JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. július 9.-én /szerdán/
16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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, Paksi Tamás,
Pesti Jánosné képviselők

Távolmaradását
bejelentette:

Kocsis Attila képviselő

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Oravecz Györgyné, Szoc. bizottság tagja,
Nyikos Sándorné, Naplemente klub vezetője

Megjelent:

3 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 9 fő jelen van.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:
1.) Az 50/2008. (V.28.) számú, krematórium építéséhez elvi
hozzájárulás tárgyú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
2.) Bejelentések, indítványok.

Előadó:
Benei Bertalan
polgármester
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Az 50/2008. (V.28.) számú, krematórium építéséhez elvi hozzájárulás tárgyú
Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy a krematóriumépítéssel kapcsolatosan népszavazási kezdeményezéshez
kérelmet nyújtottak be Jegyző Úrhoz, aláírásgyűjtő ív hitelesítésére vonatkozóan. Már a
községbe is elért ez a forma, hogy ha valami nem tetszik, népszavazást kell kiírni
Nem gondolta volna, hogy a lakosság részéről ilyen ellenállásba ütközik a krematórium
építése. Többen is felhívták telefonon, és kérdőre vonták a krematórium elképzelt, látható
hatásai miatt. Bakondi Urat kérte, hogy várjanak pár napot, a jövő hétfőre összehívandó
közmeghallgatásig. Véleménye szerint ez sem lett volna megoldás. Egy népszavazás úgy is
elsöpörné a Képviselő-testület elképzelését.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismertette a Képviselő-testülettel a helyi népszavazásra vonatkozó törvényi előírásokat.
Király Sándor képviselő:
Nem érti a megnyilvánulásokat, hogy a háttérben maradnak a népszavazás kezdeményezői.
Közmeghallgatáson is mindig a hangadók maradnak háttérben. Ki kellene írni a falu végére,
hogy ide ne jöjjön semmilyen vállalkozás. Vajon a biodiesel-üzem ellen is tiltakoznak majd?
Miért nem jó az, ha pénz jön a faluba? Aki tiltakozik, az fizesse meg a kieső bevételeket.
Lehet-e azt tudni, hogy ki volt a népszavazást kezdeményező 8 ember? Amikor cigánykérdés
volt, akkor miért nem volt aláírásgyűjtés?
Benei Bertalan polgármester:
A misén 70-80 ember között volt ez téma. Valaki elindította, de tudatlan volt, aki az
információkat terjesztette.
Hasznosi Árpád képviselő:
Szerinte inkább az idősebb korosztály ellenezné a krematóriumot.
Benei Kálmán képviselő:
Ő nem kíváncsi a nyolc ember nevére, de azzal tisztában lehetnének, hogy ha nem hoznak
pénzt, akkor miből építenek utat?
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Van annyi pénz, hogy népszavazást írjanak ki? A kezdeményezők olyan végkimenetelt
akarnak, ami nekik jó. Az sem biztos, hogy a krematóriumból annyi bevétele lett volna az
önkormányzatnak, mint amennyit állítottak. Bakondinétól senki sem kérdezte meg, hogy
miért nem máshol építette meg a krematóriumot, miért utasították el. Szerinte az egy millió
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forint sem húzná ki a bajból Atkárt. A technológia zárt rendszerű, ehhez 1-2 ember kell, és
nem valószínű, hogy atkárit foglalkoztatnának.
Megjegyzi, hogy az iskolai társulás elmaradásával több tízmillió forint bevétel esett ki.
Bordák József atkári lakos:
Az M3-as autópálya közelsége és az összekötő út vonzotta ide Bakondinét, még urnafalat is
terveztek.
Paksi Tamás képviselő.
Urnafalat nem ígértek.
Király Sándor képviselő:
Akik attól félnek, hogy fekete autók szállítják az elhunytakat a falun keresztül, nem tudja,
hogy gondolják, talán talicskával hordják-e ki a falu szélére a halottakat?
Benei Bertalan polgármester:
Tudomása szerint a visontai önkormányzatot is megkereste az AMON e témában, de ők
nemet mondtak.
Berényi Ildikó képviselő:
Persze, mert ott van pénze az önkormányzatnak.
Király Sándor képviselő:
Ha krematóriumot nem létesítenek, akkor legyen javaslat arra vonatkozóan, hogy milyen
üzem legyen Atkáron.
Benei Bertalan polgármester:
Náluk 7 millió Ft bevétel keletkezik az iparűzési adóból, a környéken nincs másik olyan
önkormányzat, ahol ilyen kevés. Az autópálya 4,5 millió, a MOL 2,5 millió forintot fizetett,
de ők már nem is fizetnek, mint ahogy a Károly Róbert Kht sem.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Jó lenne, ha az atkári vállalkozók mind Atkárra jelentkeznének be az adó alá.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szerinte inkább az idősebbekben van ellenállás a krematóriummal szemben, bár az édesapja
úgy látja, hogy nincs akadálya az építésnek. Valaki elindította a híreket, és befolyásolja az
embereket.
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Király Sándor képviselő:
Krizsány Gyuláné indította el a híreket. Ami neki nem tetszik, az ellen lázad, de amíg
polgármester volt, nem jött vállalkozás Atkárra.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Félő, hogy a biodiesel üzemet is megakadályozzák, és ehhez csak egy olyan ember kell, aki
ezt kézbe veszi.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Vannak, akik aláírnak, szavaznak, de a véleményüket nyíltan nem vállalják.
Király Sándor képviselő:
Javasolja közmeghallgatás összehívását a krematóriumról és a biodiesel üzemről is.
Paksi Tamás képviselő:
Vajon segítene-e a plébános a híreket befolyásolni, hogy mégis legyen krematórium?
Berényi Ildikó képviselő:
A hívők nem hamvasztatják el magukat, és különben is kevés az információ erről a
létesítményről. Az AMON-nak kellett volna tájékoztatni a lakosságot.
Az emberek a múltkori ülésen nem akartak kérdezni Bakondinétól, és ez őt is meglepte.
