JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. szeptember 10.-én /szerdán/
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Meghívottak:

Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató
Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó,
Pesti Jánosné, igazgatási előadó,

Megjelent:

Galyas Tibor Nyékládházáról, pályázó
Diberné Váradi Andrea Gyöngyösről, pályázó,
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 10 fő jelen van.
Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az ülés napirendi pontjai tárgyalásának sorrendjére:
Először a szolgálati lakásra érkezett pályázatok elbírálását zárt ülésen, majd nyílt ülésen a
kiküldött meghívóban is szereplő napirendeket tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül – 10 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és a beérkezett pályázatokat zárt ülésen tárgyalják
meg.
A megjelent atkári érdeklődők elhagyják az üléstermet.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját 17.30 órától, az ülés kezdetekor elfogadott,
alábbi napirendi pontokkal:
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NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Atkár község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása és jóváhagyása.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Beszámoló a községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének Benei Bertalan
I. félévi teljesítéséről.
polgármester
3.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához csatlakozás

Benei Bertalan
polgármester

4.) BURSA Szabályzat felülvizsgálata.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

5.) Bejelentések indítványok.

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:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Kérdezi, hogy elegendő-e a négy községben újonnan megkötött FUNDAMENTA szerződés?
Benei Bertalan polgármester:
Azt még nem tudja, csak azt, hogy a községben 371 db-ot kötöttek újra.
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról
szóló jelentést - határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
A Szociális és Művelődésügyi Bizottság az elmúlt képviselő-testületi ülés óta két alkalommal
ülésezett. Az augusztusi ülésen egy átmeneti segély kérelemre 5.000 Ft-ot, a mai ülésen négy
átmeneti segélykérelemre 36.000 Ft-ot állapított meg a bizottság. Mai ülésén véleményezte a
BURSA pályázat előterjesztését is.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
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A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Atkár község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság előzetesen megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselőtestületnek is elfogadásra az Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi költségvetési rendeletmódosítására vonatkozó tervezet elfogadását. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 24/2008.
(IX.10.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Kocsis Attila képviselő:
A rendelet-tervezetben szerepel a tűzoltószertárnál kiadás, ez miért van?
Benei Bertalan polgármester:
Mivel bérleti díjból származó bevétel volt, ezért kiadást is kellett tervezni.
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, - a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet re vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
18/2008. (IX.10.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2008. (I.30.) SZ.
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

2.) Beszámoló a községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
A bizottság előzetesen megtárgyalta a beszámolót. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek
is elfogadásra. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 25/2008. (IX.10.) sz. jegyzőkönyvi kivonata
mellékelve.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az 1. sz. mellékletben a parkosítás kiadásának nincs
bevételi oldala, mert utólagos finanszírozású. A kerékpárútnál a finanszírozás megtörtént, de
előirányzatban még nem jelent meg.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2008. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót fogadja el és vegye tudomásul.
A Képviselőtestület a 2008. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul
vette és elfogadta.
3.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához csatlakozás
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság mai ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és nem javasolta a csatlakozást.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődési Bizottság Elnöke:
A bizottság is tárgyalta a napirendet, és úgy foglalt állást, hogy javasolja az ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozást. Tavaly sem támogatták a tanulókat, míg a bizottságuk a szociálisan rászoruló
családokat minden esetben támogatja. Véleményük szerint a rászoruló családokat nemcsak
szociálisan, hanem ezzel a formával is támogatni kellene, ahol a gyerek felsőoktatásban vesz
részt.
Benei Bertalan polgármester:
Először arról kellene dönteni a Képviselő-testületnek, hogy részt kíván-e venni az
ösztöndíjrendszerben.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előző években is először a csatlakozásról döntöttek, majd kiírták a pályázatot, és utána
döntöttek a keretösszegről.
Bartókné Lukács Irén, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A bizottság döntésének egyik oka, az önkormányzat nehéz anyagi helyzete. Másik oka, hogy a
pályázók beadott jövedelem igazolása soha nem a valós helyzetet mutatta. Köztudott, hogy sok
főiskolás szociális segélyben részesül, és a legdrágább autókkal járnak az iskolába. Az ismerősök
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között sokan vannak, akik a tanulmányaik mellett dolgoznak, mert az órabeosztásuk ezt lehetővé
teszi. Diákhitel felvétele is segíthet a tanulmányaikban, amit csak akkor kell törleszteniük, ha
már dolgoznak.
Következő indok, amiért nem támogatták a csatlakozást, hogy aki annyira rászorult, mivel
nagykorú felnőttről van szó, alanyi jogon is jár a szociális segély.
Bizony volt olyan támogatott, akinél azt látta, hogy nem olyan életet él, mint amit egy szociálisan
támogatottól elvárható, dohányzik, italozik, autózik, családi házzal rendelkezik.
Sok olyan család is van a településen, aki soha nem fordulna segélyért, és sokan vannak olyanok,
akik szemrebbenés nélkül megteszik ezt.
Benei Bertalan polgármester:
Ha az Önkormányzat a felsőoktatásban résztvevőnek ad 5000 Ft-ot, a megye is ad ugyanennyit és
még a minisztérium is adhat 5000 Ft-ot.
Berényi Ildikó képviselő:
Az elmondott problémák akkor is felmerülnek, ha más jellegű segélyt kérnek. Átmeneti segély
évente négy alkalommal kérhető, és ehhez nem jár más, míg az ösztöndíjnál az önkormányzati
támogatás csak egy alap. Fontolóra kellene venni, hogy a faluban élő, továbbtanuló fiataloknak
adnak-e támogatási lehetőséget, döntsön a Képviselő-testület.
Benei Bertalan polgármester:
Összefoglalva a két dolgot, olyan döntést kell hozni, ami nem befolyásolja az elkövetkezőket.
Lesz-e mód a beadott pályázatok alapján, hogy kiknek, milyen összegű támogatást adhatnak?
Javasolja, hogy csatlakozzanak.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mindkét bizottság véleményével egyetért, ha lesz egy kis pénz, írják ki a pályázatot. Sajnos, nem
mindig oda kerül a pénz, aki a legjobban rászorul és megérdemli.
Benei Bertalan polgármester:
Az eddigi pályázók között még mindig volt két-három olyan, akit valóban illett támogatni a
Képviselő-testületnek.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Szeptember 30-ig lehet csatlakozni a pályázathoz. A Képviselő-testület mérlegelési jogköre,
hogy kit és mennyiben támogat, lehet kérni vagyonnyilatkozatot is. A Képviselő-testület
határozattal dönt az összegről, ami ellen nem lehet fellebbezni.
Pesti Jánosné képviselő:
Javasolja, hogy kérjenek vagyonnyilatkozatot is a pályázóktól.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja a BURSA ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást 2009-ben.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához csatlakozásra vonatkozóan – 5 igen
szavazattal, 5 ellenszavazattal nem fogadta el.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Szervezeti és Működési Szabályzat kimondja, hogy szavazategyenlőség esetén az indítványt
elutasítottnak kell tekinteni.
A Képviselő-testület döntése értelmében a "BURSA Szabályzat felülvizsgálata" című napirend
megtárgyalása okafogyottá vált.

