
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. november 26.-án /szerdán/ 

15.50 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 

Az ülés helye:          Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhelyisége, Atkár, Fő 

út 44. 

 

Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 

 Fülöp Lászlóné, alpolgármester, 

 Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó,  

 Hasznosi Árpád, Király Sándor,  

 Kocsis Attila, Pesti Jánosné képviselők 

  

Távolmaradását Benei Kálmán, Paksi Tamás képviselők. 

bejelentette:  
 

Meghívottak: Varga Szabolcs, ASA Mátra Kft-től. 

 Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató 

 Dr. Jakab Csaba, jegyző, 

Pesti Jánosné, igazgatási előadó, 

Tóth Gáborné, Kocsisné Székely Éva, Petrikné Tóth Judit, 

köztisztviselők. 

 

Megjelent: 1 fő atkári lakos 

 

 

 

I. NAPIREND ELŐTT: 

 
Benei Bertalan polgármester: 

 

Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket.  

Külön köszöntötte Varga Szabolcs urat az ASA Mátra Kft-től. 

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-

testületből 8 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az ülés napirendi pontjaira. 

 

Kérdés, hozzászólás:   

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Javasolta, hogy a Képviselő-testület először a 2009. évi szemétszállításra vonatkozó, a 

köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) 

számú rendeletének módosítását tárgyalják meg. 

 

Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –8 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja meg: 
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N A P I R E N D :  

Tárgy: Előadó: 

 

1.) A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális  Benei Bertalan 

szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) számú rendeletének  polgármester 

módosítása 

 

2.) Atkár község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről  Benei Bertalan 

szóló rendeletének módosítása.  polgármester 

 

2.) Beszámoló a községi önkormányzat 2008. évi  Benei Bertalan 

költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. polgármeste 

 

3.) Atkár Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési  Benei Bertalan 

koncepciójának megtárgyalása és jóváhagyása. polgármeste 

 

4.) Önkormányzati rendeletek 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. 

Bejelenti, hogy a Kistérségi Hulladéklerakók rekultivációjára benyújtott pályázattal nyertek. 

Atkár községnek a tervezésért 350.000.-Ft-ot kell fizetnie. 

 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés hozzászólás: nem volt 

 

A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról  

szóló jelentést - határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta. 

 

Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 

Jelentést tesz a Szociális és Művelődésügyi Bizottság az elmúlt képviselő-testületi ülés óta 

végzett munkájáról. 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

A Képviselő-testület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló előterjesztést - 

határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
1.) A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális szemétszállításról szóló22/2007. 

(IX.05.) számú rendeletének módosítása. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság mai ülésén megtárgyalta a köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális 

szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-

tervezetet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 30/2008. (XI.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a módosítás egyik része az A.S.A. Mátra Kft 2009. 

évre javasolt díja, másrészt a rendelet-tervezet 2-3. szakaszának a beiktatására azért van 

szükség, hogy a közszolgáltatás során felmerült kisebb problémákat szabályozzák, például a 60 

literes kuka, a 80 literes zsákok, szolgáltatás szüneteltetése az ingatlanon, stb. E szabályok 

megfelelnek az eddig már kialakult gyakorlatnak. 

 

Varga Szabolcs, A.S.A Mátra Kft : 

 

Örül a megtiszteltetésnek, hogy itt lehet az ülésen. A megküldött árajánlatukban a növekedés a 

tavaly októberihez képest 112 %-os. A 11,2 %-os emelés 2009. június 30-ig szól, az apci 

lerakóra vonatkozik. A másik javaslat a szállítási költségek növekedése miatt magasabb 

összegű. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a napokban többen is kaptak a cégtől 1700 Ft-ról 

szóló csekket, amely hátralék és a 2007.-évre vonatkozik, hivatkoztak egy testületi döntésre, de 

ő nem emlékszik, hogy visszamenőleg módosították volna a rendeletet. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Nem visszamenőleg történt a díjmódosítás. 2007-ben a szemétszállítási költségeket még 

szeptember hónapban fogadta el a Képviselő-testület, kétféle mértékben. A 2007. október 31.-

ig szóló díj az atkári lerakóba történő szállításra, a 2007. november 1.-től elfogadott díj pedig 

az apci lerakóba történő szállításra vonatkozott. A Képviselő-testület elfogadta ezt a díjat, csak 

a szolgáltató nem vette figyelembe a november 1.-től megállapított díjat, és tévesen számlázott, 

amiért most küldte ki a lakosságnak a különbözetet. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Akkor miért hátralékot ír, ez nem hátralék, nem az ingatlan-tulajdonos hibája, hanem a 

szolgáltató tévedése. 
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Varga Szabolcs, A.S.A Mátra Kft : 

 

A kiküldött 1700 Ft-os számla a díjkülönbözetről szól. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Teljesen mást írnak, mint ami valóság. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A kommunális szemétszállítás díjait egy kormányrendelet állapítja meg, egy kicsit az árképzés 

menetébe is avassa be a képviselő-testületet, hogy milyen tételekből tevődik össze a díj, esetleg 

a benzinárak csökkenésével módosulhat-e? 

 

Varga Szabolcs, A.S.A Mátra Kft : 

 

Ezeket a díjakat mindig az előző évihez képest alakítják ki. A mostani módosításban az 

októberi díjhoz képest 11,2 %-kal növelték a díjakat, figyelembevéve a KSH által kimutatott 

árindexet. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A díjmegállapításról szóló rendelet kimondja az árképzést. 

 

Varga Szabolcs, A.S.A Mátra Kft : 

 

Az ideit a tavalyihoz mérten, a jövő évit az ideihez kell viszonyítani. Az összetevőket 2006-ban 

tételesen leírták, a költségeket, a nyereséget, most, az index alapján állapították meg a jövő évi 

díjat. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Nagyon sokféle költség jelentkezik a szolgáltató oldaláról. 

 

Varga Szabolcs, A.S.A Mátra Kft : 

 

Tételesen felsorolja a költség összetevőit. Az üzemanyag-csökkenés nem biztos, hogy tartós és 

hosszú ideig szól majd. Szakmai oldalát nézve, az infláció a szállításnál a legmagasabb az 

előző év októberéhez képest. A szerződésben benne van, hogy évente két-két alkalommal, 

ingyenes szállítják el a zöldhulladékot. A településről intézményektől is szállítanak hulladékot. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A zöldhulladék szállítás nem a legmegfelelőbb időpontban történt, akkor, amikor még nem az 

összes falevél hullott le. 

