JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 25.-én /szerdán/
15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Meghívottak:

Bakondi Endréné, AMON Temetkezési Vállalat, Gyöngyös,
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
Petőné Varga Mária, Fundamenta LTP munkatársa
Dr. Jakab Kálmán háziorvos,
Marton Sándorné védőnő
Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató
Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Pesti Jánosné, igazgatási előadó,

Megjelent:

10 fő atkári lakos

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 10 fő jelen van.
Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az ülés napirendi pontjai tárgyalásának sorrendjére.
Elsőként az AMON Temetkezési Vállalat tájékoztatóját, majd az új LTP szerződéskötésekről
szóló tájékoztatót tárgyalják meg. Ezek után a meghívóban is közölt napirendek megtárgyalását
javasolja.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –10 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Az AMON Temetkezési Vállalat tájékoztatója krematórium épí- Bakondi Endréné
téséről.
Vezető
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2.) A Fundamenta LTP-szerződések ismételt kötéséről szóló
tájékoztató.

Petőné Varga Mária
Munkatárs

3.) Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról.

Marton Sándorné
védőnő

4.) Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról.

Bartókné
igazgató

5.) Beszámoló az Árnyaskert Óvoda munkájáról.

Berényi Ildikó óvodavezető

6.) Tájékoztató az Egressy Gábor Művelődési Ház és
Könyvtár munkájáról.0

Gulyás Szabó Györgyné
Műv.Ház és Könyvtár vez.

7.) Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról.

Dr. Jakab Kálmán
háziorvos

8.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása.

Benei Bertalan
polgármester

Lukács

Irén

1.) AMON Temetkezési Vállalat tájékoztatója krematórium építéséről.
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy már az előző ülésen tájékoztatta a képviselőket az AMON kérelméről, és akkor
olyan döntés született, hogy a következő, mai ülésre hívják meg az AMON képviselőit, hogy
kérdéseikre azonnal választ kaphassanak.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy már volt a gyöngyösi építési hatóságnál a krematórium
ügyében, ahol azt mondták, hogy az építési engedély kiadásának nincs akadálya.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Kálmán képviselő:
Kérdezi, hogy ha megépül a krematórium, akkor a temető karbantartását is elvégzik?
Bakondi Endréné, az AMON vezetője:
Ha lehetőséget kapnak az építkezésre, az ő portájukat rendben tartják, ezzel együtt a temetőt is, a
karbantartást felvállalják.
Benei Kálmán képviselő:
Mit takar az, hogy felvállalják?
Bakondi Endréné, az AMON vezetője:
A karbantartást felvállalják, például kerítésjavítás, de új beruházást nem vállalnak, csak az
üzembetartást, kaszálást, utak rendben tartását, fák gallyazását, szemételszállítást, hóeltakarítást,
stb.
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Paksi Tamás képviselő:
A krematórium építéséhez milyen nagyságú területre lenne szükségük, bérelnék, vagy
megvásárolnák a területet?
Bakondi Endréné, az AMON vezetője:
Meg szeretnék vásárolni a területet, nem bérelni, és ez független lenne a temetőtől.
Paksi Tamás képviselő:
A krematóriumon kívül lehet, hogy szükség lesz még gépkocsitárolóra is?
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője:
Nekik összesen 1000 m2 területre lenne szükségük, ebből 300 m2 az épületre, amely körben
parkosított, kívülről nem is látszik, ha sátortetős lesz az épület, akkor 30 cm gázkémény látszik,
szabadalmaztatott kemence, a károsanyag-kibocsátása a megengedett érték 10 %-át sem éri el. Itt
semmiféle telephely nem lenne, a krematóriumhoz tartozó két db teherautó is Gyöngyösön
parkolna.
Kocsis Attila képviselő:
Ha létrejönne az adásvétel, mikor kezdenék el az építkezést, és mikorra fejeznék be?
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
Amint megkapják az építési engedélyt, ősszel már el is kezdenék, kb 6-8 hónap alatt befejeznék.
Már a berendezések gyártójával is egyeztettek.
Kocsis Attila képviselő:
Mikortól vennék át a temető karbantartását?
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
Amikor önök kérik, akár szeptember 1.-től is, ez független az építkezéstől.
Kocsis Attila képviselő:
Tehát a temető karbantartása nem függvénye az üzem indulásának.
Benei Bertalan polgármester:
Évekkel ezelőtt is tettek kísérletet a temető karbantartására, de akkor azért nem jött létre az üzlet,
mert Önök nagyon magas sírhelydíjat kértek volna az atkáriaktól, és ez volt az alapvető gond.
Bakondi Endréné, AMON vezetője:
A sírhelydíjról lemond, nem ezen múlik, az Önkormányzat beszedheti a sírhelydíjat, és Önök
jobban is meg tudják követelni a lakosságtól, hogy ha már egy sírba 4 embert eltemettek, akkor
az ötödiket már ne abba temessék.
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Kocsis Attila képviselő:
Látta-e már az Önkormányzat temetőrendeletét?
Ha a temető karbantartást elvállalnák, milyen szerződésben, milyen díjakkal?
Bakondi Endréné, AMON vezetője:
Még nem látta a temetőrendeletet.
A karbantartásra van egy határozatlan idejű kegyeleti közszolgáltatási szerződésük, amelyben
mindent lefektettek, de ha az Önkormányzat úgy látja, hogy ez nem jó, akkor nem kötnek
szerződést. Jelenleg 4000 Ft-ot fizetnek Huszár Ferencnek, amikor Atkáron temetnek, és erről
számlát is kapnak.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Most az üzemeltető fizeti az egyéb közüzemi díjakat is, ha a karbantartást Önök végzik, ezeket a
közüzemi díjakat is felvállalják?
A temető rendeletben szabályozták a különböző díjakat, ez továbbra is az Önkormányzat feladata
lenne?
Most Huszár Ferenc temetőgondnoknak van egy temetkezéssel kapcsolatos lerakata, ahol éjjelnappal választhatnak a hozzátartozók. Önök is terveznek ilyet, vagy ezért Gyöngyösre kell
menniük a temettetőknek?
Bakondi Endréné, az AMON vezetője:
Ha ők üzemeltetik a temetőt, a közüzemi díjak fizetését is vállalják.
A díjak rendeleti szabályozása továbbra is az Önkormányzat feladata maradna. Ők nem
szeretnének a sírkövesekkel sem vitatkozni, ezt közösen kellene megbeszélni. Erre neki egy
embert kellene alkalmazni, aki napközben is kimegy, szétnéz, ha bejön a sírköves, áramot
biztosítani, megtudakolni, hogy mikortól akar itt dolgozni, beengedni, stb.
Beruházást, urnafal építést nem tudnak felvállalni, és ez a törvény szerint is a tulajdonos feladata,
ők csak a karbantartást vállalhatják át.
Ők nem terveznek lerakatot a községben, Gyöngyös közel van, éjjel-nappal van ügyelet, elviszik
az elhunytat, és Gyöngyösön lehet választani, nem érdemes kihozni, erre még külön telephely is
kellene. Sokkal jobban járnak a hozzátartozók, ha bejönnek és ott választanak, ha az árakat
megnézik, másképp működnek, mint ahogy a Huszáré működik Atkáron.
Hasznosi Árpád képviselő:
Az üzemeltetéssel munkalehetőséget is tudnak biztosítani az atkáriaknak?
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
Munkahelyet is biztosítanak, és az atkári jelentkezőket előnyben részesítik.
Pesti Jánosné képviselő:
Ha megépülne a krematórium biztos, hogy Gyöngyös környékéről ide hoznák az elhunytakat,
milyen távolságról lenne szó?
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
100 km-en belül nincs krematórium, 70-80 km-es körzetből hozhatnák az elhunytakat.
Folyamatosan, hétfőtől péntekig üzemeltetnék.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Előzetesen számolták a bevételt, az iparűzési adóvonzatot, az üzleti tervben is számoltak ezzel?
Az Önkormányzat melyik céggel kötne szerződést? Az ingatlant melyik cégnek adná el az
Önkormányzat?
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
A bevétel tekintetében két műszakos munkarenddel kell számolni, nem 8 órával.
Az építtető lenne az Eurocar, a temetőkarbantartást pedig az AMON végezné.
Az ingatlant az Eurocar vásárolná meg, de lehet, hogy az AMON kezességet vállalna.
Benei Bertalan polgármester:
Nem nézték meg, de valószínű meg kell osztani a területet, és a mostani földtörvény szerint,
2014-ig csak magánszemély vásárolhat külterületi ingatlant, cég nem.
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
Ha ez így van, akkor annak kellene utána nézni, hogy tartós bérleti konstrukció 50 évre mehet-e.
Benei Bertalan polgármester:
Utána kell nézni ezeknek a dolgoknak, de az biztos, hogy a bérlethez nem kell megosztani a
területet.
Bakondi Richard, Eurocar 98 Kft Ügyvezetője,
Vállalja, hogy utánajár annak, hogy eladható-e, vagy csak bérbe adható a terület cégnek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a beruházáshoz
szükséges földterület értékesítési vagy tartós bérletbe adási lehetőségét vizsgálja meg. Ezzel a
döntéssel pontosíthatják az előző határozatot.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előző határozat módosításához ismételt képviselő-testületi döntés szükséges.
Benei Bertalan polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet javaslatának elfogadására.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a polgármester felhatalmazására vonatkozóan –
10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
52/2008. (VI.25. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Krematórium építésének feltételei
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Eurocar 98 Kft. és
az AMON Bt. kérelmét az atkári köztemetőben létesítendő krematóriummal kapcsolatban
és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalja a köztemető területe egy részének tartós
bérletbe adását illetve eladását.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a temető, mint
külterületi ingatlan adásvételével kapcsolatos szabályozásnak megfelelően készítsék elő a
szerződés tervezetét.
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő:
15 napon belül