III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok
- A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális szemétszállításról szóló 22/2007.
(IX.5.) számú rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A bizottság mai ülésén megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 26/2008. (IX.10.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Ma is kaptak levelet külterületen lévő földről, a köztisztasághoz tartozónak tartja, hogy aki
földtulajdonos, az művelje, gondozza is a tulajdonát. Nem tudta ki a tulajdonosa, a falutól nem
messze lévő Virág János földje melletti ingatlannak, ahol a kukorica teljesen fertőzött a
parlagfűtől. A Földhivatal azóta már beazonosította a tulajdonosokat.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A 0134-es helyrajzi számú földekről van szó, amelyeket most a Szövetkezet használ.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Van ott napraforgó is, abban kevesebb, de a kukoricás nagyon fertőzött, és ez a terület a
Széchenyi úti házaktól alig 100 m-re van.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek - A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális
szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, - a köztisztasági feladatok ellátásáról és a
kommunális szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) számú rendelet módosításáról szóló
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rendelet-tervezetre vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
19/2008. (IX.10.) SZ.
RENDELETE
A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 22/2007. (IX.5.) SZÁMÚ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjairól és az Atkári Hírmondó hirdetési árairól szóló
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat jegyzőkönyv mellé csatolva.
Kérdés hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Egy oldalas fénymásolatért érdemes-e bizonylatot kitölteni?
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta, hogy legalább 5 oldalig legyen ingyenes a másolás, utána pedig oldalanként már
számolják fel a határozati javaslatban foglaltakat.
Kérdezi, hogy az utolsó mondatban mit jelent az "önkormányzati érdekből" megfogalmazás?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Eléggé furcsa ez a megfogalmazás, de ha pl. az orvosi rendelőből a lakosságot szeretnék
tájékoztatni, vagy ha pl. olyan hirdetmény újságban történő elhelyezése, ami az általános iskola
létszámnövelésére irányul, vagy az, hogy Atkáron eladó telkek vannak. Ilyenekre gondolt, ezek
mind a község érdekét, az önkormányzat érdekét szolgálják.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Számára ez akkor is tág fogalom.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az is lehet, hogy a helyi gazdálkodóknak adjanak engedményt.
Benei Bertalan polgármester:
Az a világ már megszűnt, hogy csak odaszól a termelőszövetkezet elnökének, hogy van az
önkormányzatnak egy 400 m2-es ingatlana, vágassa le a füvet, és ezzel rendben volt, mára
minden nagyvonalúság megszűnt, mindent leszámláznak az önkormányzatnak is.
Benei Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy csak az önkormányzati intézmények mentesüljenek a díj megfizetése alól.
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Benei Bertalan polgármester:
A díjakkal kapcsolatban két módosító javaslat hangzott el.
Először az Alpolgármester Asszony javaslatát, - a fénymásolás 5 oldalig legyen ingyenes - teszi
fel szavazásra.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a fénymásolás 5 oldalig legyen ingyenes határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
A következő módosítás Benei Kálmán képviselő javaslata, hogy csak önkormányzati
intézmények mentesüljenek a díj megfizetése alól, ezzel a határozati javaslat utolsó mondatát
hagyják el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - csak önkormányzati intézmények mentesüljenek
a díj megfizetése alól, ezzel a határozati javaslat utolsó mondatát hagyják el - határozathozatal
nélkül - 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot az elfogadott két módosítással
együtt fogadják el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a két módosítással együtt - 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
75/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

