
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. január 29.-én /csütörtökön/ 

16.25 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 

Az ülés helye:            Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár helyisége 

 

Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 

 Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó,  

 Hasznosi Árpád, Király Sándor,  

 Kocsis Attila, képviselők 

   

Távolmaradását Fülöp Lászlóné, alpolgármester, 

bejelentette: Benei Kálmán, Paksi Tamás, 

 Pesti Jánosné, képviselők. 

 

  

Meghívottak:  Dr. Jakab Csaba, jegyző, 

 Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató 

 Nyikos Sándorné, Naplemente Nyugdíjasklub vezetője, 

Pesti Jánosné, igazgatási előadó, 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó 

 

Megjelent:  2 fő atkári lakos 

 

 

I. NAPIREND ELŐTT: 

 
Benei Bertalan polgármester: 

 

Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelent érdeklődőket. 

 

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

testületből 6 fő jelen van. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat 

tárgyalják meg.  

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –6 igen 

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

tárgyalja meg: 

 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Atkár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi  Benei Bertalan 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. fordulós meg-. polgármester  

tárgyalása. 

  

2.) Közmeghallgatás anyagának összeállítása, megtárgyalása. Benei Bertalan 

 polgármester 

  

3.) Bejelentések indítványok. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, 

valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról. 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés hozzászólás: nem volt. 

 

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

átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról 

szóló jelentést - határozathozatal nélkül –6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta. 

 

Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 

Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.  

A bizottság mai ülésén 6 átmeneti segély iránti kérelmet bírált el, 72 ezer Ft kifizetéséről 

döntöttek. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést - 

határozathozatal nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1 .) Atkár község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. 

fordulós megtárgyalása. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mindenki megkapta az előterjesztést. Sajnos ugyanolyan mínuszos költségvetés készült, mint 

tavaly. Az Önkormányzat költségvetését elkészítették az elfogadott törvény alapján, bár a 

közalkalmazottak 13. havi juttatása helyett 2009-ben kereset-kiegészítést kellett tervezni. 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, 

hogy a kiküldött anyaghoz képest nincs módosítás. 

A költségvetést intézményenként egyeztették, ezután került a rendelet-tervezetbe. A költségvetés 

elkészítésekor csak az volt a cél, hogy lehetőleg az önkormányzat fennálló tartozását tudják 

csökkenteni. Tervezésnél a működtetést helyezték előtérbe, és csak a működéshez szükséges 

kiadásokkal számoltak. 

Mivel nem mondhatnak le arról, hogy pályázzanak is, ezért ilyen célra önerőt is terveztek. Ha 

mégis úgy alakulna az önkormányzat anyagi helyzete, hogy lenne mód pályázni, ahhoz önerőt is 

fel kell tudni mutatni. 

Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a művelődési ház felújításával kapcsolatban sok az 

adósságuk. Nagyon fontos dolog az a jó hír, amiért tegnap felhívott Dr. Magda Sándor 

országgyűlési képviselő úr, mely szerint az Oktatási és Kulturális Minisztérium befogadta 

kérelmüket, várható a támogatás, ezután pedig a felújítással kapcsolatos számlák kiegyenlítése. 
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Amint erre sor kerül, rendkívüli képviselő-testületi ülésen megtárgyalhatják a felújítással 

kapcsolatos tervek megvalósítását, a felmerült pótmunka-igényt, az elkészült munkákról készült 

számlákat, stb. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Már az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy ezt a költségvetési rendelet-

tervezetet nem tudja elfogadni, három-négy okból. 

Elég jelentős az önkormányzat tartozása, ezért pár dolgot át kellene gondolni, például a 3 millió 

forintos önerő a Polgármesteri Hivatalnál tervezve, vagy a park, a piac pályázat, hasznos dolog 

mindkettő, de az is jó lenne, ha a nagyon rossz állapotú Kertalja, Móricz Zs., Széchenyi, Jókai 

utak felújítása elsőbb lenne, ő ezt fontosabbnak tartja. 

A Gyöngyös-Atkár közötti szakaszt kátyúzták, tavaly tervezték az útfelújítást, de nem tudták 

megvalósítani. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az ÉMOP pályázatban a Kossuth, Dobó, Jókai, Kertalja és Móricz Zs. út felújítása szerepel, 

várják, a pályázat elbírálását. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A Széchenyi út kátyúzása 1,5 millió forintba kerülne, és azt is számításba kellene venni, hogy az 

Ady Endre út felújítását még ki sem fizették, és már megy tönkre. Ő az utak rendbetételét 

fontosabbnak tartaná, mint a piacot. 