 

Varga Szabolcs, A.S.A Mátra Kft : 

 

Lehetett volna változtatni. Nekik már most el kell készíteni a jövő évi javaslatot. Van lehetőség 

előbbre, vagy későbbre tenni a szállítást, de egyeztetni kell velük. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Szerinte az is megoldható lenne, ha nem két egymás utáni hétvégén vinnék el a zöldhulladékot, 

hanem a két szállítás között lenne két-három hét. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

A nem szabványos edényre van-e szabályzatuk? 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A faluban már a 120 literes kukák nagy részét 60 literesre cserélték. Hétfőnként sok helyen 

látni, hogy a megtömött kukát zsákokkal rakják körül. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza, hogy az egy vagy kétszemélyes háztartások igényelhetik a 60 

literes kukát, ez mikortól hatályos, mert most a 4-6 fős háztartások is 60 literes kukára cserélték 

a 120 litereset. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A rendeletben foglalt módosítások 2009. január 1-től lesznek hatályosak, ekkortól már csak a 2 

személyes háztartások igényelhetnek 60 literes kukát. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális 

szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-

tervezet elfogadását, és rendeletté emelését. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a köztisztasági feladatok ellátásáról és a 

kommunális szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) számú rendeletének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetre vonatkozóan –8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és 

rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

20/2008. (XI.26.) SZ. 

RENDELETE 

 

A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális szemétszállításról szóló 22/2007. 

(IX.5.) számú rendeletének módosításáról 

(melléklet szerint) 

 

 

2.) Atkár község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 

elfogadásra Atkár község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
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Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 27/2008. (XI.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Atkár község Önkormányzata 2008. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan –8 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

21/2008. (XI.26.) SZ. 

RENDELETE 

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2008. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
(melléklet szerint) 

 

  

3.) Beszámoló a községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a beszámolót. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 

elfogadásra a községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 

szóló beszámolót. 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 28/2008. (XI.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A Temető üzemeltetése 1millió 110 ezer forintba kerül az Önkormányzatnak, ez dologi kiadás? 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy az üzemeltetés költség, így dologi kiadás, a 

szemétszállítás is. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A szemetet nem szállították el a Hevesi térről most sem, a temetőben ugyanez a helyzet. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem így van, a temetői szállítást leszámlázzák az Önkormányzatnak, míg a válogatott 

hulladékért nem számláznak. Most kellene megnézni a temetői bejáratot, mert a földtulajdonos 

földjén jár be a szemetes autó a szemétért. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Biztos olcsóbb lenne a szemétszállítás a temetőből, ha helyi vállalkozóra bíznák, most úgyis új 

üzemeltető lesz. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szerinte bárki vállalná a temetői szemétszállítást, nem lenne olcsóbb, és Erdélyi László még 

ennyiért sem vinné el. Az a baj, hogy kevés a kihelyezett konténer a temetőben, mert amit 

kiürítik, ismét azonnal tele van. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ha a koszorúkat nem a konténerbe raknák, később telne meg a konténer. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a községi önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről szóló beszámolóra vonatkozó javaslatot – határozathozatal nélkül - 8. igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

4.) Atkár Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

és jóváhagyása. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta Atkár Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját. A 

bizottság javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a községi önkormányzat 2009. évi 

költségvetési koncepcióját. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 29/2008. (XI.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A koncepciót november 30-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ilyenkor az ország 

költségvetését még nem fogadta el a Parlament. Nem ismertek a pontos finanszírozási számok, 

és már volt két költségvetési tervezet, majd egy pénzügyminiszteri kiegészítés. A Kistérségi 

ülésen kiszámolták a költségvetés első menetében a finanszírozást, akkor plusz 11 millió Ft 

volt 2008-hoz képest, majd a második költségvetésnél mínusz 18 millió Ft lett belőle, nem 

lehet pontosan kiszámolni, hogy mi lesz, nem lehet tudni, hogy mivel jár a köztisztviselők és 

közalkalmazottak 13. havi bérének, a bérfejlesztés befagyasztása. 
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Gyakorlatilag olyan fejlesztéseket és beruházásokat lehet tervezniük, amelyek érték- és 

állagmegóvásra irányulnak, nagyobb beruházásokra nem gondolhatnak. Van egy pályázati 

program, amelyről majd a bejelentéseknél fog tájékoztatást adni.  

Vigyázni kell azzal, amit most elmond. Tervezik az önkormányzati finanszírozásban, hogy 

meghagyják így az önkormányzatokat, ahogy vannak. Az lenne a lényeg, hogy a kötelező 

feladatokat meghatározzák, de azonosan úgy Atkár községre, mint Budapestre, és ezek 

ellátásához adjanak elegendő pénzt. Ma itt járt Deák Csaba, a JAZIG ZRT-től, elmondta, hogy 

a jövő héten kész lesz a terv, lehet menni a Földhivatalhoz a földvédelmi járulék megfizetése 

miatt. Péntekre tudja megmondani, hogy mikor tudja kifizetni, mert enélkül nem lehet 

megváltoztatni a művelési ágat. Márciusban elkezdik építeni a gabonatárolót. Nagy baj, hogy 

ez már nem készült el, akkor lehetne ott tárolni a kukoricát. Valószínű, hogy a jövőben 

támogatni fogják a biodiesel üzemet.  

A gumigyárról semmi konkrétat nem tud, talán Kiskunfélegyháza a befutó, de pénzügy miatt 

csend van. A fóliatelep meg fog épülni Tasspusztán, azt ígérte a képviselő úr, hogy ha nem lesz 

gumigyár, majd lesz más. Az iparűzési adó 3,5 millió forintjából nem lehet semmit kezdeni. 

Arról is szó van, hogy a vonalas hálózatért, a villany-, telefon-, gáz-hálózatért fizetni kell a 

tulajdonosoknak az önkormányzat számlájára, de sajnos ezt végső soron a fogyasztókkal 

fizettetnék meg. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Hosszú évek óta van az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben. Az iskolában igyekszenek 

minden területen a takarékosan gazdálkodni, pályázatokkal eszközöket fejleszteni, szülők 

bevonásával, báli bevételekkel pótolni a hiányt. 

Az iskola külső vakolatának a felújítása során a bejárati ajtó felújítása elmaradt. Fontos lenne, 

hogy megjavítsák, mert a lyukas ajtón beáramlik a hideg. 

egyetlen egy felnőtt női mosdó van az iroda mellett, a 4 férfi dolgozónak is szüksége lenne egy 

mosdóra. 