A Polgármesteri Hivatal által nyújtható szolgáltatások díjairól és az Atkári
Hírmondó hirdetési árairól

I. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban
nyújtható szolgáltatások díjait az alábbiak szerint állapítja meg:
1.Fénymásolás és nyomtatás (A/4 méretben, fekete-fehérben 1 oldalas)
12,50 Ft+2,50 Ft ÁFA=15 Ft/db
2. Fénymásolás és nyomtatás (A/4 méretben, fekete fehérben 2 oldalas)
20,80 Ft+4,20 Ft ÁFA=25 Ft/db
3. Fénymásolás és nyomtatás (A/3 méretben, fekete-fehérben 1 oldalas)
25 Ft+5 Ft ÁFA=30 Ft/db
4. Fénymásolás és nyomtatás (A/4 méretben, fekete fehérben 2 oldalas)
37,50 Ft+7,50 Ft ÁFA=45 Ft/db
5. Faxolás (A/4 méretben, 1 oldal)
325 Ft+65 Ft ÁFA=390 Ft
6. Hangoshíradóban hirdetés 20 szóig 250 Ft+50 Ft ÁFA=300 Ft/alkalom
7. A/4-es méretű hirdetés elhelyezése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján:
250 Ft+50 Ft ÁFA=300 Ft/15 nap
A fénymásolás és nyomtatás 5 darabig ingyenes, de a 6. darabtól valamennyi díját ki
kell fizetni!
II. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atkári Hírmondó hirdetési
díjait az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Hirdetés elhelyezése 180*265 mm méretben fekete-fehérben
40 000
Ft+ÁFA/alkalom
2. Amennyiben a fenti hirdetésnél kisebb jelenik meg, a mérettel arányos díjat kell
számítani.
3. Apróhirdetés 50 Ft+10 Ft ÁFA/szó/alkalom
III. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Község honlapján
elhelyezett hirdetések díját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Képes hirdetés elhelyezése 500*375 képpontig
Ft/hó
2. Apróhirdetés 50 Ft+10 Ft ÁFA/szó/hó

2000 Ft+400 Ft ÁFA=2400

A fent megjelölt díjak megfizetése alól mentesülnek az Önkormányzat intézményei
saját feladatuk ellátása keretében, ideértve az OEP által finanszírozott védőnői
szolgálatot.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Benei Bertalan polgármester:
A gyöngyösi Rendőrkapitányságtól érkezett kérelmet ismerteti a Képviselő-testülettel.
(Ügyirata 1298/2008. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy már egyszer tettek olyan ígéretet, hogy a körzeti
megbízottnak adnak egy számítógépet. Most itt lenne az alkalom, ugyanis csak akkor kerül
ennyibe a számítógép, ha a Rendőrségnek veszik, és kiköthetik, hogy az egyiket Tóth Tibor
körzeti megbízott kapja meg.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 3 db számítógépet adományozzanak a gyöngyösi
Rendőrkapitányságnak, azzal, hogy ebből 1 db-ot a körzeti megbízott kapjon meg.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - számítógép adományozásra vonatkozóan - 8 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
76/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Gyöngyösi Rendőrkapitányság részére számítógép felajánlása

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyösi
Rendőrkapitányság kérelmét számítógép vásárlásra és adományozásra és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület 3 db számítógépet adományoz a Gyöngyösi Rendőrkapitányság
részére, nettó 15 600 Ft vételáron.
A Képviselő-testület kívánsága, hogy egy számítógéppel a helyi körzeti megbízott
munkáját segítse a Rendőrkapitányság.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számítógépek megvásárlására és a
Rendőrkapitányság részére történő átadásra.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
8 napon belül

Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az AMON Kereskedelmi és Szolgáltató Bt pályázatot
nyújtott be az atkári temető üzemeltetésére, melyet ismertet.
(Ügyirata 1293/2008. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
A pályázatban közölt évi 600.000 Ft-os éves díj nem sok, jelenleg Huszár Ferenc temetőgondnok
63.000 Ft-ot kap, és ezért neki sok feladatot el kell végezni. Ismerteti a temetőgondnoki
teendőket a Képviselő-testülettel.
Huszár Ferenc temetőgondnokról elmondható, hogy vannak hiányosságai, sokszor emeltek ellene
panaszt, de mint helyi vállalkozót, mégis csak támogatni kellene, a felesége rokkant, kiskorú
gyermeket nevelnek. Elsősorban az emberi tulajdonságaival van baj, de már ebben is változott.
Ha az AMON-t bíznák meg az üzemeltetéssel, mi történne a sírhely díjakkal, egyszer azért nem
kötöttek velük, mert nagyon magas összegű sírhely díjat akartak megállapítani.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Egyetért a polgármester által elmondottakkal, ő is támogatja a jelenlegi üzemeltetőt. Többször
beszélt már vele ő is, elmondta, hogy sok hiba van a Ravatalozónál, pl. leszakadt egy léc, ezek
inkább apróbb hibák, de az embereknek szemet szúrnak. Ezeket a Huszár Ferenc szerződése sem
tartalmazza, de az AMON-nál sincs ilyen. Huszár Ferencnek a modorával van baj, amit nem
tudni, hogy Bakondiné hogyan viselné el. Ha más temet, és nincs nyitva a ravatalozó, egyszerűen
leverik a lakatot. Mindkét vállalkozót ismerik már, egyik szegényebb, a másiknak jobban megy.
Neki nem tetszett Bakondiné hozzáállása, amikor a múlt ülésen itt volt.
Berényi Ildikó képviselő:
Bakondiné elmondta akkor, hogy milyen végzettség szükséges a temető üzemeltetőjének, ami
biztos, hogy Huszár Ferencnek nincs.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Akkor a Jegyzőnek fel kellett volna szólítani, hogy szerezze meg ezt a végzettséget.
Kocsis Attila képviselő:
Ez a vállalkozó felelőssége, hogy neki a vállalkozáshoz milyen végzettség szükséges. Nem
gondolja, hogy a Jegyzőnek kell ezért szólni, az APEH azt mondja, hogy a törvény nem ismerete,
nem mentesít alóla. Bakondiné pénzmosása az évi 600.000 Ft, ez semmi. Sajnálja Huszár
Ferencet és családját, de akinek megbízási szerződése van, bármikor felbonthatják. Ha valakinek
szüksége van a munkára, akkor kénytelen alkalmazkodni, és itt már nagyon sokszor beszéltek a
temetői gondokról.