2.) A Fundamenta LTP-szerződések ismételt kötéséről szóló tájékoztató.
Előadó: Petőné Varga Mária Munkatárs
Benei Bertalan polgármester:
Köszönti Petőné Varga Máriát, és kéri, hogy ismertesse az LTP szerződéskötéssel kapcsolatos
tudnivalókat.
Petőné Varga Mária, Fundamenta LTP munkatársa:
Mindenki számára ismert, hogy a közműberuházás megtörtént. A hitel visszafizetés akadozik,
mert a közműfejlesztési hozzájárulás a hiteltörlesztés része volt. Ebben történt egy olyan, hogy
megtörtént az igénylés, kiutalták az önkormányzatokhoz, befizették a társulati számlára, majd az
ÁSZ-vizsgálat után úgy döntöttek, hogy ezeket visszavonják az önkormányzatoktól, mert nem
igényelhették volna, ezzel kiesett a hiteltörlesztés lehetősége.
Az Alkotmánybíróság most ezt a rendeletet hatálytalanította, megszüntették a visszavonást az
önkormányzatoktól.
Ahhoz, hogy a hitel törlesztését normálisan, törvényszerűen kezelni lehessen, és az
önkormányzatnak ne legyen megfizetési kötelezettségi hiánya, úgy lehet, ha a régi lakástakarékpénztári szerződéseket felmondják, ezek összege a társulati számlára kerül, és az összeg azon
része után, amire még nem történt igénylés, megigénylik a 15 % közműfejlesztési hozzájárulást,
vagy csak a különbözetre igényelnek. Ez nyilván nem elegendő, mert hiány van, épp ezért új
szerződésekre és hitelmódosításra lesz szükség. A régi szerződések felmondásra kerülnek, az új
szerződések szerződéses összege 3.030.000.-Ft. Akik befizették az érdekeltségi hozzájárulást,
további fizetési kötelezettségük nem lesz, de akinek tartozása van, annak lehetősége lesz az új
szerződéssel tovább fizetni. Kéthavi befizetési díjat elenged a társulat annak, aki megköti az
újabb szerződést. Ez kimondottan önkormányzati érdek, mert ha nem teljesül a hiteltörlesztés,
akkor az önkormányzatoknak kell megfizetni a hitelt.
A dokumentációkat átnézték a szakemberek, a szerződéskötés technikája az, mint 5 évvel ezelőtt
volt. Azoknak a lakosoknak, akik hátrányt éreznek, elmagyarázzák a szakemberek. Lényeg, hogy
minél több szerződéskötő ezt a megoldást válassza.
Kérdés, hozzászólás:
Pesti Jánosné képviselő:
Miért kell felmondani, hiszen most járt le a 60 hónap.
Petőné Varga Mária, Fundamenta LTP munkatársa:
Most a fizetési kötelezettség járt le, viszont a 15 % visszaigénylése akkor jogszerű, amikor a
lakástakarék-pénztárból a társulat számlájára kerülnek a pénzek. Gyakorlatilag ezek a
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szerződések felmondással megszűnnek, de nem hagyhatják, hogy megszűnjenek, épp ezért az új
szerződések biztosítják a 15 % és a 30 % állami támogatás igénylését, kiutalásuk a hitel
visszafizetésének lehetőségét.
Pesti Jánosné képviselő:
Ha még él a szerződés, az új szerződés mire vonatkozna?
Petőné Varga Mária, Fundamenta LTP munkatársa:
Egy lakástakarék-pénztári szerződés minimum 4 évig élhet. Ez a szerződés olyan nagyságrendű,
amit, a hitelt nyújtó bank jóváhagy, elfogadja az engedményezést a még meglévő hitelállomány
kezelésére.
Berényi Ildikó képviselő:
Számára világos, hogy az új szerződésbe nem kell fizetni, de mivel ezzel egyidőben nem lehet
másikat kötni, ez borzasztó nagy problémát jelenthet egyeseknek.
Petőné Varga Mária, Fundamenta LTPL munkatársa:
Annak, aki csak lakástakarék-pénztári szerződéssel tudná lakáscélját megvalósítani, annak ez
probléma, mert egyidőben egy embernek csak egy ilyen szerződése lehet. Ha azonban nincs más
lehetősége, még akkor is megjelölheti közvetlen családtagját kedvezményezettként. Előfordulhat,
hogy végképp nincs közvetlen családtag sem, akkor a társulatnak van lehetősége, hogy ezeket
kiengedje a rendszerből.
Berényi Ildikó képviselő:
Még ha van is közvetlen családtag, de nincs
kedvezményezettként sem veheti igénybe a támogatást.