A nyílászárók mázolása is fontos lenne, az ablakokon még a régi zöld festék látszik. Ha 

mégsem tudják ezeket a munkákat elvégezni, nem lesz katasztrófa. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az iskola bejárati ajtó felújítása annak idején azért maradt el, mert az akadálymentesítés nem 

történt meg, ennek a terve megvan, az előtető terve is, és ha írnak ki ilyen jellegű pályázatokat, 

azonnal benyújtják. 

A férfi mosdót ki kell alakítani, talán lesz rá lehetőség, hogy szakemberrel végeztessük ezt el. 

Bárdosné megígérte, hogy a KHT foglalkoztathat olyan embereket állami segítséggel, 

elindítsák ezt a dolgot. Fontos lenne, hogy az AFA-t vissza tudják igényelni, de nem lehet 

nyereségérdekelt, vissza kell forgatni a KHT-be. 

Fél az ablakmázolástól, attól, hogy ha a mostani festékre rákennek, milyen lesz, meddig tart? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a községi önkormányzat 2009. évi költségvetési 

koncepciójának szóló előterjesztés elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a községi önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló 

javaslatot – 8. igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 
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86/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Atkár községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának 

megtárgyalása és jóváhagyása. 
 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat és 

intézményei 2009. évi költségvetésének koncepcióját elfogadta és jóváhagyja. 

 

1.) A Képviselő-testület felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek 

figyelmét, hogy az intézményi költségvetések tervezetét juttassák el a 

polgármester részére. 
 

Felelős:    intézményvezetők 

Határidő:  2009. január 15. 
 

4.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az Önkormányzat 

2009. évi költségvetési rendelet-tervezetét első fordulós megtárgyalásra 

terjessze a Képviselőtestület elé. 
 

Felelős:    Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  2009. január 31. 

 

 

5.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

- A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak 

megállapításáról.  

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A szolgáltató kétféle javaslatot adott, a kevesebbet építette be a tervezetbe, amely ez évihez 

képest 9,5 %-os emelkedést jelent. Az ármegállapítás pedig már önkormányzati feladat. 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 

csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra 

javasolta a Képviselő-testületnek. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 31/2008. (XI.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 

csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és 

rendeletté emelését. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és 

a csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan 

– 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

22/2008. (XI.26.) SZ. 

RENDELETE 

 

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak 

megállapításáról  

 

(melléklet szerint) 

 

 

- Atkár község Önkormányzatának környezetvédelmi alapjáról szóló 14/2008. 

(VI.25.) sz. rendeletének módosítása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A rendelet szerint a Környezetvédelmi Alap egyik bevételi forrása a talajterhelési díj. Az e 

címen befolyt 110.000 Ft-ot ezzel a módosítással lesz lehetőség szennyvíz-díjra kiegyenlíteni. 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta az Önkormányzat környezetvédelmi alapjáról szóló 14/2008. (VI.25.) 

sz. rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolta a Képviselő-

testületnek. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 33/2008. (XI.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat környezetvédelmi alapjáról szóló 14/2008. 

(VI.25.) sz. rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadását, és rendeletté 

emelését. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Önkormányzat környezetvédelmi alapjáról 

szóló 14/2008. (VI.25.) sz. rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 

8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT  

 

23/2008. (XI. 26.) SZÁMÚ 

 

RENDELETE 

 

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYZETVÉDELMI 

ALAPJÁRÓLSZÓLÓ 14/2008. (VI.25.) SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 

 

 
 



 304 

- A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére pályázat kiírása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Határozati javaslat jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A pályázati kiírás előzménye a képviselő-testület határozata a köztemető üzemeltetéséről, 

másrészt a temetkezésről szóló törvény és kormányrendelet előírt tartalmi követelményei. A 

jelenlegi vállalkozói szerződés régi, 1998-as, melynek a megújítása is célszerű az új 

szabályozások ismeretében, másrészt a vállalkozások meghívásával a verseny is biztosított. 

Ezek mind a környezetükben dolgozó cégek, és Huszár Ferenc is szeretne új vállalkozásba 

betársulni, amely vállalkozás esetleg ebben a pályázatban tudna indulni és maradéktalanul 

megfelelni ennek. 

A pályázati felhívás tartalmi összeállítása követi annak a szerződésnek a tartalmi rendszerét, 

amelyet követni is kell majd, de ebben nincs minden pontosítva, ezért kéri a Képviselő-testület 

véleményét is, hogy pl. mik legyenek a mennyiségi és minőségi követelmények, amelyeket a 

pályázóktól a későbbiekben számon lehetne kérni.  

A képviselő-testület tegyen javaslatot a szerződés időtartamára is. Szóba került ma a temetői 

szemétszállítás is. A temetői szemétszállítást a temetői vállalkozó kötelességévé tenné az új 

szerződés, ebben a jelenlegi rendszer is változna, mert eddig az önkormányzat rendezte ezt a 

költséget is. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére kiírt pályázati 

felhívást. A bizottság az 5 éves időtartamú szerződéssel ért egyet.  

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság így javasolja a Képviselőtestületnek a kegyeleti 

közszolgáltatási pályázat kiírás elfogadását. 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 32/2008. (XI.26.) sz. jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

Bárki nyer a pályázaton, lesz-e lehetőség arra, hogy más szolgáltatót is igénybe lehessen venni? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Természetesen lesz ezután is, mint ahogy most is így volt, más szolgáltatót is igénybe lehet 

venni, bárki is legyen a temető üzemeltetője. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Az előterjesztés 4. oldal XIII. pontja hogyan értendő? 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Az Önkormányzat jogköre, hogy a temetkezési szolgáltatásban csak egy, vagy több vállalkozó 

is dolgozhat. 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Ha más végzi a szolgáltatást, a temetőhasználati díjat ki kapja, a temető üzemeltetője, vagy az 

Önkormányzat? 
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Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A díjat az üzemeltető kapja. 

Javasolja, hogy a szerződés időtartama a 5 év legyen. 