262
Fülöp Lászlóné alpolgámester:
Úgy tudja, hogy Huszár Ferencnek van ilyen engedélye.
Benei Kálmán képviselő.
Egyetért Fülöpnével, szerinte is a magatartásával van probléma. Javasolja tájékoztatni Huszár
Ferencet erről a pályázatról, és ha nem tud a hibáján változtatni, meg kell válni tőle.
Berényi Ildikó képviselő.
Javasolja megtudakolni, hogy ténylegesen mi az előírás a temető üzemeltetésére.
Krizsány Gyuláné atkári lakos:
Huszár Ferenc vállalkozó engedélyét az Okmányiroda adja ki, és csak akkor, ha megfelel az
előírásoknak. Helyi vállalkozó alkalmazása az Önkormányzat gesztusa, mint egy helyi lakossal
szemben, akinek kiskorú gyermeke, beteg felesége van.
Berényi Ildikó képviselő:
Huszár Ferenc már 10 éve itt dolgozik, nem tudni, hogy akkor ki és mit adott ki. Javasolja, hogy
vizsgálják felül a Huszár-féle szerződést, mit vár tőle az Önkormányzat, megvan-e a jogszabályi
megfelelősség. Lehetne tudatosítani, hogy van más jelentkező, és ha nem változtat a
magatartásán, hogy az elvárásoknak megfeleljen, lehetséges az üzemeltető váltás. Ez olyan
kompromisszum, amit neki méltányolni kellene.
Kocsis Attila képviselő:
156 eFt különbség van a temetőgondnoki megbízás díjában, plusz a ravatalozó felújítási költsége,
meg kellene gondolni, hogy legyen-e váltás.
Benei Bertalan polgármester:
Mindenszentekre beütemezték a ravatalozó rendberakását, ki lesz festve, a lambériát is lefestik, a
WC-ajtót megjavítják.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Mostanában többször is volt temetésen, és elég rosszul érezte magát a ravatalozóban meglévő
körülmények miatt, a pókhálós ablak, és a szerszámok is összedobálva egy sarokban. Ez nem
pénzkérdés, Huszár Ferenc hozzáállásával van a baj. A végtisztességhez hozzátartozik, hogy
megfelelő környezetben történjen a szertartás.
Király Sándor képviselő:
Ma hallotta, hogy a Péhli János hamvait egy reklámszatyorban kerékpárral vitte ki a temetőbe
Huszár Ferenc. Vagy, hogy Petrás Lajosné elhunytat azért nem engedte a hűtőkamrába, mert nem
őt kérték fel a temetésére.
Benei Bertalan polgármester:
Nem tudja, igaz lehetetett-e ez a reklámszatyros dolog. Ő úgy tudja, hogy amikor bemegy a
Temetkezési Vállalathoz, kiválasztják az urnát és abban szállítják a hamvakat.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
A szertartáson rossz a hangosítás, a magnó, lehet, hogy ezt is ki kellene cserélni, meg lehetne
venni.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ezek a problémák már évek óta megvannak, és nem tudja, hogy ezeket elmondják-e Huszár
Ferencnek is, vagy csak itt kerül szóba.
Paksi Tamás képviselő:
Ha Huszár Ferenc tisztességesen végezné a munkáját, nem kellene senkinek sem mondani
semmit. Ha nem tesz eleget a szerződésben foglaltaknak, el kell küldeni.
Benei Bertalan polgármester:
Egyik napról a másikra nem lehet elküldeni, egy bizonyos határidőt kell adni.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolja módosítani a szerződését.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A szerződésbe mindent le kell írni neki, hogy konkrétan milyen munkálatokat végezzen el,
ablaklemosás, stb.
Kocsis Attila képviselő.
Huszár Ferenccel már többször is elbeszélgettek ezekről a hiányosságokról, és nem történt
javulás. Hol tűrik ezt el a mai világban. Ha leírják, hogy mit várnak el tőle, és mégsem történik
változás, fel lehet neki mondani.
Berényi Ildikó képviselő.
Az AMON mikortól üzemeltetné a temetőt?
Benei Bertalan polgármester:
Erről nem tájékoztattak.
Kocsis Attila képviselő.
Javasolja, hogy az AMON-nal is egyezkedjenek.
Berényi Ildikó képviselő:
Javasolja, hogy beszélgessenek el Huszár Ferenccel, mondják el neki, hogy ha nem tesz eleget a
szerződésében előírtaknak, akkor megszüntethetik a szerződést.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy az AMON-t kérjék meg, hogy adjon kibővített ajánlatot az üzemeltetésre, Huszár
Ferenc feladatait határozzák meg, és ha ennek nem tesz eleget, akkor bontsák fel a szerződését.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A jelenlegi szerződése olyan, amelyben nincsenek kikötések, csak a PTK-ra hivatkozást
tartalmazza.
Egyetért a polgármester javaslatával, az AMON pályázatáról kérjenek részleteket, hogy
kiderüljön belőle, mennyivel többet nyújtanának Huszár Ferenc általi üzemeltetéstől. Huszár
Ferenc szerződését felülvizsgálják, előírják mindazt, ami hiányosságként merül fel, és ha nem
teljesíti ezeket, felmondásnak van helye.
Benei Bertalan polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak az elhangzottakról.
A Képviselő-testület Huszár Ferenc temetőgondnok szerződésére, a temető üzemeltetésére
vonatkozóan elhangzottakat - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
77/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Huszár Ferenc temetőgondnok szerződésének felülvizsgálata, a temető
üzemeltetésének megoldása