tulajdona

az

ingatlanban,

akkor

Petőné Varga Mária, Fundamenta LTP munkatársa:
Ennek utánajár, megkérdezi.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Társulat összehívta az intéző bizottságot, ahová
meghívták a Commerzbanktól Veres Attila Urat, aki előzetesen levélben közölte a Társulattal,
hogy a hiteltörlesztésben 200 millió Ft tartozásuk van. A tárgyaláson részt vett Klopkó János Úr
az LTP részéről. A közműfejlesztési támogatás leállításával nem tudták a hitelt törleszteni, ezért
olyan megoldást kellett találni, amely során ismét lesz lehetőség a törlesztésre, mert ellenkező
esetben a négy önkormányzatot kötelezik a 200 millió Ft kiegyenlítésére. Öröm volt
közműfejlesztési támogatással kapcsolatos Alkotmánybírósági határozat, viszont a 200 millió Ft
hiteltartozás megfizetése nagy gondot okoz a Társulatnak és ezáltal a fizetési kezességet
felvállaló négy önkormányzatnak.. Kérték a Lakástakarék-pénztár és a Commerzbank segítségét
egy törvényes módszer kidolgozására, amellyel ez a gond megoldható.
Így jutottak el az újabb konstrukcióhoz, amelyet Petőné Varga Mária ismertetett.
Petőné Varga Mária Fundamenta LTP munkatársa:
Tudni kell, hogy a 200 millió Ft lefedésére nem kell az összes szerződő, de mégiscsak annál
jobb, ha minél többen kötnek ismét szerződést.
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nem világos, hogy ha az új szerződésre nem kell fizetni, akkor hogyan lehet igényelni a 15 %
közműfejlesztési támogatást és a 30 % állami támogatást?
Petőné Varga Mária Fundamenta LTP-munkatársa:
Már eddig is történtek befizetések a szerződésekre, amely után visszaigényelték a 15 %
közműfejlesztési hozzájárulást, amíg az ÁSZ-vizsgálat ki nem derítette, hogy ez szabálytalan.
Miután abbamaradt a 15 % igénylése, a Társulat sem tudta a hitelt törleszteni. A régi
szerződésekben lévő összeg és a hitelösszeg össze lett fésülve, úgy néz ki, hogy a hitel a
szerződéses összegtől alig tér el.
Minden lakástakarék-pénztári szerződésre befizetett összeg után az állam évente 30 % állami
támogatást ad, de ehhez minimum 4 éves futamidőre kell kötni a szerződést. A régi szerződések
felmondásával a társulat számlájára kerül a pénz, és így lehet igényelni ismét a 15 %
közműfejlesztési hozzájárulást, de ez még nem az egész hitelösszeget fedi le, ezért van szükség
az újabb szerződésekre, ami a hitelösszeget biztosítja.
Paksi Tamás képviselő:
Az emberekkel közölni kell az új szerződések kötésénél, hogy nincs tartozásuk.
Petőné Varga Mária Fundamenta LTP-munkatársa:
Igen, ez majd így lesz, aki kifizette, nincs tartozása, miután megköti az új szerződést, a
regisztráció után kéthavi törlesztőrészt visszakap a Társulattól.
Kocsis Attila képviselő.
Fizetési kötelezettség nem lesz, de mégis egy évvel tovább tart az elkötelezettségük.
Petőné Varga Mária Fundamenta LTP-munkatársa:
A 2003-ban megkötött lakástakarék-pénztári szerződések 2011-ben jártak volna le, az újabbak
pedig 2012-ben. Minél több ember köt szerződést, annál jobb az önkormányzatnak. A falu
lakossága alkotja a társulatot, akik 60 hónapig vállalták a fizetést, úgy érzi, hogy az új szerződéskötéseknek nem lesz akadálya, és helyrebillen a társulati hitel visszafizetésének a rendje. Egy
kitétel volt, hogy a testületek egyöntetűen a módszer mellé álljanak, az egyedi ügyekben pedig
segíteni fognak.
Kocsis Attila képviselő:
Honnan jött a hölgy?
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Egy Kft-nél dolgozik, ahol lakástakarék-pénztári szerződéseket is kötnek, de a beruházásban, a
kivitelezésben nem vettek részt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az Ász-vizsgálat miatt a 15 % közműfejlesztési hozzájárulást nem igényelték, most lehetőség
nyílik a megigénylésére az ltp-szerződések felmondásával, viszont az alkotmánybírósági
határozat csak azt mondta ki, hogy azokat az összegeket, amelyeket megigényeltek az
önkormányzatok, az nem kell az önkormányzatoknak visszafizetni, de a zárszámadási törvény
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azon részét, ami miatt a megigényelt összegek jogosulatlannak minősülnek, nem változtatta meg
az alkotmánybíróság. Egy újabb közműfejlesztési hozzájárulás igénylésénél azt is figyelembe
kell venni, hogy már 81 milliót megigényeltek, amit a társulatnak át is utaltak. Szerinte ennél
több pénz nem lesz a rendszerben, mivel csak a magánszemélyek által befizetett 1498 Ft után
lehetséges az igénylés, és ez kevesebb, mint az az összeg, amit már megkaptak, az állami
támogatásrész nem tartozik a jegyzőre.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Az ÁSZ véleménye szerint az LTP-ből kiutalt összegek után lehet megigényelni a
közműfejlesztési hozzájárulást.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Már eddig is a havi 20.000 Ft-os betéti összegre igényelték a hozzájárulást, szemben a
magánszemély 1498 Ft-os befizetésével.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
A havi 20.000 Ft után visszaigényelt, és az elmaradt visszaigénylés közti különbség óriási, mert a
felmondott szerződések után a 30 % állami támogatással növelt összeg kerül kiutalásra a Társulat
számlájára.
Kocsis Attila képviselő:
Ez a pénz a társulatnál lesz. A bank 48 hónapos szerződést javasol, amit a meglévő pénzből
töltenek fel, és ehhez jön a 30 %-os állami támogatás, csak azt nem tudják, hogy milyen
nagyságú pénzösszegre van szükség.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Lényeges ez? Egy a lényeg, hogy minimum 4 évig tartson a betételhelyezés. Ha van egy
bizonyos számú szerződés, amit elkezdenek feltölteni, lehet, hogy nem is kell mindet feltölteni,
azért lényegtelen a pénzösszeg nagysága, mert csak azt tölti fel, ami a hitelhez szükséges, ami
nem, azt nem tölti fel. A szerződéskötő nem fizet többet, és a bank a hitelmódosítás után is csak
annyit kér, amennyi a hitel lefedésére kell. A bank ebből látta biztosítottnak a hitel
visszafizetését. Erről a számláról csak a bank tud levenni, mivel engedményezett szerződésekről
van szó.
Berényi Ildikó képviselő:
Véleménye szerint, amikor bejönnek szerződést kötni, nem fogják megérteni, hogy miért van erre
szükség, lehet, hogy kellene egy tájékoztatót tartani.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Sajnos, erre már nincs idő, az a cél, hogy segítsenek az önkormányzatnak a szerződéskötésekkel
a hitelt visszafizetni.
Kocsis Attila képviselő:
Segíteni az önkormányzatot, ebből nehogy azt értsék, hogy aki nem köt, az nem segít az
önkormányzatnak.
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Benei Bertalan polgármester:
A Képviselő-testület most abban döntsön, hogy nem akadályozza, hanem támogatja az újbóli
szerződés-kötést.
Berényi Ildikó képviselő.
Ha több oldalról kapnának információt, lehet, hogy jobban elfogadná a lakosság ezt a helyzetet.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Nem azért kell indulni a szerződés-kötésekkel, mert sürget az idő, hanem a hitel
visszafizetésének van egy intervalluma. A szerződések sok helyen nem tudnak segíteni, mert
csak 4 év után írható jóvá a támogatás, és a bank sem vár hónapokat.
Benei Bertalan polgármester:
Az is felvetődött, hogy mi lenne, ha eladnák a közművagyont és visszafizetnék belőle a hitelt,
még pénz is maradna, ha erre csak 10 év után kerülne sor, így azonban vissza kellene fizetni az
ÁFA-t, és megint mínuszban lenne a Társulat.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Arra most sem tud garanciát vállalni, hogy többet nem lesz ilyen, arra sem gondolt senki, amikor
számolt a közműfejlesztési hozzájárulással, hogy mindezt jogosulatlannak ítélik, és elvonják az
önkormányzatoktól.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Berényi Ildikó véleményéhez csatlakozik, mert ha lakossági fórumon egymás között is
megbeszélhetnék az emberek, akkor másképpen állnának a szerződéskötéshez is. Így viszont
ebből elég nagy zavar keletkezhet.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
A Társulat minden települése három napon át kötheti a szerződéseket. Szerinte előbb várják meg,
hogy mit hoz ez a három nap, elegendő szerződésszám születik-e, és ha nem, akkor hirdessenek
meg egy lakossági fórumot. Lehet, hogy kevesen kötnek, de aki eddig sem akart szerződést kötni,
lehet, hogy most sem fog.
A többi településen is lesz átbeszélés, és lehet, hogy Önök nem hiszik el, de volt olyan település,
ahol falugyűlés nélkül több új szerződés született, mint amennyi volt, és azok is csatlakoztak,
akik először ellene voltak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az első lakástakarék-pénztári szerződéskötéskor még nem itt dolgozott, nem tudja, hogy
megegyezik-e az egy ingatlanra jutó beruházási összeg a szerződéses összeggel?
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Nem, mert minden szerződéses összeg fele a megtakarítási rész, a másik fele egy hitellehetőség,
de ez lényegtelen ebben az esetben, mert a megtakarítási rész nem pontosan egyezik meg az
érdekeltségi résszel, mert ezeket a bank tölti fel egy cash-flaw - pénzügyi terv - alapján.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Számára az sem tisztázott, hogy melyik kormányrendeletet kell alkalmazni a közműfejlesztési
hozzájárulások visszaigénylésénél, mert az új rendelet szerint nem mindenki jogosult a
visszaigénylésre.
Petőné Varga Mária LTP-üzletkötő:
Erre ő nem tud válaszolni, ez nem az ő hatáskörébe tartozó dolog.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy határozatban mondja ki, hogy a Képviselő-testület a
lakástakarék-pénztári szerződés kötéseket támogatja.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a lakástakarék-pénztári szerződésekre
vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
53/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Lakossági lakástakarékpénztári szerződések újrakötésének támogatása
Atkár
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
csatornaberuházással összefüggésben kötött lakástakarékpénztári szerződések
újrakötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kezességvállalásának biztosítására támogatja a lakástakarékpénztári szerződések
újrakötését.
Benei Bertalan 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után a képviselő-testület folytatja munkáját.