Benei Bertalan polgármester:
Nagy nyomás van rajta, nehezebb ez az ügy, mint az iskolai helyzet. Erről már nem kíván
többet beszélni, próbálkozzanak mással. Bízzanakegyéb beruházások megvalósításában. A
biodiesel üzem augusztusban megkapja az építési engedélyt, és jövő tavasszal Tasspusztán
fóliatelep létesül.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A közmeghallgatás azért is jó lenne, mert érzik az emberek, hogy kíváncsiak a véleményükre.
A kezdeményezés nem jelenti azt, hogy a Képviselő-testület visszakozik. Az érvek mindkét
oldalról megismerhetők lennének.
Benei Bertalan polgármester:
Gesztus az lenne a falu felé, hogyha vége lenne ennek a témának.
Király Sándor képviselő:
Közmeghallgatás kell, megfutamodás lenne, hogyha visszakoznának.
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FülöpLászlóné alpolgármester:
Egyesek az iskola-kérdést is szórakozásnak fogták fel. Ősszel ugyanerre atémára vissza lehete térni? A népszavazás kezdeményezési eljárás felfüggeszthető-e, amíg tájékoztatják a
lakosságot?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez az eljárás nem függeszthető fel, de ha a Képviselő-testület eláll a szándékától és
visszavonja a krematórium építéséhez adott elvi engedélyét, akkor a kezdeményezőktől függ,
hogyvisszavonják-e a népszavazási kezdeményezést.
Király Sándor képviselő:
Mi lesz, ha a biodiesel üzem ellen is tiltakoznak, akkor majd mit fog mondani a polgármester,
és lehet, hogy az hatszor büdösebb lesz, mint a krematórium.
Benei Bertalan polgármester:
Biztos benne, hogy az ellen nem tiltakozna a lakosság.
Király Sándor képviselő:
Javasolja közmeghallgatás összehívását a krematórium ügyében, hiszi, hogy észérvekkel az
emberek meggyőzhetők.
Hasznosi Árpád képviselő:
Egyetért Király képviselő javaslatával.
Benei Bertalan polgármester:
Az embereket nem a technológia érdekli, hanem maga az égetés. Kéri, hogy a Képviselőtestület mondjon le a krematórium építéséről.
Király Sándor képviselő:
Akik népszavazást kezdeményeznek, nem tudják, hogy hogyan áll a falu. Ha sok apró forintot
nem fognak meg, hogyan produkáljanak bevételt?
Benei Bertalan polgármester:
Ha valaki a biodiesel üzem ügyében kezdeményezne népszavazást, akkor kiállhatna a falu elé,
mert az üzem 20 millió forint bevételt hozna az önkormányzatnak, és 50 főt foglalkoztatna.
Paksi Tamás képviselő:
A közmeghallgatáson a lakosok hőzönghetnének, meg személyeskedhetnének kedvükre.
Király Sándor képviselő:
Vállalni kell a tisztséggel járó nyomást.
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Benei Bertalan polgármester:
Annak idején az intézmény-fenntartó társulás ügyében is hívta a képviselőket megbeszélésre,
és csak egy levelet kapott válaszul öt képviselő aláírásával. A képviselők nem akartak
személyes vélemény-nyilvánítást.
Király Sándor képviselő:
Ez a téma teljesen más, a krematóriumról például csak akkor értesült, amikor az AMON
megjelent a képviselő-testületi ülésen.
Pesti Jánosné képviselő:
Náluk, az orvosi rendelőben is téma a krematórium. Véleménye szerint ez a falu még nincs
felnőve ehhez az égetőhöz. Nem titok, hogy a diplomások és főiskolai végzettségűek
messziről elutasítják ez a kérdést. Ellenállásba fog ütközni, nemcsak ennél, hanem a
következő képviselő-testületnél is. Egy ilyen beruházás előtt fontos a felvilágosító munka.
Véleménye szerint a krematóriumot a lakosság 80 %-a ellenzi. Szíve szerint azt mondaná,
hogy legyen krematórium, de teljesen felesleges a falut belevinni egy népszavazásba.
Király Sándor képviselő:
Ha a diplomás emberek most még nem nőttek fel ehhez a kérdéshez, akkor mikorra fognak
felnőni? Megreked a község egy szinten és nem lesz felemelkedés.
Pesti Jánosné képviselő:
Ehhez idő kell.
Berényi Ildikó képviselő:
Egy millió forintnál sokkal többet ér a lakosok bizalma. Neki az elintézési móddal van
gondja, el kell kerülni, hogy ilyen még egyszer előforduljon.
Benei Bertalan polgármester:
Fél a közmeghallgatástól, mert ott lesznek azok az emberek is, akik ellenzik a krematóriumot
és nem szeretne harcot a lakossággal. Kéri a testületet, hadd maradjon távol erről a
közmeghallgatásról.
Nyikos Sándorné, Naplemente Nyugdíjas Klub Vezetője:
Az utcán sok mindent hallani, tőle is sokan megkérdezték, hogy mit tud a krematóriumról,
mert ő elég közel van a polgármesterhez.
Király Sándor képviselő:
Baj lesz a biodiesel üzemmel is, ha nem tájékoztatják az embereket a beruházásról.
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Benei Bertalan polgármester.
Javasolta, hogy a Képviselőtestület vonja vissza a 2008. június 25-én hozott 52/2008. sz.
határozatát a krematórium építésének feltételeiről, és szüntesse meg a tárgyalást az AMONnal.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát az 52/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi
határozatra vonatkozóan 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
59/2008. (VII. 9.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Az 50/2008. (V. 28.) számú, krematórium építéséhez elvi hozzájárulás
tárgyú képviselő-testületi határozat visszavonása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a
krematórium építésével összefüggő előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 50/2008. (V. 28.)
számú határozatával adott elvi hozzájárulását krematórium építéséhez és a
tárgyalásokat az AMON Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel megszünteti.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot az
AMON Bt. ügyvezetőjével (Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 13.) közölje.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal

Benei Bertalan polgármester.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a biodiesel üzemmel kapcsolatosan
közmeghallgatáson tájékoztassák a lakosságot. Az üzem kivitelezőjével előzetesen egyeztet.
Javasolta a Képviselő-testület 2008. évi munkatervének módosítását:
A Képviselő-testület 2008. július 21.-én 18 órára közmeghallgatást hív össze.
A közmeghallgatás helye: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
A közmeghallgatás napirendje: A falu határában létesítendő biodiesel üzemmel kapcsolatos
tájékoztatás.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a közmeghallgatásra vonatkozóan - 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
60/2008. (VII. 9.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-a alapján a
közmeghallgatást 2008. július 21-én (hétfőn) 18 órára összehívja.
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A közmeghallgatás helye: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
Napirend:
1.)

Nyersszesz- és biogáz előállító üzem létesítése Atkáron.
Előadó: Benei Bertalan polgármester

III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok:
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a Kertalja, Kossuth, Dobó, Jókai utcák felújításával
kapcsolatban hozott 28/2008. (III.26.) sz. képviselő-testületi határozatot módosítani
szükséges. A tervezés és engedélyeztetés során derült ki, hogy a Kertalja utcának a Május 1 út
felé eső végén a felújítás építési engedélyköteles, ezért a Móricz Zs. út felújítását terveztették
meg és erre nyújtottak be pályázatot.
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az útfelújításokra vonatkozóan - 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
61/2008. (VII. 9.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Kertalja, a Kossuth, a Dobó és a Jókai utcák útfelújítására pályázat
benyújtása tárgyú, 28/2008. (III. 26) számú határozat módosításáról
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2008. (III. 26) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Tárgy: „A Kertalja, a Kossuth, a Dobó, a Jókai és a Móricz Zsigmond utcák
útfelújítására pályázat benyújtása”
A határozat első bekezdése az alábbiak szerint változik:
„Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi
Regionális Operatív Program Vidékfejlesztési programot kiegészítő
településfejlesztés c. pályázati felhívására (Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3.)
pályázatot nyújt be az Atkári Községi Önkormányzat tulajdonát képező belterületi
a 437/2 hrsz-ú Kertalja utca Kossuth utcától Móricz Zsigmod utcáig terjedő
szakaszának, az 534 hrsz-ú Kossuth utca, az 598 hrsz-ú Dobó utca, a 662 hrsz-ú
Jókai utca és a 437/1 hrsz-ú Móricz Zsigmond utca útburkolat felújítási
munkálatainak támogatására.”
A határozat többi része egyebekben változatlan.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal
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Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést
18.15 órakor bezárta.

kmf.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