A testületi ülés előtt, december 12-én kell leadni a pályázatokat. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére a pályázat kiírásának elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

megkötésére a pályázat kiírására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

87/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére pályázat kiírása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés pályázatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló többször módosított 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.), a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló többször 

módosított 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.), valamint Atkár 

Község Önkormányzata 3/2002. (II. 27.) számú, a temetőről és a temetkezésről szóló 

rendelete (továbbiakban Ör.) alapján pályázatot hirdet Kegyeleti Közszolgáltatási 

Szerződés megkötésére Atkár Községi Köztemető üzemeltetésére a határozat 

mellékletét képező Meghívásos Pályázati Felhívás alapján. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pályázati felhívást küldje 

meg a meghívottak részére. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Vitovszki Gábor és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

Vitovszki Gábor pályázatához van szükség erre az együttműködési megállapodásra, a pályázó 

és az Önkormányzat között, a Fáy út felújításáról szól. A közútról szóló törvény mondja ki, 

hogy egy olyan megállapodás kell, amelynek tartalma, hogy a pályázó Vitovszki Gábor 

vállalja, hogy a Fáy utca felső rétegét 8 cm vastag zúzott kővel megépíti 135 m hosszan és 6 m 

szélességben. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Fáy úton lakó Molnár Andrásék lebontják a kerítést, és beljebb építik, hogy meglegyen a 6 

méter szélesség az út megépítésére. 
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Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Az Önkormányzat kikötése, hogy a pályázó 2009. szeptember 30-ig elkészíti, és a teljes 

költségét fedezi az út megépítésének. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Vitovszki Gábor és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Vitovszki Gábor és az Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodásra vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Fáy utca felújításáról 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény (továbbiakban Közúti tv.) 9. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában álló, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 6/1999. (VI. 16.) számú rendelet 4. § (3) bekezdés alapján az Önkormányzat 

felújítási kötelezettsége alá tartozó Fáy utca helyreállításáról a Közúti törvény 31. §-

ában meghatározott Együttműködési megállapodást kössön Vitovszki Gábor, Atkár, 

Kossuth L. u. 4. szám alatti lakossal. 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ismertette a Képviselőtestülettel Toldi Attila, az Atkári Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke 

levelét, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. (Ügyirata 1526/2008.) 

 

Ő beszélt az Elnök Úrral, elmondta, hogy a földutak az önkormányzat tulajdonát képezik, de 

földutak karbantartására semmilyen normatívát nem kap az Önkormányzat, és a lakosság sem 

használja ezeket a földutakat, csak a Szövetkezet. Az Önkormányzatnak arra sincs pénze, hogy 

kivágassa a sarjadékot és szétosszák a rászorulóknak. Jegyző Úr írja meg az Elnök Úrnak, hogy 

ha kivágják a sarjadékot, bokrot, fát elvihetik, és tegyék is rendbe az utat. Kellene követ 

belevinni, és meggléderezni is. Benei István megfelelő távolságot hagyott a kis fák között, a 

többit kivágta, kitakarította, meg lehet nézni.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Az orvosi rendelő udvaráról kikerülő köves föld elszállítását meg kellene beszélni Toldi 

Attilával, és adjon az Önkormányzat a rendbetételért neki fát. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Az orvosi rendelőtől kikerülő köves földet el lehet vinni töltésnek, csak vitesse el a 

szövetkezet. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja, hogy hatalmazzák fel a Szövetkezetet a földút helyreállítására. 

Valamikor a Termelőszövetkezetnek adtak támogatást a földutakra. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Toldi Attila Elnök levelére vonatkozóan – 8 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül –elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Atkári Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kérelme a 067 hrsz-ú (Sós) út 

helyreállításáról 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény (továbbiakban Közúti tv.) 9. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület tájékoztatja az Atkári Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 

elnökét, hogy a 067 hrsz.ú út helyrehozatalára az Önkormányzat anyagi helyzete miatt 

nincs lehetősége, a Képviselő-testület felhatalmazza a Termelőszövetkezetet az út 

helyreállítására, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtésére. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a 

Termelőszövetkezet részére. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Mozgássérültek Heves Megyei Csoportjának kérelmét terjeszti a Képviselő-testület elé. 

(Másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve, ügyirata: 1370/2008.) 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az Önkormányzatnak pénze nincs, de van egy akadálymentesített Művelődési Háza, a 

mozgássérülteket így is lehet támogatni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

A Művelődési Házat ki is tudnák adni a Csoportnak. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Egyetért a javaslattal, levélben közöljük, hogy az Önkormányzat felajánlja a Mozgássérültek 

Heves Megyei Csoportjának az atkári akadálymentesített Művelődési Házat az ünnepségük 

megtartására, az iskolások még műsort adnak ehhez. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Mozgássérültek Heves Megyei Csoportjának 

kérelmére vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

90/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának 

támogatása 

 

1.) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi források hiányában a 

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának részére 

pénzbeli támogatást biztosítani nem tud, de a karácsonyi redezvény megtartására 

felajánlja az akadálymentesített Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 

épületét, a rendezvény sikeréhez a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai ünnepi 

műsort biztosítanak. 

 

2.) A Képviselő-testület kéri a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi 

Csoportjának vezetőjét, hogy a redezvény megtartásának időpontjáról egyeztessen 

az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával. 

 

3.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 

határozatról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 

 

Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 8 napon belül 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mint minden évben, most is megrendezik az Idősek Karácsonyát december 18-án a Művelődési 

Házban. Már egyeztetett is a két nyugdíjas csoport vezetőjével, hogy ne külön-külön 

ünnepeljenek, hanem együtt. A szüreti felvonuláskor még nehezen indult az egyezkedés, de a 

tribün előtt már együtt énekelt a két csoport, és a hétvégén is együtt ünnepeltek. 

 

A karácsonyi rendezvény kb 100 eFt-ba szokott kerülni. Az ünnepségre az üdítőt, déli 

gyümölcsöt, süteményt, stb. Csuzdi Ottó szerzi be már évek óta. Valamilyen zeneszolgáltatás is 

volt még mindig. Kéri, hogy az iskolás és óvodás gyerekek adjanak egy kis műsort, őket is 

vendégül látják az ünnepségen. 

 

Berényi Idlikó képviselő: 

 

Az Idősek Karácsonyi ünnepsége alkalmas lenne a 90 éven felüliek megajándékozására is, egy 

3000 Ft-os édességcsomagot kaphatnának. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A karácsonyi ünnepségre tervezett 100 eFt-ba belefér a három 90 éven felüli megajándékozása 

is. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el az ünnepség megrendezését és a 90 éven 

felüliek megajándékozását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Idősek Karácsonya és a 90 éven felüliek 

megajándékozására vonatkozón – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 
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91/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Tárgy: Idősek Karácsonya megrendezése, 90 éven felüli atkári lakosok 

köszöntése 
 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi "Idősek 

Karácsonya" rendezvény megtartására 100 000 Ft összeget biztosít, azzal, hogy 

ebből az összegből a községben élő 90 éven felüli lakosoknak egyenként 3000 Ft 

összegű karácsonyi ajándékcsomag kerüljön összeállításra.  