Benei Bertalan polgármester:
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről,
valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról.
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés hozzászólás: nem volt
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról
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szóló jelentést - határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
A Szociális és Művelődésügyi Bizottság az elmúlt képviselő-testületi ülés óta egy alkalommal
ülésezett, ahol 6 átmeneti segély iránti kérelmet vizsgáltak meg. A bizottság megállapította, hogy
a kérelmek megalapozottak voltak, összesen 58000 Ft átmeneti segélyt ítéltek meg.
Megnézték az éves keretet, hogyan gazdálkodtak ebben az időszakban, és megállapították, hogy
jól. Hagyomány az előző évekhez a nyári gyermekétkeztetésben való részvétel. Felmérték a
rendszeres GYVT-ben részesülőket, e szerint 30 munkanapra kalkulálva 5 főre lehetett volna
igényelni, és még a megyei keretből 2 főre kaptak lehetőséget, ez 7 fő. Érdekes helyzet állt elő,
mert 22 szülő igényelte az étkeztetést, és a bizottság úgy gondolta, hogy a különbözetet
kipótolják a bizottsági keretből, és így minden gyerek megkapja ezt a csomagot, ami
gyermekenként 8200 Ft, de ez fontos feladat, ennek tudatában hozta meg döntését a bizottság.
Bejelentette a Képviselő-testületnek, hogy ismét fakivágás történt, a polgármesterrel egyeztetve
az óvoda kertjéből két fát kellett kivágni. A már korábban összeállított listából – a bizottság
tagjaival egyeztetve - Zajdáczki Gyuláné kapta meg, és vasárnap el is szállították.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a nyári gyermekétkeztetésben felmelegíthető ételekről
van szó. A Közigazgatási Hivatal által 7 főre adott támogatás 9 főre elegendő, mivel kedvező
árajánlatot is kapott, így a bizottságnak nem 15 hanem 13 főt kell támogatnia.
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a július 1.-én 100. éves születésnapját ünneplő Molnár
Andrásné köszöntését megbeszélte a családdal. Úgy tervezte, hogy egy képviselővel, a
legidősebb Benei Kálmán képviselővel, a Vöröskereszt titkárával, a Nyugdíjas Csoport
vezetőjével, a Szociális és Művelődési Bizottság elnökével június 30.-án mennének el
felköszönteni. Az alpolgármester asszony is eljöhet, összeállítják a névsort, és holnap megbeszéli
a családdal, hogy hétfő délután kerülne sor a köszöntésre.
Berényi Ildikó képviselő:
Milyen módon köszöntenék fel Mari nénit?
Benei Bertalan polgármester:
Tóth Gáborné ötletére rendeltek egy szép emléklapot, mellé virágcsokorral, édességkosárral és
egy tortával köszöntenék fel a 100 éves Molnár Andrásnét. Úgy számolták, hogy mindez 15-20
eft-os költséget jelent az Önkormányzatnak.
Javasolta a Képviselő-testületnek a 100 éves Molnár Andrásné köszöntésére 15.000-20.000 Ft
engedélyezését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - a 100. éves Molnár
Andrásné köszöntésére vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és
tudomásul vette.
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
3.) Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról.
Előadó: Marton Sándorné védőnő
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Nagyon sok napirend van a mai ülésen, jó lett volna, ha a kiküldött anyaggal megkaphatták volna
az előterjesztést.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Sajnos, csak a Művelődési Ház és az Óvoda beszámolóját tudták kiküldeni. Az iskolai
beszámolót a nevelő-testületnek kellett elfogadni, a háziorvosi beszámolót tegnap, a védőnőit ma
kapták meg.
Marton Sándorné, védőnő:
Utólag is elnézést kér, hogy csak most kapták meg az előterjesztését, de az elmúlt kedden
szerzett róla tudomást, hogy ma be kell számolnia, csütörtökön és pénteken szabadságon volt,
ezért nem tudta előbb leadni. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1-2-3.
oldalát átugorhatják, ezek az előző beszámoló óta nem is változtak. Az aktuális dolgok a 3.
oldalon kezdődnek.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Heti két napot helyettesít a községben, mire elegendő ez két nap. Mennyiben lehet ellátni
hatékonyan ezt a feladatot?
Marton Sándorné védőnő:
Válaszában elmondta, hogy kevés a két nap, de a helyettesítés arról szól, hogy a nagyon fontos és
elsőbbséget élvező szülés utáni látogatásnak eleget tegyen az anya otthonában, hogy minél
inkább át tudja segíteni az anyát ezen., az óvodai szűrővizsgálatokat elvégezze. Arra törekszenek,
hogy ne maradjon el vizsgálat, de olyan helyzetben, amikor a heti 5 napban is kitöltötte
munkaidejét a védőnő, akkor a heti két napban nem lehet ellátni ugyanazt. A feladatmennyiség
adott, de csak ennyit lehet elvégezni minden helyettesítés esetén. A szakkörök, a versenyre való
felkészítések maradnak el, de, ami jelentési kötelezettség alá esik, elvégzik, maximum nem a heti
2 órát tölti a településen. Az anyukáknak segít, kifüggesztette az elérhetőségét, hogy telefonon is
beszélhessenek. A környező településeken is több helyen helyettesítés van.
Berényi Ildikó képviselő:
Átolvasva az előterjesztést, arra jutott, hogy a pénteki nap megoszlik. Lehet, hogy az Óvoda el
volt kényeztetve Kelecsendi Judit védőnő által, de náluk minden felsorolt vizsgálat megtörtént.
Két esetben tetű miatti vizsgálat volt. A következő két évben át kell gondolni a dolgot. Nem
bántásképp mondja, de sokkal rendszeresebben kellene jönnie az óvodába, a látásproblémákat
kiszűrni, stb. Javasolja a vezető védőnővel felvenni a kapcsolatot: egy nyugdíjas védőnő
beállításával a szabadságolás idejére, mert szabadságra mindenkinek szüksége van. Ebben az
évben a védőnői feladatellátás nagyon döcögősen ment.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámolót
Berényi Ildikó felvetésével együtt vegyék tudomásul.
A Képviselőtestület a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámolót – határozathozatal nélkül
– 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tudomásul vette és elfogadta.
4.) Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról.
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kiegészítésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy idén 3 pályázatot adtak be, egy nagy
értékű Uniósat, egy „Reneszánsz túra” elnevezésűn 302.500 Ft-ot, és a közoktatási pályázaton
eszközfejlesztésre 120.000 Ft-ot nyert az Iskola.
Berényi Ildikó képviselő:
Nagyon részletes a beszámoló, nagyon sok minden történt az elmúlt évben. Egy észrevétele van a
beiratással kapcsolatban, hogy a leendő elsősök között nincs sajátos nevelési igényű, ez csak egy
pontosítás.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Már az előző szünetben is felvetette, hogy szükség van-e ezekre a beszámolásokra évente. de ha
ez kötelező, akkor megtárgyalják. Nagyon részletes a beszámoló, de számára azon kívül, hogy a
munkájukat elvégzik, sok minden nem derül ki.
Kérdése a fejlesztő pedagógus képzettségére vonatkozik.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A fejlesztő pedagógus ének szakos, pedagógiai képzettsége van.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez szakképzettség, vagy végzettség?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szakképzettsége van.
Kötelező a beszámolás, és a beszámolónak kötelező tartalmi elemei is vannak, ellentétben azzal,
hogy nem sok minden derül ki, rengeteg információt tartalmaz. Minden eseményen nem lehet ott
mindig mindenki, azért úgy gondolja, hogy egy részletes beszámolóból betekintést lehet nyerni
abba, hogy milyen programok voltak, milyen lehetőségek voltak, a gazdálkodásról, a
pályázatokról, a bevételekről, az informatikai normatíváról, hogy milyen fejlesztést tudtak
eszközölni. Amikor összeállítják a beszámolót, nekik is jó érzés, hogy nyugtázhatják, hogy talán
mindent megtettek, hogy ezeknek a gyerekeknek jó, jobb legyen. Ő szeret beszámolót olvasni,
mert abból sok minden kiderül.
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Neki egy rövidebb, tömörebb többet mond, de az, hogy mikor fogadták a futókat, ilyen
részletesen nem kellene belemenni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Lehet, hogy Fülöpnének igaza van, de nekik ez jó. Voltak olyan területek, mint a kompetencia
mérés, ami nagy feladat, és az embereknek fogalma sincs arról, hogy ez hogyan zajlik, és ezt
most bővebben kifejtette. Legközelebb majd kiemeli a címszavakat.
Benei Bertalan polgármester:
Számára ismerős az anyag, mert ezt a részletes beszámolót már egyszer felolvasták a ballagáson.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Két kisebb kérés, kérdés. A 2009. évi munkaterv összeállításánál az intézményvezető figyelme
terjedjen ki a beszámoló időpontjára, akkor nézzen utána, hogy úgy tervezzék a beszámoltatást,
hogy legyen elegendő idő az anyag elkészítésére, a kiküldésére, mert nem biztos, hogy ilyen
rövid idő alatt sikerül összeállítani.
Kérdése a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus állásra meghirdetett pályázatra vonatkozik. A
gyerekek fejlesztése kétirányúvá vált, az egyik a pedagógusnak a rendes tanórán végzett fejlesztő
munkája, a másik az a fejlesztő munka, amit Nagy Mónika végez, ezért is szerzi most meg a
gyógypedagógus végzettséget, mert ezzel kell a sajátos nevelési igényű gyermekeket fejleszteni.
A közoktatási törvény különbséget tesz a pedagógus, a gyógypedagógus, illetve a fejlesztő
pedagógus között az óraszáma alapján, ami azért lényeges, mert meghirdették a fejlesztő
pedagógus állást, és most gyógypedagógus kell, vagy fejlesztő pedagógus?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Gyakorlatilag a szerződésben lehet úgy fogalmazni, hogy fejlesztő és gyógypedagógus.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
De nem mindegy, ha részmunkaidőben foglalkoztatják, melyik óraszámot állapítják meg.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nekik fejlesztő pedagógus kell, gyógypedagógiai esetük nincs, ez csak akkor kellene, ha osztott
munkakörben foglalkoztatnák, 26 óra a kötelező, ehhez van egy képlet, amivel kiszámolható,
mennyi az ő valós aránya.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ő 24 órát olvasott, nem 26 órát.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem így van, 26 óra a kötelező, a pedagógus kötelező óraszáma 22, a napköziben 23 a kötelező
óraszám.
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Berényi Ildikó képviselő:
Meghirdették az állást részmunkaidőben?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Igen, így történt, mert eddig vállalkozóként végezte a fejlesztést, de a közoktatási törvény szerint
több órát így sem teljesíthet.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ezzel most két helyen is közalkalmazott lesz?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem, csak náluk lesz közalkalmazott, máshol vállalkozóként dolgozik.
Benei Bertalan polgármester:
Közalkalmazottként akkor már nem délután tartja a foglalkozásokat?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem, ez minden vesszőparipa volt, de volt olyan szülő, aki azt kérte, hogy délelőtt a gyerek az
órán, délután pedig fejlesztésen lehessen.
Benei Bertalan polgármester:
De olyan is volt, aki azt mondta, hogy vissza kell menni délután, és csak negyed hatra ér haza
télen ez már késő.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A jelenléti ívek alapján még este 6-ig is tartott a foglalkozás.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Mert olyan is volt, aki ott maradt.
Berényi Ildikó képviselő:
10 sajátos nevelési igényű gyereket fejlesztenek 17 órában, most a részmunkaidőbe belefér, de ha
nem lesz ennyi gyerek? Egy általános iskolában lehetséges fejlesztő és gyógypedagógus
alkalmazása? Nem zárja ki semmi? Üres állás is van?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ezt ő is felvetette a Jegyzőnek. Nem kizáró ok, lehet, hogy anyagilag ugyanannyiba kerül
közalkalmazottként foglalkoztatni, mintha vállalkozóként dolgozna. Van egy üres állás az
iskolában.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Lehet, hogy ez nem a legjobb megoldás.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő már kérdezte a Jegyzőtől, hogy mennyi státuszuk van, azt válaszolta, hogy annyi, amennyi a
törvényben van. Ha több emberrel fedi le a kötelező óraszámot, kevesebb a túlóra, ha kevesebbel,
a túlóra a több.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról szóló
beszámolót vegyék tudomásul.
A Képviselőtestület a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót –
határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tudomásul vette és
elfogadta.
5.) Beszámoló az Árnyaskert Óvoda munkájáról.
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy történt egy összeadási hiba, nem 58, hanem 56 fő a
helyes szám.
Az adó egy százalékából fejlesztették az udvari játékokat, a játszóudvar felújítása a végére
érkezik, ez egymilliós beruházás, ami a báli bevétel nélkül nem valósulhatott volna meg. A
Képviselő-testület segítségét kéri a játszóeszközök bevizsgálásához, ez pénzbe kerül, és a
fenntartó feladata. 2008. december 31.-ig kell elvégeztetni, a nyár folyamán megkérik.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A játszóeszközök bevizsgálása az óvodában tavaly is megtörtént. Az iskola területén is vannak
ilyen eszközök, kéri az önkormányzatot, hogy ezek bevizsgálását is végeztesse el.
Hasznosi Árpád képviselő:
Mennyibe kerül egy ilyen bevizsgálás?
Berényi Ildikó képviselő:
7 évvel ezelőtt 60 eft, most 125 eFt-ba fog kerülni, és erről készül egy dokumentum is.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kérdezi, hogy a felülvizsgálat költségét az intézményi költségvetésbe betervezték-e?
Berényi Ildikó képviselő:
Nem tervezték be.
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Benei Bertalan polgármester:
Nagyon pozitívan lehet értékelni mindkét intézmény munkáját. Ha az önkormányzat szűkös
lehetőségét nézik, pályázatokkal, az adó egy százalékával igyekeznek a működtetésben segíteni.
Az alapvető eszközöket a fenntartó biztosította. Lehetne sokkal több és korszerűbb eszközöket
vásárolni, ha a keret engedné. E helyzet ellenére maximálisan ellátták feladatukat, ezért köszönet
illeti mindkét intézményt.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Több iskolában is megfordult, és úgy gondolja, akár az óvodát, akár az iskolát nézve, jó
véleményük van róluk, és egyáltalán nincsenek jobban felszerelve, és esztétikailag sem néznek ki
jobban a városi iskolák, mint az atkári intézmények.
Kocsis Attila képviselő:
A beszámolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy olvasta az Interneten a szülők elnökének a
nyilatkozatát arról, hogy törvény írja elő, hogy a gyerekekre a nyári szünetben is felügyelni kell,
óvodában és iskolában egyaránt. Sem óvodát, sem iskolát nem lehet teljesen bezárni a törvény
szerint, ha ez így van, és erre lenne igény a községben is, hogyan tudná ezt a fenntartó
megoldani.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez a gyermekvédelmi törvény egyik szabályozása. A képviselő-testület viszont a közoktatási
törvény alapján dönt az intézmények zárvatartásáról. Nyilván az óvodavezető felméri, hogy a
nyári szünetben van-e erre igény, de az intézmények nyári karbantartását csak a zárvatartás alatt
tudják elvégezni.
Kocsis Attila képviselő:
A közoktatási törvény lehetőséget ad a zárvatartásra, a másik törvény meg kötelezővé teszi, hogy
igény esetén felügyeljen a gyerekekre.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nem csak ez a két törvény az, amelyik ütközik egymással.
Kocsis Attila képviselő:
Akkor itt most mi lehet a megoldás?
Berényi Ildikó képviselő:
Nehéz megoldást találni, a főzőkonyha a két intézményé, és nagyon sok indoka van a
zárvatartásnak, többek között a konyhának különféle feltételeknek kell megfelelni.
Azt is be kell kalkulálni, hogy a szabadságolások és a karbantartás is meglegyen, a
gyermekfelügyelet valahol jogos igény is, de érdekes is, amikor azt mondja a törvény, hogy
augusztus 31.-ig tart a nevelési év, és szorgalmi időben nem adható ki a szabadság, akkor mikor
vehetik ki a szabadságot, és mikor végezhetők el a karbantartások a folyamatos működés alatt?
Van olyan, hogy a törvény az egyik kezével ad, a másikkal elvesz.
Kocsis Attila képviselő:
Akkor is kell rá valamilyen megoldást találni, mert ez a szülő részéről jogos igény is lehet.
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Berényi Ildikó képviselő:
Vannak olyan nagy cégek, ahol leállás van a szabadságolások miatt. Az elkövetkezendő évekre
lehetne azon gondolkodni, hogy mit lehetne tenni.
Benei Bertalan polgármester:
Tavalyelőtt is volt olyan szülő, akinek nem tetszett a bezárás, mert nem tudta hová tenni a
gyerekét.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha már egy gyerek részéről is van igény, arra már vigyázni kell.
Benei Bertalan polgármester:
A jövőre nézve meg kell találni a megoldást, ha igény merül fel a gyermekfelügyeletre.
Javasolta a Képviselő-testületnek beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Árnyaskert Óvoda munkájáról szóló
beszámolóra vonatkozóan, - 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül tudomásul vette és
elfogadta.

