokban, hogy eldönthessék, megéri-e a
gyűjtés?
Berényi Ildikó képviselő:
Ez jobb megoldás lenne, mint a konténer, amit ritkán ürítenek.
A méhtartást is szabályozza az állattartási rendelet?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Egy 1969-es miniszteri rendelet szabályozza. Birtokvédelmi eljárás keretében lehet vizsgálni,
és korlátozhatja vagy meg is tilthatja a tartását.
Benei Bertalan polgármester:
Gyöngyösi József méhészetével van baj.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Igazgató Úrék ingatlanáról az olajfa ága is nagyon kilóg az útra, nehéz a Hunyadi útról a
kilátás.
Benei Bertalan polgármester:
Baj, 4-5 ember van a faluban, aki nem törődik a környezetével.
Kocsis Attila képviselő:
A sportpályára, Body klubra rendszabályt kellene kialakítani, ahol jóval több az idegen
ember, mint az atkári. Pünkösdvasárnap is ott dorbézoltak, ezzel kapcsolatban valamit kellene
tenni. Kutyát is bevisznek a sportpályára, ki kellene tenni egy táblát „A sportpálya területére
állatot bevinni tilos” felirattal.
Benei Bertalan polgármester:
Egy kaput kellene forgókaput, hogy ne lehessen motorral sem bemenni a pályára.
Kocsis Attila képviselő:
A kapu beállítása a Napközi és Iskola között, jó lenne.
A sportegyesület támogatásáról: május vége van, jövő héten vezetői megbeszélés lesz a
hogyan továbbról. Látni kell, hogy lesz-e lehetőség az indulásra, garancia kellene a július végi
időpontra rendelkezésre fog-e állni a támogatás.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Képviselő-testület legutóbb 200 eft-os támogatásról döntött.
Benei Bertalan polgármester:
Ha annyira fontos, 100 eFt-ot elutalnak.
Kocsis Attila képviselő:
800 eft kellene, de nekik júliusban szükséges, a nevezési díjakra.
Benei Bertalan polgármester:
Tudja, hogy van 400 eFt tartozásuk, amit el kellene utalni, felét most és a másik felét a jövő
hónapban.
Kocsis Attila képviselő:
Neki az a lényeg, hogy legyen garancia arra, hogy júliusban ki tudják fizetni a nevezési díjat.
Benei Bertalan polgármester:
Július végéig a 400 eFt-ot elutalják.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést
18.55 órakor bezárta.
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