 

Felelős:    Berényi Ildikó, a Bizottság elnöke 

Határidő:  2008. december 20. 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelenti, hogy Mozsár Sándor, vámosgyörki lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. 

Ismerteti kérelmét. (Másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve, ügyirata 1545/2008. sz. alatt.)  

Amikor telefonon is megkereste, azt mondta neki, hogy miután ez a terület egy szántó, ezért 

nem adják 500.000 Ft-ért hektárját, mivel annak a dupláját érheti. Ha még hozzászámolják a 

vízjogi létesítési engedélyt és a tó tervét is, ami 2.800 eFt-ba került, összesen 11.800 eFt-ért 

adják el. Ezzel szemben a kérelmében 10 millió forintot ajánlott. 

Azon kell elgondolkodni, hogy az önkormányzatnak nem lesz pénze arra, hogy ott bármit is 

tudjon tenni, a vízjogi létesítési engedély jövő nyáron lejár, és ha bárki megépíti ott a tavat, 

akkor azt onnan senki sem tudja elvinni. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Ezt is meg lehetne pályáztatni, hátha feljebb lehetne vinni az árat. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Támogatja a pályáztatást, semmit nem veszíthetnek vele. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

El kell dönteni, hogy eladják-e ennyiért, mert az önkormányzat sokáig nem tudja 

megvalósítani. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ma telefonált Bordák József is, hogy eljön az ülésre, és ő is pályázni fog, és tudomása szerint ő 

is 10 milliót ajánlana érte. Túl sok idő nincs rá, ha mos ősszel elkezdték volna építeni a tavat, 

akkor jobb lett volna, mert októbertől márciusig tilos tavat ásni, eztán meg lejár a vízjogi 

létesítési engedély. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Meg lehet pályáztatni, a Heves Megyei Hírlapban is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A vámosgyörkiek már évek óta beszélnek erről a tóról, tudhatnak arról, hogy nekik ilyen is 

van. 
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Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ha el akarják adni, hirdessék meg. 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

Egyetért, hirdessék meg. 

 

Tóth Gáborné igazgatási előadó: 

 

Ha megépül a biodiesel üzem, lesz-e szaga? 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Ezért is kellene gyorsan túladni rajta. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja, hogy hirdessék meg, úgy, hogy a következő ülésen tudjanak dönteni. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A pályázati kiírásban legyen benne, hogy kész tervek és engedélyek is vannak? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen. Javasolja, hogy szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a kistó és környékének pályázati kiírására 

vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

92/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Tárgy: Pályázat az atkári 010/24 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

tulajdonában álló atkári 010/24 hrsz-ú, 83300 m2 területű, 43,32 AK értékű, 

gyep (legelő) művelési ágú ingatlan értékesítésére. 

 

A területen nádas illetve kis alapterületű tó található, önkormányzati úton a 

Vámosgyörk-Atkár közötti közútról lehajtva megközelíthető. A területre 

érvényes vízjogi létesítési engedély és kiviteli tervek átadásra kerülnek, azok 

értéke kb. 2 800 000 Ft.  

 

A pályázatot nettó értéken kell benyújtani. 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. december 11. 

A pályázatokat a Képviselő-testület 2008. december 17-i ülésén bírálja el. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pályázati felhívást kettő 

alkalommal tegye közzé a Heves Megyei Hírlapban. 

 

Felelős:    Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  3 napon belül 
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Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Az Óvoda mögötti park, és az ABC előtti piac megépítésére vonatkozó pályázati lehetőségeket 

ismerteti a Képviselő-testülettel. 

MVH alapból különböző célokra lehet benyújtani pályázatot, turisztikai, mikro-, falumegújítási 

és vállalkozást segítő lehetőségekre, magánszemélyeknek is, nemcsak önkormányzatoknak. 

Konkrétan az önkormányzati pályázat falufejlesztés lenne, közparkokra, infrastruktúra 

fejlesztésre, valamint a helyben megtermelt mezőgazdasági termékekhez, erre az ABC-nél 

fedett asztalok lennének, a hozzá tartozó parkolással, térburkolattal. Az Óvoda mögötti 

területen a meglévő fák felhasználásával és újakkal, sétánnyal egy pihenő parkot alakítanának 

ki. A piacra nettó 5 millió forint, 80 %-os finanszírozásra lehet pályázni. 

 

A parkra nettó 3 millió forintnál 100 %-os a támogatás, az önerő az ÁFA, és a piacnál is az 

ÁFA az önerő. 

Ezeknek a benyújtására megbízási szerződést kellene kötni a Magyar Pályázatkezelő Zrt-vel 

bruttó 960 eFt-ért. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy ezt a költséget az összberuházás 

értékének 6 %-áig elszámolhatók, így a másik 480 eFt-ot önerőként kellene vállalni. 

 

A támogatásról szóló értesítést követően két éven belül kell megvalósítani a beruházást, így 

nemcsak a 2009-es költségvetést érintené, valamint 5 éves üzemeltetési kötelezettséget is kell 

vállalni. A pályázatíró cég megbízási szerződésében a sikerdíj a támogatás értesítéséről szóló 

levél megérkezésekor esedékes. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Jegyző Úr elmondta, hogy a pályázat befogadása után lehet, hogy 2011-be is belenyúlik a 

megvalósítás. Azt kéri a képviselőktől, hogy amit az Önkormányzat ingatlan-eladásból kap, ne 

minden esetben működésre használják, hanem fejlesztésre. Kiszámolták, hogy 3 millió forintba 

kerülne az önkormányzatnak, viszont sokat javulhatna a falu képe, a templomnál megszűnne az 

árok, fedett csatorna lenne, megépülhetne az óvodánál a park, a neszáki kertek alatt 

kivezetnének egy sétáló utat a Sport útra, ezzel lerövidülne az út az orvosi rendelőhöz pl. a 

neszákból. 

Gondolják át, még ebben az évben is kaphatnak működésre támogatást, de ilyen pályázati 

lehetőség ritkán adódik, amit kapnának, 4-4,5 millió forint. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A piaccal kapcsolatban, az ÁFÉSZ csak a területet adja? 