I. Atkár Község Képviselő-testülete - tekintettel a temetőről szóló jogszabályok
módosításaira és az 1998. december 30-i szerződéskötés óta felmerült igényekre - a
temető üzemeltetéséről kötött szerződést felülvizsgálja és az alábbi határozatot hozta:
1. A temetőről és a temetkezésről az Önkormányzat 3/2002. (II. 27.) számú
rendelete szól: a változást a szerződésen át kell vezetni.
2. A ravatalozó tisztán tartását ki kell egészíteni a következőkkel: „az ablakokat
rendszeresen tisztítani.”
3. Mivel az Önkormányzat saját költségén ürítteti rendszeresen a temetőben
elhelyezett konténereket, a szerződésben erre utalni kell.
4. Mivel a temetőben temetkezési tevékenységet más vállalkozó is végezhet, a
munkavégzésekről köteles nyilvántartást vezetni, amennyiben a temetés után az
eredeti állapotot nem állítja helyre a vállalkozó, erre őt felszólítani,
eredménytelenség esetén az Önkormányzatot értesíteni köteles
5. A temetőben használt eszközöket, szerszámokat köteles raktárban, külön
helyiségben elzárva tárolni
6. A vállalkozó és az általa foglalkoztatottak kötelesek a temetőben elvárható
magatartást tanúsítani valamennyi hozzátartozóval szemben, temetések alatt
tiszteletben tartva a hozzátartozók kegyeleti jogait.
7. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben foglaltaknak
a vállalkozónak meg kell felelnie. Ennek keretében:
a. igazolnia
kell
büntetlen
előéletét,
temetkezési
szolgáltató
szakképzettségét, pénzügyi teljesítőképességét vagyoni biztosíték
nyújtásával, adó- és járulékfizetési kötelezettségének teljesítését,
b. nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll
fenn.
A Képviselő-testület felhívja Huszár Ferenc vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben
szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a szerződés felmondásának van
helye.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét a szerződés
módosítására és az abban foglaltak fokozott ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester és Dr. Jakab Csaba jegyző
30 napon belül
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II. A Képviselő-testület felhívja az ÁMON Bt. figyelmét, hogy ajánlatát pontosítsa,
részletezze, hogy a Képviselő-testület azt a jelenlegi vállalkozó áraival és
szolgáltatásaival össze tudja hasonlítani.

Benei Bertalan polgármester:
Az iskolatej biztosításáról szóló határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.
(Határozati javaslat jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy FVM rendelet alapján az iskolatej nettó árát - 35 Ft/dl biztosítják, az Önkormányzatnak csak az ÁFA-t kell fizetni.
Benei Bertalan polgármester:
Ő örülne, ha a gyerekek cola helyett tejet innának.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő nem javasolta az iskolatej biztosítását, mivel az AFA-t ki kell fizetni, és a tavalyi ÁFA-t is
sokára tudta az Önkormányzat kifizetni.
A gyerekek többsége a kakaót szereti, nem szereti a tejet, de aki szereti, három pohárral is
megiszik.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolja, hogy akkor csak annyi tejet rendeljenek, amennyit elfogyasztanak a gyerekek.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az a baj, hogy csak ritkán van kakaó, legtöbbször tejet adnak, amit nem mindenki szeret, és ezt
nyilván is kell tartani, nem javasolja az iskolatej biztosítását.
Benei Bertalan polgármester:
Szavazásra teszi fel az iskolatej biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület - az iskolatej biztosításáról szóló határozati javaslatot - 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül - 2 fő nem szavazott - elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
78/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Iskolatej biztosítása a 2008. szeptember-2008. december közötti időszakra
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008/2009-es
tanévben 2008. szeptemberétől biztosított iskolatejről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:

266
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete általános iskola 1-8. osztályos
tanulói számára 2008. szeptembertől a 2008-as év utolsó tanítási napjáig a tanítási
napokon ingyenesen biztosítja az iskolatejet.
Az iskolatej program lebonyolításához támogatást igényel a 2008. évi iskolatej
szabályozásáról szóló FVM rendeletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szállítási szerződés megkötésére.
Felelős:

Dr. Jakab Csaba jegyző

Határidő:

8 napon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatás megigénylésére.
Felelős:

Dr. Jakab Csaba jegyző

Határidő:

a 2008. évi iskolatej szabályozásáról szóló FVM rendelet szerint

A Képviselő-testület felhívja az Általános Iskola igazgatójának figyelmét, hogy a
támogatás megigényléséhez szükséges összesítéseket készítse el.
Felelős:

Bartókné Lukács Irén igazgató

Határidő:

2008. október 31., 2008. december 31.

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a múlt ülésen, amikor az Általános Iskola házirendjéről,
a napközis foglalkozásokról és az étkeztetéssel kapcsolatban tárgyaltak, nem történt szavazás.
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület az Általános Iskola házirendjének módosítását - 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
79/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola házirendjének módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi Sándor
Általános Iskola házirendjének módosítását és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (9) bekezdésében biztosított jogköre alapján
a Petőfi Sándor Általános Iskola 4/2008. (I. 30.) számú határozatával elfogadott
házirendjének módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét a házirend módosításának
nyilvánosságra hozatalára.
Felelős:
Határidő:

Bartókné Lukács Irén igazgató
azonnal
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai
Programjának kiegészítése tárgyalásakor, szintén nem történt szavazás.
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítésére
vonatkozó javaslatot - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
80/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bartókné Lukács
Irén Igazgató Asszony előterjesztését a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai
Programjának kiegészítéséről és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt
jogkörében eljárva a Petőfi Sándor Általános Iskola 19/1998. (III. 25.) számú
határozatával elfogadott Pedagógiai Programjának kiegészítését e határozat melléklete
szerint elfogadja és jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Bartókné Lukács Irén igazgató
Azonnal