6.) Tájékoztató az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról.
Előadó: Gulyás-Szabó Györgyné
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Megtörtént a művelődési ház átadása, minden visszatérhet a régi kerékvágásba. Bízik benne,
hogy több rendezvényen vehetnek részt a község lakosai. A fiataloknak is lesz lehetőségük
megismerkedni a felújított művelődési házzal, az új lehetőségeket kihasználva szívesen töltik ott
a szabadidejüket.
Király Sándor képviselő:
Sok mindenről olvasott az előterjesztésben, voltak olyan rendezvények, amelyek szerinte nem
felel meg egy művelődési ház programjának, például a Nyikos házaspár 50 éves házassági
évfordulója, vagy áprilisban volt egy vetélkedő, ami discoval zárult, de elfelejtette beleírni, hogy
zártkörű disco, csak az mehetett be, aki a vetélkedőn is részvett.
Képviselő-testületi határozat írja elő a terembérleti díjakat, amit Gulyásné figyelmen kívül hagy.
Statisztikai adatokban olvashatók a rendezvények, hol voltak ezek, amikor nem is volt nyitva a
művelődési ház, mi az a nyitott formák?
Örömmel látja, hogy Gulyásné megköszöni Belláné munkáját, hiányolja viszont, hogy az
önkormányzati dolgozók, Fülöp Lászlóné munkáját nem, pedig az önkormányzati dolgozók
munkája nélkül nem lett volna átadva a kultúrház. Ha az egyiknek megköszönik, a másiknak is
meg kellene. Az önkormányzat dolgozói a kertépítésben is részt vettek, egy kicsit irritálta is az
embereket, amikor látták a karba tett kézzel álldogáló egyéb alkalmazottakat.
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Az előterjesztés felsorolja, hogy a különböző pályázatokon mennyit nyertek, hiányolja, hogy
kiadási oldala nincs. Mennyibe került a művelődési ház átadása a falunak, előzetesen ugyan már
beszéltek róla.
A művelődési ház átadásának szervezési hibája, hogy május elején szabadtéri discot tartani nem a
legjobb ötlet volt, mert hideg volt este, sokan ezért el is mentek, szerinte bent is meg lehetett
volna ezt tartani, és akkor színpadért sem kellett volna fizetni. Kéri Gulyás Szabó Györgynét,
hogy válaszoljon, miért volt ez így.
Benei Bertalan polgármester:
Gulyásnétól várja a választ a Képviselő Úr, de a művelődési ház átadásának minden egyes dolga
az ő felelőssége, az ő szervezése volt. A színpadot is ő rendelte meg, mert féltette a termet, főleg
ha eső lett volna, ezért döntöttek úgy, hogy a szabadban legyen a disco.
A pályázatokat Gulyásné készítette, melyeket meg is nyert, és nem azt írta a beszámolóba, hogy
mennyibe került, hanem, hogy mennyit nyertek az átadásra, és az elmaradt falunapi összeget is
erre használták fel.
Fülöp Lászlónénak és az önkormányzati dolgozóknak megköszönte a részvételt és a munkát.
Király Sándor képviselő:
Ki állította össze az átadás programját, ha minden szervezés a Polgármester Úré volt? A discot
azért tartották szabadtéren, hogy ha esik, ne legyen bent kosz, de ha esett volna, akkor a kinti
disconak is vége.
A falunapra kapott pénzt is az átadásra fordították, lehet, hogy nincs joga a képviselő-testületnek
tudni, hogy mindez mennyibe került, vagy lehet erről tájékoztatást kapni?
Benei Bertalan polgármester:
A programot vele egyeztetve, Gulyásné állította össze.
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Az átadás költségeiből az állófogadást és a fellépők étkeztetését a Leader támogatásból, az
amatőr művészek díját a GYÖNGYSZÖV ÁFÉSZ és a Tesco támogatásából, a műsorokat a
képviselő-testület fedezte.
A Nyikos házaspár úgy került a beszámolóba, hogy a Naplemente Nyugdijas Csoport a
művelődési ház közössége, és a közösségek egy ilyen eseményhez általában a segítségét szokták
kérni. A rendezvényen a Jegyző Úr részvett, ő adta össze a házaspárt.
A statisztikai adatokat egy szempont szerint kell gyűjteni, a Bady klub és az asszonytorna
sporttevékenységnek számít. A nyitott formához tartoznak a tájékoztatásért bejövők is. Táncos
rendezvény is volt, 2007-ben az EU-s napot egy nap alatt kellett lebonyolítani, amit táncházzal
kellett bezárni, ahol 120 fős létszám volt.
Kocsis Attila képviselő:
Egy rendezvényről beszél de az előterjesztésben négyről ír.
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Ez azért van, mert egy rendezvényen belül többféle program is van, és ezek külön-külön
számítanak. Idősek karácsonya rendezvény is volt 2007-ben.
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Király Sándor képviselő:
Ha valaki tájékoztatást ad, akkor az valós legyen, Gulyásné még nem is ismerhette Szabó Bélát,
amikor már nála discozott a Bisztróban. Ne azt mondja neki, hogy Király Sándor leszavazta
amikor a discos került szóba, elmondta ezt neki Szabó Béla, ő pedig megmondta, hogy nem is
volt szavazás a discosról.
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Ő a Művelődési Házban egymaga dolgozik, ő rendezi be a termet, mindig az alkalomhoz
megfelelően, ez a beszámoló is az ő egyedüli munkája. A Művelődési Ház felújítása alatt ő úgy
dolgozott, hogy rá falat bontottak, a Képviselő úrnak mindig vele van problémája. Mindig őt
vádolják, mindig ő hazudik, érdekes módon mennek itt a hírek.
Kocsis Attila képviselő:
Az intézmény takarítása két órában nem lehetséges, a közhasznú foglalkoztatott, pedig csak a
parkban dolgozhat napi 8 órában, más feladata nem is lehet.
Benei Bertalan polgármester:
A közhasznú dolgozót napi 6 órában foglalkoztatják, és nemcsak a Művelődési Ház előtt, hanem
a község többi parkjában is dolgozik, kapál, locsol, gyomot szedett 3-4 napig, ez a feladata és
nem a kultúrház takarítása. Jelenleg Hepp Mária a közhasznú dolgozó.
Kocsis Attila képviselő:
Már kérdezték tőle, hogy hogyan kerülnek oda ezek az emberek, mert aki 10 órakor felülről
slaggal locsolja a növényeket, az nem nagyon ért ehhez a munkához.
Nem érti, hogy az intézmény takarítására miért nem elegendő a napi 2 óra.
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Ez a két óra arra elegendő, hogy felmosson, kiürítse a szemeteseket, kiszellőztessen. Jó lenne, ha
legalább nyáron lehetne bővíteni ezt az időt.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nyáron valamivel kevesebb a tornaterem használat, de van elfoglaltsága. Amikor az átadás volt,
akkor sem két órát dolgozott, mert a lánya takarított helyette a tornateremben.
Kocsis Attila képviselő:
A Király Sándor által elmondott zártkörű discot nem tartja jó dolognak, ne azért építsenek egy
szép Művelődési Házat, hogy ott vásárokat tarthassanak, amit a legtöbben látogatnak, hanem ha
valaki nem vesz részt egy vetélkedőn, bemehessen az esti discora, és ne közöljék velük, hogy
zártkörű a rendezvény, nem jöhetnek be, oda, ahol egyébként 12-en vannak.
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Ez nem így volt, ő mondta, hogy bejöhetnek.
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Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az átadási ünnepség bruttó 891.219.-Ft-ba került, ehhez
588.235.-Ft-ot kaptak. A Leaderes pályázat elszámolásába nem lehetett mindent betenni, például
az italfogyasztás és a hangosítás az önkormányzat költsége volt.
Kocsis Attila képviselő:
Felépítenek 60 millióért egy házat, büszkék lehetnek rá, szép, jól mutat, a megnyitóra is szépen
költenek, az épületre készített felirat is szép, viszont neki olyan borosüveg jutott, amelynek a
címkéje úgy nézett ki, mint amit a nyúl körbe rágott. Erre is kellett volna figyelmet fordítani.
Benei Bertalan polgármester:
Ezügyben Paksi Tamás képviselő úr reklamálhatna, mert az ő borát reklámozták, egyébként jó
hogy ez a rendezvény legnagyobb hiányossága.
Berényi Ildikó képviselő:
Ők nem kaptak a borból, ezeket az emberek észrevételezik, aki szervez valamit, eldönti, hogy
zártkörű vagy nem egy rendezvény, vagy ha ajándékot adnak, akkor készíttessenek borcímkét. Ez
már így történt, ezeken már változtatni nem lehet, de ne bántásként érje meg senki, hanem segítő
szándékot lássanak benne, hogy a jövőben ilyen ne történhessen.
Benei Bertalan polgármester:
Törvény írja elő, hogy az intézményekre ki kell tenni a nemzeti zászlót, és ajánlatos az EU-s
zászlót, és természetesen a községük zászlaját is kitenni.
Végre, hogy elkészült a művelődési ház, legyen ötletük, a képviselők is szervezhetnek
programot, használják a házat valamennyiük örömére.
Kéri, hogy mindenki részéről fejeződjenek be a vádaskodások, hiszen rosszat senki nem akart,
ezért, ha lehetséges, az átadás pozitív részét emlegessék. Egészséges véleménye lehet bárkinek,
kijelentéseik egyértelműek legyenek.
Javasolta a Képviselő-testületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
szóló tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló
tájékoztatót – határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul
vette és elfogadta.