Helypénzes lesz vagy nem a piac? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen az ÁFÉSZ adja a területet a piachoz, lekeríti a járda melletti részt, ahol az aggregátorok 

vannak. A piac az önkormányzaté lesz, azt még nem tudja, hogy helypénzes lesz-e, de a 

megállapodásban ezt is rögzítik, és azt is, hogy minden haszna és terhe az önkormányzaté. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

A park kialakításánál azt is figyelembe kellene venni, hogy a Rákóczi út azon oldalán nincs 

árok, gondolni kellene a kocsibejárókra, hogy egységes képet kapjanak. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Mindezt a tervezéskor nem hagyják figyelmen kívül. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ha van egy 5 millió forintos pályázat, és csak 3 millió forintot nyernek, akkor a hiányzó 

összeget hozzá kellene tenni? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ezek a pályázatok nem ilyenek, ha a költségvetés 5 millió forint, akkor, ha nyernek, ennyit is 

adnak, és ezzel az összeggel kell elszámolni. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A pályázat egy kérelem, és az abban foglaltakat kell végrehajtani, a beadásakor még nem 

húznak ki belőle, így megvalósulhat a pályázat. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Az ÁFA-t az önkormányzatnak kell fizetni, de azt vissza is lehet igényelni? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az ÁFA-t nem lehet visszaigényelni, még ha működne a KHT, akkor sem. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A pályázat durván 3 millió forint, mi van ha nem lesz ez a pénz, akkor ő sürgősebbnek találja 

azokat, amiket az Iskola Igazgató asszony elmondott. Ebben az anyagi helyzetben muszáj erről 

dönteniük? Kell-e ez most, megengedhetik-e maguknak? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

El lehet halasztani, ha még nyernének is, a támogatási szerződés aláírását követően két éven 

belül kell megvalósítani. 

Megengedhetik maguknak, hogy ha eladják a telkeket, a befolyt összeget fejlesztésre fordítsák. 

Óriási baj, ha az ilyen célú bevételeket működésre fordítanák. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Jó hogy erről beszélnek, mert nem is arra használhatják, amire akarják. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A pályázati rendszerben most csak ez a két lehetőség van Atkárnak, más nincs. A két pályázat 

8 millió forint, nevetségesek, ha ezt sem pályázzák meg, pedig most megengedhetnék 

maguknak, ha eladnak 3 ingatlant 18 millió forintért. A pályázatok beadási határideje január 

15. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Megérti Fülöp Lászlóné aggályát, egyetért vele. Két teljesen logikus érv csap össze, elég nehéz 

köztük megtalálni a jót. Lehet azt mondani, hogy az ingatlaneladásból származó bevételt 

fejlesztésre fordítsák. Az a kérdés, hogy mit gondolnak fejlesztésnek, pl. az iskola ajtócseréje 

is, vagy az önkormányzati ablakok cseréje, vagy piacot, parkot építeni. Mégiscsak a 

mindennapi élethez szükséges dolgok ezek, a megoldására is kellene fordítani, és ebből a 

pénzből lehetne is. A másik oldalon a polgármesternek is igaza van abban, hogy ha minden 

pénzt felélnek és működésre költenek, nagyon nehéz megtalálni a megfelelő utat. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az önkormányzat koncepciójában benne van az óvoda, a hivatal ablaka, az iskola ajtaját pedig 

ki lehet cserélni, lehet venni egy 150 eft-os faajtót. Az akadálymentesítési pályázatra várnak. 

Ha a hivatal ablakaira lehetne pályázni, akkor arra pályáznának. E pályázati lehetőségekről 

nem kellene lemondani, mert ha a működésben megszorulnak, arra adnak támogatást. 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

A 3 millió forintból még marad is. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ezeknek a pályázatoknak, ha megvalósulnak, több a hozadéka, mint amibe belekerülnek. A 

bevételek töredékét kell beletenni egy 8 milliós támogatásba. Ő amellett voksol, hogy ezt ne 

hagyják ki, ez itt marad és még marad pénzük is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Készül a faluközpont terve, de ilyen pályázatot nem írtak ki. Piacra lehet pályázni, és ha már ez 

lesz, akkor olyan legyen a templom és környéke, hogy megfeleljen a faluképnek. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Hány pályázatról van most szó? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Egy pályázatban lenne mind a kettő, a piac is és a park is, egy projektben. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Jó lenne tudni, hogy mik tartoznak a fejlesztésbe? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületek, hogy fogadják el a parkosításra és piacra vonatkozó pályázat 

jogosultságát, hogy a január 15-i határidőre benyújthassák a pályázatokat. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a parkosításra és piacra vonatkozó pályázat 

benyújtásáról – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 
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93/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

 

Tárgy: Pályázat az Árnyaskert Óvoda mögötti park és a Gyöngyszöv Áfész területén 

létesítendő piac kialakítására 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó 

támogatások lehetőségéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 
 

 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzati tulajdonban álló 817/1 hrsz-ú ingatlan 

Óvoda által nem használt területén a község településképét és megjelenését 

javítandó közparkot kíván létesíteni legfeljebb nettó 5 000 000 Ft értékű 

beruházásként. 

 

2. A Képviselő-testület a Gyöngyszöv ÁFÉSZ tulajdonában álló 1022/1 hrsz-ú 

ingatlanon a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek és egyéb termékek 

kereskedelmi feltételeinek javítására piacot kíván létesíteni legfeljebb nettó 3 000 

000 Ft értékben. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban rögzített 

beruházáshoz szükséges együttműködési megállapodás megkötésére, melyben 

kikötésre kerül, hogy a piac hasznai és terhei az Önkormányzatot illetik meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásigénylés 

elkészítésére, az adatlap, a Működtetési és fentarthatósági terv elkészítésére, a 

Támogatási kérelem dokumentációjának elkészítésére és benyújtására, nyertes 

pályázat esetén a pénzügyi elszámolás, előrehaladási fenntartási jelentések 

elkészítésére, ellenőrzéseken való részvételre valamit az Önkormányzat pályázati 

eljárásban való képviseletére megbízási szerződést kössön a Magyar Pályázatkezelő 

Iroda Zrt.-vel (6087 Dunavecse, Fő út 79., Cg. 03-10-100391, adószám: 14329977-

2-03) bruttó 960 000 Ft értékben, melyből a beruházás összköltségének 6 %-a (kb. 