Többször szóba került az iskolaügy kapcsán, hogy mennyibe kerül az intézmények fenntartása. 

Most meglepődött, hogy a művelődési ház és a kis tornaterem közüzemi költsége is odacsapódik. 

Arra kellene törekedni, hogy ezeket külön válasszák. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A művelődési ház felújítását követő átadásra nem sikerült a vízórát bekötni, nem tudja, hogy 

mennyi vizet használhattak el azóta a WC-használattal. A Művelődési Ház vízellátása ideiglenes 

megoldással történik. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Locsoltak is, és az áramszámla a kistornaterem fogyasztását is tartalmazza, ami nem kevés. 

Folyamatosan nyitott ajtót, 24 fokra állított termosztátot talál a kistornateremben. Számtalanszor 

szólt már, hogy miért van szükség a reflektor használatára, ezeket nem tudja elfogadni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A képviselő-testületnek dönteni kell róla, hogy zárják be a kistornatermet. Képviselő Úr mindig a 

kistornateremmel érvel. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

További jó munkát kíván. Távozik az ülésről. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ez megoldás a problémára, hogy itt hagyja az ülést? 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Addig, amíg ő tisztességesen beszél a Polgármesterrel, elvárja, hogy ő is úgy tegyen. 

A képviselő 16.50 órakor távozik az ülésről, ezzel a Képviselők létszáma 5 főre csökken. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Úgy látszik erre ment ki a dolog, hogy elnapolják az ülést, mert kevesen vannak, 5 fővel nem 

lehet rendeletet alkotni. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Szerinte azért mondta, hogy figyeljenek oda arra, amit mond. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

És ezt mindig neki célozva kell mondania? 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Nagyon sokat beszéltek a kistornateremről, meg kell találni a módot, hogy ezek a gyerekek oda 

mehessenek. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ameddig nem szabályozzák le, hogy mikor mehetnek oda, addig nem lesz rend. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Van egy elképzelése, ha külön villany-víz-gázmérő lenne, odaadhatnák a badysoknak a termet, 

azzal, hogy ők fizetik a rezsit. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Hozzá úgy jöttek, hogy az iskolaigazgatóval megegyeztek, rendbe hozzák a tornatermet, 

kifestenek, stb. és ennek fejében használhatják a tornatermet. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ő vele nem egyezhettek meg, mert ő a kistornateremről írásban is lemondott, az iskolának nem 

kell. Ők mindig spórolnak, vigyáznak, hogy 20 foknál ne legyen melegebb, a villanyokat 

lekapcsolják, stb.  

De akkor sem a bezárás a megoldás. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A világítás az iskolától megy, de az már kicsit bosszantja, hogy Kocsis Attila képviselő mindig 

csak a kistornateremmel példálózik. 

Nyáron azt kifogásolta, hogy a Művelődési Ház előtti parkot milyen drága vízzel locsolták. 

Állandóan olyanokat mond, ami felbosszantja, lehet, hogy ez is a cél. 
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Berényi Ildikó képviselő: 

 

Többször is elbeszélnek a téma mellett, javasolja, hogy állítsanak össze egy nyitvatartási rendet, 

és ha nem tudnak ehhez alkalmazkodni a badysok, akkor nem mennek oda. Nem igaz, hogy nem 

tudnának alkalmazkodni ehhez. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Nem lenne velük gond, ha lenne bennük becsület. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Szerinte minden tisztázni kell, azt is, hogy ki működtesse a kis tornatermet. Sehol nincs olyan 

hely, ahová éjszaka saját kulccsal bemehetnek badyzni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Véleménye szerint a body-dolog nem volt ide való, a Művelődési Ház Napközivel egy 

rendszeren lévő vízellátása meg csak kifogás volt. A szétválasztás annyiba kerülne, mint a két 

éves vízfogyasztás. A 3 millió forintot át lehet csoportosítani az útfelújításokra.  

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Tudomása szerint a bodysok a képviselőkre haragszanak, de akkor is kellene megoldást találni. 

 

Benei Bertalan képviselő: 

 

Ő is tudja, hogy van köztük olyan, aki nincs jóba a képviselőkkel, de akkor annak mondja meg, 

ha baja van vele. 