7.) Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról.
Előadó: Dr. Jakab Kálmán háziorvos
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Atkáron hány olyan személy lehet, aki nem rendelkezik TAJ-számmal?
Ha vannak ilyenek, jó lenne ezeket helyretenni, mert ha nyugdíjazáskor derül ki, hogy nem
kaphatnak nyugdíjat, akkor már késő.
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Dr.. Jakab Kálmán háziorvos:
Egyre kevesebb, egy-két személynek nincs TAJ-száma.
Pesti Jánosné képviselő:
A megjelent betegnél rögtön ellenőrzik, hogy rendben van-e a biztosítása, és ha nem, adnak egy
tájékoztatót, amint szerepel, hogy hová tudnak fordulni ezügyben. Sokan már ez alapján
rendezték a biztosításukat.
Ők csak azt tudják ellenőrizni, aki jár orvoshoz, de van, aki már 5 éve nem járt orvosnál.
Benei Bertalan polgármester:
De biztos azt is meg tudják nézni, hogy ki az, aki nem szerepel a listában.
Dr. Jakab Kálmán háziorvos:
Nem, csak ha valaki orvosi ellátást igényel, nézheti meg, hogy van-e biztosítása.
Berényi Ildikó képviselő.
Pozitívum a helyben lehetséges vérvétel, ez kedvező a lakosságnak, másik pozitívum, hogy a
szakképzésre is gondot fordít a Doktor Úr. 2008-ban nagyon jól együtt tudtak működni, bizonyos
ügyekben a jelzés jó volt, gyorsan tudott segíteni a családoknak, például ebben a fertőzés ügyben
is.
Dr. Jakab Kálmán háziorvos:
Az ANTSZ is pozitívan értékelte a jelentését, súlyos kimenet nem történt, felmerült, hogy ez a
vírus más betegséget is tud okozni.
Benei Bertalan polgármester:
A helyben történő vérvétel mindenki számára kedvező, különösen az idősekneke. Nem igen
hallani a településen, hogy az egészségügyi ellátással probléma lenne, ez jó. Rendkívüli esemény
nem történt. Az Önkormányzatnak szűkösek az anyagi lehetőségei, de a pályázati lehetőségeket
ki kell használni. Újraélesztő készülék beszerzése megnyugtató lenne, arra kell törekedni az
önkormányzatnak, hogy a rendelő ilyennel rendelkezzen.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A vérvételről már akkor is szó volt, amikor a községbe került a Doktor Úr, örülnek, hogy ez most
megvalósult. Az eredményre kicsit többet kell várni, de még így is jó, hogy van ez a lehetőség.
Dr. Jakab Kálmán háziorvos:
Szerencsés esetben, általában 1-2 napra megjön az eredmény, de ha speciális vizsgálatot kérnek,
akkor sokkal később, mert háromhetente végeznek ilyet.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a község egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztató
elfogadását.
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A Képviselő-testület a község egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót – határozathozatal
nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta.