480 000 Ft) elszámolható.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 4. pontban meghatalmazott 

szervezetet, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt beruházáshoz szükséges 

támogatásigénylést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az előírt 

formában és tartalommal nyújtsa be. 

 

6. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatás nettó összegben történik, az 

1. pontban megjelölt beruházás támogatásának mértéke az összes elszámolható 

kiadás 100 %-a, a 2. pontban megjelölt beruházás támogatásának mértéke az összes 

elszámolható kiadás 80 %-a. 

 

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor 

előleget nem folyósítanak a megvalósításhoz. 

 

8. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatási döntéssel jóváhagyott 

elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni kell. 

 

9. A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt beruházásokat az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig üzemelteti és a támogatási 

döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül megvalósítja. 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  2. és 4. pontban azonnal 

   5. pontban 2009. január 10. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatójának a beadványát ismerteti a 

Képviselő-testülettel. Gulyásné 2008. november 30.-val felmondja a szolgálati lakást. 

(bejelentés másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve, ügyirata: 1555/2008. sz. alatt) 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Örömmel veszik, hogy saját lakásba költözik Gulyás Szabó Györgyné. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Gulyásné a kislánya örökségét is befektette a lakásvásárlásba. Ő már meg is nézte az új lakást. 

Javasolta, hogy az így megüresedett szolgálati lakást hirdessék meg nagycsaládosaknak. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A lakás 52 m2-es, meghirdetést követően a pályázók közül december 17-én dönthet a 

Képviselő-testület, hogy kit választ 2009. január 1-től 2009. június 30-ig történő lakásbérletre. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ő most mégsem javasolja meghirdetni a lakást, hogy egy pár hónapra ne költözzön be senki. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha most mégsem hirdetik meg a lakást, akkor lesz idő a lakás rendbehozatalára, kifestésére, 

stb. Az is lehetséges, hogy Kocsis Attiláék keressék meg a vécsi családot, ha még mindig 

érdekli őket a lakás, pályázat nélkül is jöhetnének. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a szolgálati lakásra vonatkozóan – 

határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta . 

 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a Kertalja út 2. számtól a Május 1 útig tartó szakasza 

nagyon rossz, nem lenne arra mód, hogy a nagy gödröket betömjék, mert könnyen lehet, hogy a 

Dréher Szabolcs ingatlanán kötnek ki. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Lehetne, és már ígéret is volt Tasi Zoltántól egy kocsi aszfaltra, de még nem érkezett meg. A 

Polgármesteri Hivatal udvaráról viszont ki lehetne vinni a gödröket betömni. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A Széchenyi úton is van ilyen nagyon gödrös rész. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Az Andezittől is jártak nála, kért is tőlük árajánlatot kátyúzásra, egy millió forint az aszfalt, 

plusz a bedolgozás, de csak akkor, ha az aszfaltot azonnal kifizetik. 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

Bejelenti, hogy a Szent István park körül vasárnapi mise idején főleg, rengeteg 

személygépkocsi parkol, ami nem parkolónak építettek. A szomszéd ingatlantulajdonos autója 

is állandóan ott áll, de az a baj, hogy a plébános úr kezdte el ezt. Ez ellen akkor is ki kellene 

találni valamit, vagy egy lánccal körbevenni a parkot, hogy ne férhessenek oda autók. Ez a 

látvány annál is inkább bosszantó, mert a szemközti ABC előtti parkoló üres. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ez a láncot ő már régebben is javasolta, de akkor azt mondták, hogy nem esztétikus. 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

Az is megoldás lehetne, ha vasárnaponként a rendőr megbüntetné azokat, akik a parkban 

parkolnak. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Jegyző Úrtól kérdezi, hogy - Gálovits József említette neki, hogy őt állandóan feljelentik, már a 

házát is el akarja adni emiatt – valós lehet ez? Nem lehetne ezekkel a feljelentésekkel valamit 

kezdeni, hogy abbahagyják az emberek ezeket a feljelentgetéseket? 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A szomszédja jelentette fel, azt panaszolta, hogy állandóan vasmunkát dolgozik, és ez őt 

zavarja. Ez sajnos nem egyedi eset, az emberek egymás iránt annyira nem bírják, ha a 

szomszédja otthon dolgozik, tőle eltérő munkát végez, vagy a munkavégzés ideje eltér a 

szomszéd munkaidejétől. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ez így van, a Jegyző Úr a munkája 70 %-át az ilyen szomszéd általi bejelentések, 

birtokháborítási ügyek teszik ki. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Három kérelmet terjeszt a Képviselő-testület elé. 

1. Az intézmény téli zárva tartásáról szóló kérelem, mely szerint az óvoda 2008. december 

20.-tól 2009. január 4-ig tartana zárva.  

2. Az Óvoda házirendjének módosítása: 

Az Óvoda reggel 6 órától este fél 6-ig tart nyitva, de a gyerekek reggel fél 7-tól 5 óráig 

mintegy 10 órát tartózkodnak az óvodába. A mostani gyakorlat szerint fél 5 után már 

nincs gyerek az óvodában, ezért javasolták a házirend módosítását. 

Azonban, ha úgy adódik, hogy ismét lesz olyan szülő, aki csak este 5 órakor tudja 

elvinni a gyereket, lehet változtatni. 

3. A Képviselő-testület 2008. augusztus 13.-i határozata értelmében az Óvodának jelentési 

kötelezettsége van, ha a létszám a 60 főt eléri. 
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Megérkeztek a nevelési tanácsadó szakvéleményei. 8 ilyen gyerek van, az új családból is írattak 

be gyereket, ezzel 61 főre emelkedett a létszám. Január-február-márciusban 5 fő lesz 3 éves, és 

még kettő szakvéleményt várnak, így már 68 fő lesz. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Mihez kell a 60 fő? 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

A fenntartó 60 főben határozta meg az óvodába felvehetők létszámát. 50 fő a felvehető, amit 20 

%-kal túl lehet lépni, így a két csoportban 60 fő lehet. Ha ezt a 60 főt túllépik, jelentési 

kötelessége van, ellenkező esetben büntetést kapnak. 

 

Ehhez kapcsolódik kérdése: volt egy érdeklődő, akinek nincs atkári tartózkodási helye, de a 

gyermekét szeretné beíratni az óvodába, amit nem lehet. Viszont van olyan előírás, hogy a 

helyi lakosok gyermekei elsősorban felvehetők. Ha megkapják az Oktatási Hivataltól az 

engedélyt, akkor 69.-nek felvehetik-e ezt a gyereket, aki még nincs 4 éves. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Véleménye szerint igen, ha lehetőség nyílik arra, hogy még az iskolába is idejöjjön. 