 

Kocsis Attila képviselő visszajött az ülésre 17.05-órakor, ezzel a képviselő-testület létszáma 6 

főre nőtt. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Egyetlen dolog, ami miatt visszajött, hogy itt van az az öt ember, aki eljött, és hogy ne kelljen 

határozatképtelenség miatt ismét eljönni. 

Ezen kívül pedig, ha egy képviselő huszonháromszor mondja el ugyanazt, joga van akár 

huszonnegyedszerre is elmondani. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kocsis Attila képviselőként is odamehet a badysokhoz, és rendre utasíthatja őket. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Szerinte inkább ne menjen, de olyan szabályokat kell hozni, amit be lehet tartatni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az a baj ezzel, hogy amit most itt elmondanak, lesz valaki, aki felemeli a telefont, hogy a Kocsis 

Attila meg Berényi Ildikó ezt mondta, meg azt mondta. 
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Berényi Ildikó képviselő: 

 

Nem azt mondta, hogy szedjenek belépőt, hanem hogy szabályozzák a teremhasználatot. Nem 

szabad engedni, hogy ne legyen nyitva tartási idő, legyen egy gondnok, aki kinyit, nekik ne 

legyen kulcsuk, állítsák be a fűtést, és reflektor nélküli világítás legyen. Ebbe semmi rossz nincs. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Véleménye nem változott, lesz itt rá alkalom, hogy összehasonlítsák az intézmények költségeit, 

és nem biztos, hogy reális lesz a kép, ilyen dolgok miatt. A bodysokat Benei Szabolcs eléggé 

rendbe szedte. Egy dolog biztos, már többször elmondták, hogy az iskola nem akarja használni a 

kistornatermet, ennek ellenére semmi nem történt, mai is az iskola költsége ez is, ami csak egy 

szelete a költségvetésnek, de a piacnál, parknál sokkal fontosabb dolgokat kell megoldaniuk. 

A Vizi közmű Társulatnak is tartoznak, tavaly semmit sem fizettek nekik. Több képviselővel és a 

polgármesterrel is beszélt a művelődési ház nyitvatartásáról, és abban egyeztek meg, hogy a 

polgármester majd értesíti, ha átbeszélték a dolgot. A művelődési háznál gázenergiára 840 eFt-ot, 

az óvodánál 600 eFt-ot terveztek. Elég nehéz az összehasonlítás, de az óvodában mégiscsak ott 

vannak az óvodások rendszeresen, a Művelődési Házban pedig alig van program, egyáltalán nem 

látszik, hogy spórolnának, és arra törekednének, hogy a tartozást megadják. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mégis miből tudták volna megadni a Víziközműnek a tartozást. Honnan vettek volna pénzt, a 

finanszírozásból éppen hogy a közműveket ki tudták fizetni. A Művelődési Házzal kapcsolatban 

beszélt a kivitelezőkkel, akik szerint az épületben 18 foknak kell lenni, hogy a parketta 

kiszáradjon. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ezt a parkettás mondta? Nem lett volna jobb, ha a csőtörés után az egész parkettát felszedik, a 

biztosító fizetett. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A biztosító csak azt fizette, ami feljött. Az egész parketta cseréje 3-4 millió Ft-ba került volna. 

Azért is kell fűteni, mert hétvégenként bálok vannak. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A sportbálban mégis volt olyan, aki kabátban ült. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja, hogy a 3 milliót tegyék át az útfelújításra, de azt se bánja, ha semmit se fejlesztenek 

idén. Ha nem tervezünk fejlesztésre, pár év múlva hová ér a település? De ha a képviselők úgy 

gondolják, a tervekből ki lehet húzni, vagy más beruházásokra is át lehet csoportosítani. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Azt elmondhatják, hogy utak készültek, de a 2007. évi számlák nincsenek kifizetve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az Ady E. út számláját csak két év múlva küldték el, mert elfelejtették megküldeni időben. 
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Amikor jönnek a számlatartozás miatti felszólítások, vagy jön az, akinek tartoznak, hogy nem 

hoz a konyhára több élelmiszert, amíg nem fizetik ki, nincs könnyű dolguk, de az a legkönnyebb, 

hogy itt az ülésen elmondják, hogy hogyan kellene. Ő is tudná, hogy hogyan kellene. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Igaz, egy képviselőnek könnyebb a dolga, de nem ők találták ki az önkormányzati törvényt, ami 

úgy szól, hogy képviselő-testületnek lenni kell, az az idő meg már elmúlt, amikor a tanácsülésen 

azt mondták, hogy amit a tanácselnök mond, azt el kell fogadni. Polgármester Úrnak az a 

problémája, ha valaki elmondja a problémáját. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem ez a baj, de ha még most is tovább folytatják a 2007. évi dolgokat, soha nem lesz 