8.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy pályázati lehetőség is volt egy napos falunapi
programra, ezért úgy gondolta, hogy augusztus 20-ára terveznék. Tűzijátékra is lehetett pályázni,
és miután Bordák József támogatást ajánlott a rendezvényre, ki kellene használni.
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjára lehetett pályázni, és ebben egy 15 perces
tűzijáték is volt. Maximális pontszámon felül azokkal köt szerződést ez a program, akik ilyet
rendeznek, és ők közvetítenek mindent. A stand információs anyagokhoz 4x4 m-es helyet kérnek
csak. A pályázatokról július elejére várható döntés.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez is olyan, mint a Fiesta?
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
850 pontszám jött össze kötelező, és 250 pontos a tűzijáték.
Berényi Ildikó képviselő:
A döntés július elejére várható, mi van, ha nem nyernek, akkor is megbeszélhetnék.
Benei Bertalan polgármester:
Ha nem nyernek, a délelőtti program adott, és marad a vállalkozók támogatása.
Király Sándor képviselő:
Akiről szól, megérdemelne egy körítést. Erdélyi Bélának egy búcsúmeccset szeretnének
rendezni, kiköltöztek Bécsbe, már most is onnan járt vissza, de lehet, hogy szeptembertől már
dolgozik. Úgy gondolja, hogy ha valaki, akkor ő igen megérdemelne egy búcsúmérkőzést, ő
sportember, a maga szerénységével. Augusztus 20. a hét közepén van, bajnoki mérkőzést sem
zavar, az atkári csapat azzal a csapattal mérkőzne, akivel Erdélyi Béla régebben játszott.
Véleménye szerint ez belefér az augusztus 20-i programba.
Benei Bertalan polgármester:
Gratulál a csapatnak a bennmaradáshoz. A besenyőtelki mérkőzés után nem gondolta, hogy így
alakul, lényeg, hogy bent maradtak, meg kell oldani, hogy tudjon működni a csapat. Nehezen tud
az önkormányzat támogatást adni, ezért a búcsúmeccset illesszék be a 20-i programba.
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Király Sándor képviselő:
Erdélyi Bélával még nem egyeztették a napot, de majd júliusban találkoznak, és akkor
megbeszélik.
Benei Bertalan polgármester:
A földeladás miatt még úgyis kell találkozni. A pályázatot benyújtották, a program kiegészül
ezzel a kétszer 45 perces meccsel.
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a falunapi programot.
A Képviselő-testület a falunap programjának összeállítását, jóváhagyását – 10 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
54/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Falunap
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
2008. augusztus 20.
8 óra

Ünnepi szentmise az Őrangyalok Templomában.
Celebrálja: Kohajda Zoltánesperes-plébános

9 óra
Ünnepi megemlékezés a Millenniumi Emlékparkban államalapítá- sunkról,
valamint az új kenyér szentelése.
Ünnepi köszöntőt mond: Benei Bertalan polgármester
11 óra

Sport rendezvények, vidám ügyességi versenyek. Népi kirakodóvásár és
népi játszóház, bohóc és lufi-hajtogatás.
Közös főzés.

13 óra

Ebéd

14 óra I V.Atkári borverseny eredményhirdetése és borkóstolás.
16 óra

Foklór kavalkád a helyi és a környező települések amatőr művészeti
csoportjainak közreműködésével (Adács, Gyöngyöshalász, Vámosgyörk,
Csány)

20 óra

Utcabál, közben

22 óra Tűzijáték
....
Egész nap ÚMVP-stand, információs anyag.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2008. augusztus 20.
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III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok
Benei Bertalan polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testülettel Ördögné Tóth Nikoletta bejelentését a szolgálati lakás bérletéről.
(Ügyirata: 1075/2008. szám alatt.)
Jó dolog, hogy felszabadul a lakás, mert az iskolai létszámmal ismét van egy kis probléma, ezért
meg lehet hirdetni a lakást, olyan családnak, akinek felső tagozatos gyermekei vannak. Igaz,
hogy elég kicsi a lakás.
Kérdés, hozzászólás:
Hasznosi Árpád, képviselő:
Ez nem mindenkinek jó.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Most a legnagyobb létszámú osztály ballagott el, és a legkisebb létszámú első osztály jött. Az jó,
hogy az 1-4. osztályosokat és az 5-8. osztályosokat kell nézni.
Egyetért, hogy a lakást hirdessék meg felső tagozatos gyermekes családnak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A hirdetményt ugyanazokban a lapokban hirdetik meg, mint a tavalyit.
Benei Bertalan polgármester:
Kéri, hogy vegyék tudomásul Ördögné Tóth Nikoletta bejelentését.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a hirdetmény közzétételét a lapokban.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát Ördögné Tóth Nikoletta bejelentésére
vonatkozóan 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – határozathozatal nélkül – elfogadta és
tudomásul vette.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a hirdetményre vonatkozóan – 10 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
55/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Atkár, Fő út 44/b számú szolgálati lakás bérbeadása

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola tanulói
létszámgondjainak megoldására bérbe adja Atkár, Fő út 44/b számú szolgálati lakását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy egy országos, egy megyei
napilapban és egy kistérségi hirdetési újságban 2-2 alkalommal az alábbi szövegű
hirdetést tegye közzé:
„NAGYCSALÁDOSOK FIGYELEM!
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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BÉRBE ADJA
ATKÁR, FŐ ÚT 44/B SZÁM ALATTI 54 M2 ALAPTERÜLETŰ MÁSFÉLSZOBÁS,
KOMFORTOS SZOLGÁLATI LAKÁSÁT. Elsősorban tanköteles korú, felsőtagozatos
gyermekekkel rendelkező nagycsaládosok jelentkezését várjuk. A lakás 2008. augusztus
15-től beköltözhető, a bérleti szerződést a Képviselő-testület döntése után a
polgármester köti meg. Érdeklődni: Benei Bertalan polgármesternél a 06-37-351-021es telefonszámon, vagy a Polgármesteri Hivatalban (Atkár, Fő út 70.) „
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

Benei Bertalan polgármester:
A szerencsi Kistérség tájékoztatóját ismerteti a segélyezésben részesülők munkára kötelezéséről.
Az a véleménye, hogy a monoki polgármester a maga módján hozott határozatot, és nem biztos,
hogy a jegyzőnek ezt el kellett volna fogadni, lehet, hogy észrevételt tett. Ő nem ért egyet és
elfogadhatatlannak tartja, hogy Károly Róbert Kht által meghirdetett közcélú munkára a
munkaügyi központ kiközvetített 11 főt, és senki sem vállalta, hogy klimatizált fóliasátorban
paprikát szedjen. Ilyen már többször is előfordult. De az akkor sem megoldás, hogy
törvényellenesen járjanak el, hogy akkor kapják meg a segélyt, ha dolgoznak érte, ennek
eldöntése nem az ő feladatuk. Akkora nyomás van ebben a témában, hogy még a szociális
törvényt is módosítani fogják. Tegnap hallotta, hogy közel áll az ötpárti megegyezés. Monokot
nem lehet összehasonlítani Atkárral, ahol annyi a roma lakos.
Olyan állásfoglalás kellene, hogy ezeknek az embereknek a munkába kerülését a szociális
törvény módosításával lehessen megoldani.
Fontosak lennének a munkahelyteremtő beruházások. Tegnap volt egy záró ünnepségen, ahol a
település számára jó hírt hallott: az Önkormányzat közigazgatási területén, Tasspusztán EU-s
támogatással 10 ha-os fóliatelep épülhet 3,5 milliárdos beruházásban.
Kocsis Attila képviselő:
Olvasta, hogy 3 milliárdos beruházásról van szó, és mindet Dr. Magda Sándorék kapták, amit itt
költenek el.
Berényi Ildikó képviselő 20.02 órakor távozik az ülésről, ezzel a Képviselő-testület létszáma 9
főre csökken.
Benei Bertalan polgármester:
Van remény arra, hogy ebből kézzel fogható előnye származik a falunak, Tasspuszta, a Főiskola
által felfelé ívelő pályára állítja a község gazdaságát.
Javasolta, hogy bejelentéseit a Képviselő-testület vegye tudomásul.
A Képviselő-testület a polgármester bejelentéseit – határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
A családi napközivel kapcsolatban beszélt a polgármesterasszonnyal. Elmondta, hogy megvan a
csoportszoba, de a létszám nem biztos, felmérés alatt áll. Különösebb befektetést nem igényel, a
személyzetet és néhány eszköz kell biztosítani. Az anyukáknak két év után gond lesz a
gyerekelhelyezés, biztosan lenne igény rá. A létszám ismeretében lehetne-e gazdaságosságot
számolni?
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Javasolja, hogy a következő ülésre számítsák ki, hogy milyen létszámmal, mennyibe kerülne.
A Képviselő-testület a polgármester családi napközire vonatkozó bejelentését – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
57/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Családi napközi előterjesztés előkészítése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a családi
napköziről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen tárgyalja a családi napközi
kialakításának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeiről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester, a jegyző és az óvodavezető figyelmét,
hogy az előterjesztést a 2008. július 23-ára tervezett rendkívüli képviselő-testületi
ülésre állítsák össze.
Felelős:

Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Berényi Ildikó
óvodavezető
Határidő: 2008. július 18.