 

A polgármester szavazásra teszi fel az intézmény téli zárva tartásáról szóló kérelmét. 

 

A Képviselő-testület az óvoda téli zárva tartási kérelmét 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Árnyaskert Óvoda zárva tartásának engedélyezése 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 

többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva, az Árnyaskert Óvoda zárva tartását 2008. december 20-tól 

2009. január 4-ig engedélyezi. 

 

- A Képviselő-testület felhívja az Óvodavezető figyelmét arra, hogy a 

zárvatartásról a szülőket időben tájékoztatni kell. 

 

Felelős:      Közlésért:         Dr. Jakab Csaba jegyző 

   Végrehajtásért: Berényi Ildikó óvodavezető 

Határidő:  Azonnal 
 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta az Óvoda házirendjének módosítását elfogadásra. 

 

A Képviselő-testület az Óvoda házirendjének módosítási kérelmét 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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95/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Tárgy:  Az Árnyaskert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét 

képező Házirend módosítása 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 

módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés f.) pontjában foglalt 

jogkörében eljárva, az Árnyaskert Óvoda 101/2006. (XII. 13.) számú 

Képviselőtestületi határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 

mellékletét képező házirendet az alábbiak szerint módosítja: 

 

 A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a határozat kivonatát küldje 

meg az Árnyaskert Óvoda vezetőjének. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  8 napon belül 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az Óvodai létszámmal kapcsolatos kérelem elfogadását. 

 

A Képviselő-testület az Óvodai létszámmal kapcsolatos kérelmét 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2008. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Árnyaskert Óvoda létszámának bejelentése 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

Árnyaskert Óvoda vezetőjének bejelentését az óvodai létszám alakulásáról és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy az 

óvodai létszám túllépésére a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 

LXXIX. törvény 95/A § (11) bekezdése alapján az engedélyt kérjék meg az 

illetékes Oktatási Hivataltól. 

 

Felelős:      Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  Azonnal 
 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Bejelenti, hogy a sportpályán lévő régi betonszegélyekkel mi legyen, mert széttörték, 

széthajigálták a pályán. 

A másfél hónapja kicserélt összetört székeket ismét sorban törték össze. 

Jégpálya még nincs, mégis rendszeresen égnek a lámpák. A villanykapcsoló a tornaterem 

oldalán kívül van, amit a randalírozó fiatalok állandóan felkapcsolnak. Vagy át kellene szerelni 

ezt a kapcsolót, vagy kisebb izzót kellene betenni. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az orvosi rendelőhöz javasolja egy mozgásérzékelő lámpa felszerelését. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi, hogy elkészült-e már a Művelődési Ház felújításának az elszámolása, ha igen mikor 

számol be erről Hegede Árpád? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Már készül, de még nincs meg. Amit végeznek, Hegede Árpád tételesen ismerteti a Képviselő-

testülettel az elszámolást. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Hevesi téri buszmegállóban egy nagyon bosszantó 

plakátot látott, amit le is fotózott, és be is mutat a képviselőknek. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Annak idején Sivák Úr azt mondta neki, amikor a Bisztrót vezette, hogy neki a vendéglátással 

kellene foglalkoznia, és nem azzal, hogy a fiatalok oda menjenek. 

Akkor ő ezt nagyon sérelmezte, mert ha először bemennek a bisztróba, csak üdítőt isznak, 

játszanak, utána rászoknak az alkoholra, és utána már semmilyen kultúra nem érdekli őket, 

olyan, ami másokat viszont érdekelne, ha lenne. Mert milyen lehetőségek vannak itt a felújított 

szép Művelődési Házban? Van bárpult, de nem kimondottan az a cél, hogy alkoholt 

fogyasszanak a fiatalok. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Erre megoldást kell találni itt a Művelődési Házban, biztosítani a kulturált szórakozás 

feltételeit. Van biliárdasztal, ping-pong asztal, és csocsó is, van TV is.  

 

Gulyás Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Vezetője: 

 

TV is volt, csak amikor rendezvény van, útban van. A fiatalokat nagyon nehéz becsalni a 

Művelődési Házba, többféle rendezvényt is szervezett már. Akik kinn ülnek a padon, azoknak 

is hiába könyörög, hogy jöjjenek be, nem jönnek. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A 14 éves korosztálynak különböző rendezvények vannak, amikor felnőnek, másfajta 

közösséghez tartoznak, középiskolás, főiskolás, egyetemista korukig lógnak a levegőben. Igaz, 

hogy az ő kötődésük is másabb már, de valahogy csak ide kell csalogatni őket. Az ő idejében 

jobban megtalálták itt a helyüket, ők még a Művelődési Házban szórakoztak. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem elég, hogy van Művelődési Ház, állandóan tele kellene, hogy legyen. A szilveszteri bulit 

is szervezik, 150 fő elfér a nagyteremben, van bárpult is, lehet italt felszolgálni, mégsem itt 

akarják megrendezni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A létszámtól függ, ha elférnek akkor itt lesz, de ha többen lesznek, akkor a tornateremben 

rendezik meg, mert ott lehet táncolni is. 
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Gulyás Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Vezetője: 

 

Igaz, hogy 14 évesen a gyerekek elmennek továbbtanulni, most hogy itt van a Művelődési Ház, 

az előtér, a diák-önkormányzati rendezvényeket, vagy a suli-buli, vagy másfajta rendezvényt is 

lehetne itt tartani. A pedagógusok át tudnák ide vezetni az általános iskolásokat, hogy átjárás 

lenne az iskolából a Művelődési Házba, hogy megismerjék ezt a helyet. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Az iskola nagyobb rendezvényeit a Művelődési Házban tartják. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A fiatalok közül is kellene olyat találni, aki segítene a szervezésben, stb., de program is kell 

hozzá, és olyan fiatalok, akik még többet is tudnak idevonzani. 

Egy csocsót már 50-60 eFt-ért lehet venni, esetleg discot is lehetne szervezni, italautomata 

gépet beállítani. Annak idején a bisztróban ők rendeztek billiárd- és csocsóversenyt is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Képviselő-testület az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket, válaszokat – határozathozatal 

nélkül –8 igen szavazattal elfogadta, és tudomásul vette. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 19.25 

órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 
 

 

Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 

  jegyző  polgármester 

 

 

 

  

 