Benei Bertalan polgármester:
A múlt hét végi híradásokban és tegnap is szó volt arról, hogy Dr. Magda Sándor országgyűlési
képviselő felajánlott a Károly Róbert Kht területéből egy részt a Gumigyárnak. Miután
negyvenen felül van a gumigyár elhelyezésére pályázók listája, úgy indokolták, hogy nem
szeretnék, ha Gyöngyös környékéről elmenne ez a munkahelyteremtés. Talán van lehetőség,
hogy visszakerüljön a térségbe. A terület magyar állam tulajdona, de a Kht kezelésében van,
amely minden igényt kielégít, az Apolló elképzeléset, hogy egy órára legyen Budapesttől,
autópálya közel legyen. Ezt a Gazdasági Minisztériumból is megnézték, és olyan véleményt írtak
az Apollónak, hogy próbáljanak ide összpontosítani. Nem tudni, hogy mennyire sértődtek meg,
lehet, hogy nem jönnek vissza. Az újság gumikacsának titulálta, de a hír igaz, csak azt nem lehet
tudni, hogy mikor döntenek erről és hogyan.
Eltúlozni nem szabad a dolgot, ami Gyöngyösön történt, az politikai csatározás volt. Azóta is
olvasott a gumigyártásról és a technológiáról, egy folyékony gumit öntenek formába, ami nem
veszélyezteti a környezetet. Az sem igaz, hogy Gyöngyös környéke nem rendelkezik megfelelő
vízbázissal, emiatt a lakosság látná kárát. A Tabykastélynál lezárt kút 1000 literes, most ez nem
üzemel. Amint megszűnik a bánya, akkor pótolni tudják az ivóvíz mennyiségét. Ismerve azokat
az önkormányzatokat, akik a bánya környékén működnek, azok a települések hogyan élnek a mai
finanszírozás mellett. Ha itt is létesülhetne egy ilyen üzem, meghatározó lenne a település jövője.
Még egy dolog volt, ami miatt Gyöngyösön szerették volna megépíteni a gyárat: a Suzukira is
gyártanak gumikat Esztergomba, amihez Gyöngyös közel van.
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Előfordulhat, hogy holnap, vagy pénteken kérnek állásfoglalást tőlük, ezért Jegyző Úrral
készítettek egy határozati javaslatot, amit ismertet.
Határozati javaslat jegyzőkönyv mellé csatolva.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Kálmán képviselő:
Maximálisan támogatja a javaslatot, ebben pártrájátszás volt. Azóta sok FIDESZ-es polgármester
is jelentkezett, hogy adna helyet a gyárnak, Nyírbogdány is. Ilyet nem szabad elengedni,a
környezettanulmányt meg kell vizsgálni, és ha megfelel a szabályoknak, az előírásoknak,
engedni kell. 15-20 évvel ezelőtt is terveztek a községbe üzemet, de az akkori vezetés nem
engedte.
Benei Bertalan polgármester:
Ugyanilyen volt az is, amikor a MEZŐGÉP gyöngyösi üzeme megépült, volt köze a községnek
ahhoz, hogy nem Atkáron történt az építkezés.
Hasznosi Árpád képviselő:
Hány dolgozót foglalkoztatnának ebben az üzemben?
Benei Bertalan polgármester:
900 fővel kezdenének, amit 1600 főre terveznek felfejleszteni.
Krizsány Gyuláné atkári lakos:
Egy régebbi ülésen kérte a Polgármester Urat az autópálya miatti szennyeződés mértékének
vizsgálatára. Az autópálya beüzemelésekor készült egy ilyen vizsgálat. Itt északi széljárás van, és
jó lenne ezeknek az adatoknak a birtokában lenni, mielőtt még bármiféle tárgyalás elkezdődne a
gumigyárral kapcsolatban. Ismerni kellene a határértéket, de biztos, hogy valamilyen
szennyeződés képződik, szénmonoxid, széndioxid szennyezés éri a települést. Látta a TV-ben a
Beremenden készült riportot is, hol úgy élnek, mint a Kánaánban, de senki ne irigyelje tőlük,
mert itt az átlagéletkor 10 évvel alacsonyabb.
Benei Bertalan polgármester:
Nem készült ilyen vizsgálat mostanában. Jegyző Úrral írnak az Autópályának, hogy mérjék meg
a légszennyezés mértékét, és erről jegyzőkönyvben értesítsék az Önkormányzatot.
A határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy ezt a Képviselő-testületnek meg kell lépni
Atkár érdekében. Amikor Visontán megépült az Erőmű, féltek, hogy mi lesz az emberekkel, fújja
a szél a pernyét, tele lesz minden vele, minden szürke lesz. Ennek mára vége, élnek ott 80-90
éves emberek, elmúlt a pernye, nem jön ki a kén, a pára.
Biztos, hogy környezetvizsgálat nélkül nem adják ki az üzemre az építési engedélyt. Sajnálhatja
Gyöngyös, hogyha nem jön vissza a Gumigyár, elszalasztotta a lehetőséget. Pedig Gyöngyös
felvirágzott, amikor Budapestről leköltözött az Izzó, vagy amikor átadták a Visontai
Hőerőművet.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a Gumiabroncsgyár létesítésére vonatkozó határozati javaslatot - 10 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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81/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gumiabroncsgyár létesítése Atkár közigazgatási területén
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy
Atkár Község közigazgatási területéhez tartozó Tasspusztán az Apollo Tyres Zrt.
(székhelye: 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12. Cégjegyzékszám: 01-10-046136) állami
tulajdonú területen gumiabroncs előállító üzemet létesítsen az alábbiak szerint:
1. A Képviselő-testület elvárja, hogy a beruházó cég a Képviselő-testületet és a
lakosságot írásban illetve közmeghallgatás útján tájékoztassa az alkalmazott
technológiáról, működő üzemek európai környezetvédelmi normáknak való
megfeleléséről, a beruházás várható környezeti és gazdasági hatásairól, az
engedélyezés menetéről és az engedélyezés során biztosítandó ügyféli jogokról és
kötelezettségekről.
2. A beruházás engedélyezése során a környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményének
szakmailag támadhatatlannak kell lennie.
3. Amennyiben a beruházó Atkár településen kívánja az üzemet felépíteni, a
Képviselő-testület kezdeményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény hatálya alá való besorolást.
4. A beruházás megvalósulásához az Önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben
minden segítséget megad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az
Apollo Tyres Zrt. részére.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
azonnal

Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Képviselő-testület következő rendes ülése novemberben lesz. A nagyterem felfűtése sokba
kerül.
A fűtési idényben nem tarthatnák-e az üléseket a Könyvtárban, ahol mindig van fűtés?
Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár Igazgatója:
Természetesen lehetséges, szívesen látja a képviselőket.
Kocsis Attila képviselő:
A klubhelyiség teteje valahol beázik. A sportpályán a kapu mögötti két oszlop közötti
villanykábel lóg, meg kellene nézetni a villanyszerelővel.
A sportpályán lévő betontömböket és a betonszegélyt is valakik széthajigálták.
A Sportegyesület – a megélhetés reményében – idén meg akarja szervezni a szilveszteri bált,
van-e ennek akadálya. A sportbál időpontját már egyeztették Gulyásnéval, a szilveszteri bált
most is a tornateremben rendeznék meg, mert, ha annyian lesznek, mint tavaly, akkor nem férnek
el a nagyteremben.
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Benei Bertalan polgármester:
Szól a villanyszerelőnek a kábel miatt. A tető beázásról már tudnak.
Már a szilveszteri bál szervezéséről is hallott.
Kocsis Attila képviselő:
Jegyző Úrtól kérdezi, hogy történt-e már intézkedés a Széchenyi utcában kóborló, éjszakánként
rohangáló kutyákról, mert éjszakánként nem lehet aludni tőlük.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy bejelentették, már ki is ment a helyszínre.
Kocsis Attila képviselő:
Az önkormányzatnak van egy címer használatáról szóló rendelete, és olyan honlapot talált, amin
egy nem létező egyesület használja a címert, kérdezi, hogy van-e rá engedélye?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Erről még nem értesültek, de utánanéz.
Kocsis Attila képviselő:
Vasárnap kapott egy olyan írást, ami több embert is érint, és Atkár községet is. Részletet olvas fel
ebből, amelyek igaztalanságok, rágalmak. Oravecz Miklós tervezett egy vadfőző versenyt július
4-5-6-ára. Felháborítónak tartja az írást, mert hazugságokat írtak le.
Király Sándor képviselő:
Ő is megszólítva van. Amikor Berényi Ildikó képviselő előadta a dolgot, név nélkül jelezte ő is.
Berényi Ildikó ismeri az ő aláírását, és az íven nem egyezik meg az aláírása az övével, de ő
Táncos Tibornét és Balogh Lászlónét felhatalmazta arra, hogy aláírjanak helyette. Soha nem volt
FIDESZ-párti, ő akkor is mondta, nem bújt el, őt különösebben a pali nem érdekli.
Benei Bertalan polgármester:
Szerinte nemcsak ő az, aki még semmit nem tett a faluért, nem egyedül van, nincs igaza.
Király Sándor képviselő:
Akkor adjanak neki igazat.
Benei Bertalan polgármester:
Ezzel nem azt akarta mondani, nem kell igazat adni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Teljesen más, ha leírják, mintha szóban mondanák el, amit róla írt, a jelzők, amikkel őt illette,
az hazugság. Ahhoz, hogy valaki vegye a bátorságot az ilyenhez, az beteges ember, ápolásra
szorul.
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Kocsis Attila képviselő:
Minden mocsoknak elmondja őket, akik már nagyon sokat tettek, dolgoztak a faluért. Az
Egyesületük alapszabályát a bíróság elfogadta. Ezzel az a baj, hogy nem jön ide, és nem szóban,
szemtől-szembe mondja el a kifogásait. Mintha ez a település olyan lenne, ahol nem kellenek
programok, nincs szükség semmire, rágyújthatják a házat. Véleménye mindenkinek lehet, aki itt
van, és tapasztalatot szerez, de aki nem vesz részt ezeken, az ne minősítse a Képviselő-testület
munkáját. Azt írja az egyesületről, hogy céljukat 24 bátor ember fogadta el.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Képviselő-testület segítségét kéri ebben. Az IWIW-oldalon is megjelent Atkár község, mint
felhasználó, akinek van egy csomó ismerőse.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi, hogy a Művelődési Ház felújításával kapcsolatos elszámolás megtörtént-e már?
Benei Bertalan polgármester:
Sajnos még nincs kész az elszámolás, vannak plusz munkák, és azt finanszírozzák.
Benei Kálmán képviselő:
Az Arany János út és Rákóczi úti sarkán lévő ingatlan telekhatárát meg kellene nézni, mert a
bokrok kilógnak a kerítésből az Arany János útra.
Berényi Ildikó képviselő:
Az aláírásával kapcsolatban megtette a megfelelő lépést a Rendőrségen. Az ő emlékezete szerint
nem úgy történt, ahogy Király Sándor képviselő most megmondta, hogy nem ő írta alá.
Király Sándor képviselő:
Igaz, akkor ő csak azt mondta, hogy az ő aláírása van az íven, továbbá nem Berényi Ildikó nevét
írták oda, hanem egy boconádi nevet.
Benei Bertalan polgármester:
Az elmondottak alapján úgy tűnik, Király Sándor képviselőék tudtak a Lurdiról, kérdezi, hogy ki
írt Dr. Magda Sándornak?
Kocsis Attila képviselő:
Azt írják a blogban, hogy ő írta meg a plébánosnak, aztán kiderült, hogy a levelet Dr. Soltész
Sándor fogalmazta Balogh Lászlónééknak.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Tüzet gyújtani a rendelet értelmében kedden és csütörtökön lehet. De máskor is égetnek, akkora
tüzet raknak, olyan nagy a füst a faluban, hogy borzasztó. Ilyenkor körbe kellene járni a faluban,
hogy tetten érhető legyen, valamit kellene ezzel kezdeni.
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Benei Bertalan polgármester:
Az embereknek hiába beszélnek, de megteheti a Jegyző, hogy kimegy a felüljáróra és megnézi,
hogy honnan jön a füst.
Hasznosi Árpád képviselő:
Azt hiszik az emberek, hogy kedden és csütörtökön reggeltől estig lehet égetni.
Pesti Jánosné képviselő:
Sajnos nemcsak ezeken a napokon tüzelnek, őt úgy felháborította, hogy szerdán amikor
kiteregette a ruhákat, is akkora füst lett, hogy be kellett szedni a ruhákat.
Kocsis Attila képviselő:
A tűzgyújtásról már az Atkári Hírmondóban is tájékoztatták a lakosságot.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Olyan is volt, hogy szombaton, amikor megérkezett a faluba nagy füst volt, tett egy kört a
községben, de nem látott lángot.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Valamit tenni kell, hogy a meghozott rendeleteknek érvényt szerezzenek, ha soha nem ellenőrzik,
akkor feleslegesen rendelkeznek. Pedig télen is ellenőrizni kellene, hogy az ingatlanok előtti
járdát kik nem takarítják le.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Van ellenőrzés, büntetés ugyan nem volt, de télen a járdák miatt, nyáron a gyomirtás miatt
szólították fel az ingatlan tulajdonosait.
Benei Bertalan polgármester:
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 – 10 igen szavazattal elfogadta és tudomásul vette.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21.00
órakor bezárta.
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