-

Helyi építési szabályzatról szóló 10/2002. (X.3.) számú rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az építési szabályzat és a településszerkezeti terv az egész községre kiható, ezeknek az
engedélyezési eljárása folyamatban van. 18 olyan közigazgatási szervnek is megküldte, amelyek
szakhatóságként működnek közre.
Az Atkár és Vámosgyörk között tervezett Bioetanol üzem épületei és a tárolók magasabb
építménymagasságot, kevesebb zöldfelületet igényelnek, a másik változás az önkormányzat
tulajdonában álló szabadidő centrum tava, illetve Vitovszki Gábor Fáy úton lévő ingatlanán egy
víztározó terület megállapítása.
További változások: az Attila-Bajcsy Zsilinszky-Zsák utcák a Fő útra nyílnának, a Zsák úti
telkek fokozatos felszámolása után, valamint az M3 Autópálya mentén található ingatlanok a
tervben közparkként szerepelnek, de itt jelenleg mezőgazdasági hasznosítás folyik, ezért a
közparkokat át kell minősíteni mezőgazdasági I-es övezetté, így olyan besorolásuk lesz, mint a
patakon túli területeknek.
A határozati javaslat Atkár Településszerkezeti tervének módosításáról szól, térképmelléklettel.
A tervbe fel kell vezetni a Margitkútnál a repülőteret, a szabadidő-centrumi tó területét, és egy
olyan tervezett utat, amely a Szeméttelepről indulna Vámosgyörk irányába külterületen, ezzel
tehermentesíthetnék Atkár község területét.
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A tervek előkészítését közösen végezték a Városi Főépítésszel, a POMSÁR- és Társa Kft-vel, a
Városi Építéshatósággal. A térképi átvezetéssel meg kell bízni a POMSÁR és Társa Kft-t,
amelyre 400 eFt+ÁFA-s ajánlatot adtak.
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek
elfogadásra a Helyi építési szabályzatról szóló 10/2002. (X.3.) számú rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 19/2008. (VI.25.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a helyi építési szabályzatról szóló 10/2002. (X.3.) számú
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a helyi építési szabályzatról szóló 10/2002.
(X.3.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 9 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
13/2008. (VI.25.) SZ.
RENDELETE
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2002. (X.3.) SZÁMÚ RENDELETMÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár Településszerkezeti terve módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület Atkár Településszerkezeti tervének módosítására vonatkozó javaslatot – 9
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
58/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Atkár Településszerkezeti Tervének módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés
b) pontja alapján Atkár Község Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint
módosítja:
1. 02/11 hrsz-ú ingatlanon a meglévő sportrepülőtér feltüntetésre kerül
2. Az önkormányzati tulajdonú 010/24 hrsz-ú ingatlanon tervezett
szabadidőcentrum területe feltüntetésre kerül
3. A tervezett Atkár-Vámosgyörk-Jászárokszállás közút feltüntetésre kerül.
A módosítások a határozathozatal napjától hatályosak.
A térképi átvezetésekkel a határozat mellékletének megfelelően az 53/2002. (X. 3.)
számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv térképi része módosul.

201
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal
- Atkár község önkormányzatának környezetvédelmi alapjáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A rendelet-tervezetet az ülés elején kapták meg a képviselők. A rendelet-tervezet szükségességét
indokolta a környezetvédelmi törvény, mely szerint meghatározott környezetvédelmi
feladatokhoz környezetvédelmi alapot kell létrehozni, amely a költségvetésben külön tételként
szerepel, mellyel külön is kell elszámolni. Ez legtöbbször az önkormányzathoz befolyt
talajterhelési díjak környezetvédelmi célokra fordítását jelenti. Ebből 761 eFt érkezett az
önkormányzat számlájára, melynek felhasználására tesz javaslatot. A mai nap kapták meg a
Települési Hulladék Rekultivációs Társulás levelét a község önrészének összegéről, melynek
kiegyenlítésére, és a közterületek gyommentesítésére fordítanák a befolyt talajterhelési díjat.
Azért átmeneti rendelkezésként szerepel, mert csak a költségvetés I. félévi módosításában jelenik
meg ez a tétel.
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta Atkár község önkormányzatának környezetvédelmi alapjáról szóló
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 20/2008. (VI.25.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nagyon jónak tartja, hogy a talajterhelési díjból kiegyenlíthető lesz a rekultiváció önrésze.
Úgy tudja, hogy a talajterhelési díj adók módjára behajtható.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár község önkormányzatának környezetvédelmi alapjáról
szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Atkár község önkormányzatának
környezetvédelmi alapjáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 9 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
14/2008. (VI.25.) SZ.
RENDELETE
ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁRÓL
(melléklet szerint)
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- Atkár község helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté
nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előző Képviselő-testületi ülésen már szó volt arról, hogy ami az Építési Szabályzatban
természetvédelmi értéket képvisel, nem sokat ér, mert törvény szabályozza, hogy hogyan
lehetséges a védetté nyilvánítás. Ezeket megjelölték a tervben és a mellékletben is szerepelnek, a
Margitkút két helyrajzi számmal, az egyik a Repülőtér. Azzal kell kiegészíteni, hogy a 01/2 hrszú terület egy része a repülőtérhez tartozik. Ezeket a környezetvédelmi hatóságok előírásával
kezeli, most kerül védetté nyilvánításra.
Azon értékek, amelyek nem rendelkeznek kezelési tervvel, 5 éven belül kell elkészíteni. Ezek
költségét a következő évi költségvetésben javasolja betervezni.
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta Atkár község helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek
védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 19/2008. (VI.25.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár község helyi jelentőségű természeti területeinek és
értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelettervezet elfogadását, és rendeletté emelését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Atkár község helyi jelentőségű természeti
területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló
rendelet-tervezetre vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
15/2008. (VI.25.) SZ.
RENDELETE
ATKÁR KÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI TERÜLETEINEK ÉS
ÉRTÉKEINEK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM
HELYI SZABÁLYAIRÓL
(melléklet szerint)
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- Az épített örökség védelmének
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester

helyi

szabályozásáról

szóló

rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ezt is tartalmazza a Helyi Építési Szabályzat, de nem úgy, ahogyan a törvény előírja, azért
szükséges külön rendeletet alkotni az épített örökség védelméről. A mellékletben 5 ingatlan
szerepel, köztük az Ady E. út 16. sz. ingatlan is, kérdés, hogy maradjon-e ilyen átépített
formában ez az épület?
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló rendelettervezetet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 20/2008. (VI.25.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Szerinte, mivel az átépítés következtében elvesztette azt a formáját, amivel bekerült a védelembe,
fölöslegesnek tartja.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Felhívja a figyelmet arra, hogy egy ingatlan védetté nyilvánításával kiadások jelentkezhetnek,
nem tervezett, de eseti jelleggel előfordulhat.
Benei Bertalan polgármester:
A Dőry kastéllyal nem lesz semmi gond, a Templommal sem. A Széchenyi út 19. sz. ingatlant
meg kell nézni, mert a tulajdonosa fel akarja újítani, megtartva eredeti formáját.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A tulajdonos kötelezettsége az ingatlan karbantartása, de adott esetben előfordulhat, hogy az
önkormányzatnak is van kötelezettsége, ha ragaszkodik az épület védettségéhez, akkor a
felújításba is be kell szállnia.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ha az ingatlan tulajdonosa előtt ismert, hogy az épület védelem alatt áll, akkor mondhatja, hogy
most tetőt akar cserélni, ha meg nem tud róla, akkor az történik, ami az Ady E. út 16. sz.
ingatlannal, hogy már az ablakcserével kikerül az épített örökség védelme alól.
Benei Kálmán képviselő:
Ez nem az a rendelet, amelyből haszna származna az Önkormányzatnak.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ha a Képviselő-testület felvállalja az épített környezet védettségét, akkor, ha oda kerül a sor,
áldoz is rá.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy az Ady E. út 16. sz. ingatlan nélkül töröljék a mellékletben szereplő 5 ingatlan
közül, és így fogadják el az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló rendelettervezetet, és emeljék rendeletté.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – - Az épített örökség védelmének helyi
szabályozásáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
16/2008. (VI.25.) SZ.
RENDELETE
AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kérése a képviselőkhöz, hogy ha gondozatlan, parlagfüves telkeket látnak, rendezetlen portát
találnak, amit régóta nem gondoznak, értesítsék, hogy felszólíthassa a tulajdonosait a rendbetételre.
Kocsis Attila képviselő:
Ilyen gondozatlan terület a Sport úton lévő MATÁV központ környéke, ahol belül levágták a
füvet, de kívül nem.
Többen is szóltak már a Kertalja úti parkolás miatt.
A közlekedési táblákról érdeklődik, elkészültek már?
Kérdezi, hogy a Roska-féle önkormányzati ingatlanvásárlással mi a helyzet?
Benei Bertalan polgármester:
Molnár Gyula útkezelővel a héten egyeztetnek a közlekedési táblák ügyében, de Bata József
betegállományban volt, ezért késik a kihelyezésük, de minél előbb helyre kell állítani ezeket.
Az ingatlan adásvétele megtörtént, már az önkormányzat tulajdonába került a telek.
Kocsis Attila képviselő:
Az elmúlt ülésen arról volt szó, hogy szükség van egy státuszra, mert Petrikné Tóth Judit egyedül
nem tudja ellátni a két munkakört, ehhez képest azt is megszavazták, hogy kapjon helyettesítési
díjat.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A helyettesítés május hónapra vonatkozott, amikor Benei Bertalanné már nem, és Baginé Palik
Katalin még nem dolgozott. A teljes feladatot nem tudta ellátni, ezért kapott egy hónapra jutó
helyettesítési díjat Petrikné Tóth Judit.
Benei Kálmán képviselő:
Bejelenti, hogy a Napközi Otthon előtti szennyvíz-aknát meg kellene nézni, mert nagyon nagy a
bűz a környéken, lehet, hogy csak egy fóliát kellene az aknatető alá tenni.
Benei Bertalan polgármester:
Meg fogják nézni, de lehet, hogy csak a tömítőgumit nem tették bele.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket, válaszokat vegyék
tudomásul és fogadják el.
A Képviselő-testület az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket, válaszokat – határozathozatal
nélkül – 9 igen szavazattal elfogadta és tudomásul vette.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 20.40
órakor bezárta.
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