összetartás, nem lesz békesség. Most éppen tizenkettedszer hozta fel a kistornatermet, de ha ezen 

múlna minden, akkor igen, de így végképp nem érti. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Polgármester Úr a saját csapdájába esett, mert ha még mindig nem történt semmi ebben az 

ügyben, nem véletlen, hogy ismét ezen problémázik. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ígéretet kaptak arra, hogy a 2008. évi teljesítést megküldik az intézményeknek, de ezt nem 

kapták meg, így nem tudják, hogy mennyi volt a tornaterem bevétele, most 600 eFt-ot terveztek, 

és itt van az ellentét, hogy mások mennyi belépőt fizetnek, a bodysok meg semmit. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Pontosan nem tudja megmondani, hogy mennyi volt a bevétel, de kb. ennyi, amit most 

beterveztek. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, ha folyamatos probléma az intézmények közötti közüzemi 

díjak elszámolása, hogy a költségvetésben legyen egy keret arra, hogy belső órákat szereljenek 

fel, hogy ez alapján külön-külön, intézményenként lehessen a költségeket lekönyvelni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Nonszensz, hogy nekik is be kell oda járni a kapcsoló miatt, és közben simán lecserélik a zárat a 

bodysok, ez felfoghatatlan. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelenti, hogy a bodysok teremhasználatára a jövő héten összeállítanak egy intézkedési tervet, 

és rendezik a helyzetet. 

A Művelődési Házzal kapcsolatban elmondta, hogy a felújításra a támogatást a szocialista 

kormánytól kapták. A Kultúra napján megjelent újságcikk Fideszes megközelítése szerint is 

minden közművelődést szolgáló önkormányzati intézmény fenntartása kötelező, mert a kultúra 

értékeit nem lehet másképp közvetíteni, nem lehet bezárni a művelődési házakat. Nem tudja, 

hogy hol tartanak akkor, ha be akarják zárni a kultúrházat. Olyan elképzelés hiányzik, amivel ide 

tudnák szoktatni a fiatalságot, és az eszközökre tervezett 300 eFt is emiatt történt, hogy inkább 

ide jöjjenek, és ne a kocsmába. Ő büszke arra, hogy van ez a Művelődési Ház, és a képviselők, 
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önkormányzat érdeme is, de ha a templom felújítására megkapják a 34 milliót, az is az 

önkormányzat érdeme lesz. 

Itt voltak a vámosgyörkiek az egyházi bálon, mindenki el volt ragadtatva a Művelődési Háztól, 

de itt még ott tartanak, hogy be kellene zárni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ők nem bezárni akarták. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Dehogynem, Benei Kálmán azt mondta, hogy február végéig zárják be. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Amikor beadták a pályázatot a felújításra, akkor kötelezettséget is vállaltak a működtetésére. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ez így volt, igen, 10 évig vállalták a működtetését. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Olyan dolgokra nem tud a Képviselő-testület pénzt adni, ami működik, és ami nem tud teljes 

funkciójában működni, akkor nem szégyen azt mondani, hogy nem kell mindennap nyitva 

tartani. Ez nem arról szól, mint a zsidó kereskedő hozzáállása, hogy még vasárnap is kinyisson. 

Ha itteni szervezésű programok lennének, akkor egy szót sem szólna, de ha egy hónapban két bál 

miatt kell nyitva tartani, akkor ez pénzkidobás. 

Támogatásra a nyugdíjas klubnak 50 eFt-ot terveztek, ezeknek, akik szerveznek valamit 

maguknak, lehet 50 eFt-ot adni, a Sportegyesületnek, aki rendszeresen megmozgat 40-50 embert, 

semmit nem tudnak adni. 

Vagy itt van a polgárőrség, őket is támogatni kellene. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A polgárőrség összeállította, hogy mit kérnek az Önkormányzattól. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Amikor a bezárás dolog szóba került, eszébe jutott, hogy a tornateremnél is lehetne egy hét 

szünet, amikor a leghidegebb volt iskolákat is bezártak egy hétre. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

De a Művelődési Háznál nem lehet minimumra állítani a fűtést a parketta miatt. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Érti, de ha a parketta helyreáll, utána lehetséges. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ő javasolta, ha a spórolást nézik, akkor a tornatermet be lehetne zárni, mert van korcsolyapálya. 
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A Képviselő-testület úgy lenne hatékonyabb, ha megbeszélnék, és nem egymás mellett 

beszélnének el, ha ez egy munkapéldány, lehet rajta változtatni, és ha ésszerű javaslat van, akkor 

nem kellene ettől elzárkózni, nyugodtan lehet ezen változtatni, ezt mondta a polgármester. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Inkább arra kellene pénzt áldozni, amivel pénzt lehet megspórolni, és nem 40-50 millió hiánnyal 

tervezni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mivel lehetne ezt a hiányt csökkenteni, bevétellel, de amikor ennek az Önkormányzatnak csak 7-

8 millió Ft iparűzési adóbevétele van, intézményeket tart fenn, amire nem adnak többet, a 

működési hiánya 30-40 mFt. De talán, ha egyszer ennek a településnek is lesz annyi iparűzési 

adóbevétele, amiből működési hiány nélkül lehet költségvetése, akkor másképpen lehetne nézni a 

dolgokat. 

Amikor pénzforráshoz juthatott volna az önkormányzat, akkor azt elutasították, most meg már 

meg is szüntetik a társulás lehetőségét az akkori feltételekkel. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Mire gondolt a polgármester úr az elutasítással? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az iskolai társulásra, a 26 millió forintra. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Mi az a 26 millió, mert a társulással gyerekenként csak 45 eFt-ot kaphattak volna. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem így van, 26 millió forint volt összesen. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Volt ott más is a 45 ezer forinton kívül. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Szerinte ebbe ne menjenek bele még egyszer, millió példa van rá, a Népújságban is megjelennek 

cikkek az iskolai társulásról, ez szocialista újság, kormánypárti. 

Sok példát tudna hozni, arra, hogy ahol társultak, ott a kisiskolák megszűntek. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Egyáltalán nem szűnt volna meg az iskola, de két évre felvehették volna a 13 millió Ft-ot. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Polgármester Úr szerint elfogadták volna, hogy az első osztályban csak 12 fő induljon? 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Hogy van az, hogy ha rossz döntés születik, az a Képviselő-testületé, ha pedig jó, akkor az a 

polgármester érdeme. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ő nem kockáztatta volna meg, hogy 45 eFt-ért társuljanak, mikor 70 millióért kellett művelődési 

ház, meg park, iskola meg nem. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha a képviselő-testületi döntésről később kiderül, hogy rossz, az a képviselőké, ha meg jó, az a 

polgármesteré. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A költségvetésben szakmai könyvekre 250 eFt-ot terveztek a művelődési háznál, milyen újságok 

ezek? 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Az összehasonlításnál abból kell kiindulni, hogy egy intézménynek a szakmai lapok kellenek, de 

egy művelődési háznál minden másnak is kell lenni. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

A Könyvtár támogatást is kap könyvbeszerzésre. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Vezetője: 

 

A kérdésre válaszolva elmondta, hogy szakmai folyóiratok, Százszorszép, Családi lap, Nők lapja, 

stb. A Heves Megyei Hírlap kötelező, egy könyvtárnak is van előírása. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatalnál közoktatási vezető teljesítményértékelésére tervezett 

200 eFt, mit takar? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ez az általános iskola igazgatói pályázatához kapcsolódik. 

Az Önkormányzati minőségirányítási program alapján, a kinevezéstől számított 5 évről a 

fenntartó által külső szakértővel készített értékelés, ellenőrzések, mérések összefoglalására 

tervezett összegről van szó. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Mikor került bele a teljesítményértékelésbe? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

2007-ben, és ekkor módosult a közoktatási törvény is. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Ez ilyen módon újdonság, ezen teljesen meglepődött. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Azért másolta oda az ezzel kapcsolatos dolgokat, hogy mindennek meglegyen a háttere. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ki fogja végezni az értékelést? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Árajánlatokat kérnek, - Dr. Bényei Sándortól és két Heves Megyei szakértőtől is - és aki a 

legjobb ajánlatot adja, az végzi az értékelést. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Van már bejáratott szakértő, aki 400 eFt-ért írt róla véleményt. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Csak azért adnak ki 200 eFt-ot, hogy megtudják a múltat, egy kis önkormányzatnak ennyit 

kifizetni! 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az a baj ezzel, hogy a kis önkormányzatnak is az a hatásköre, mint a nagyoknak. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kéri Jegyző Urat, hogy a következő ülésre nézze meg, hogy mikor fogadta el ezt a Képviselő-

testület. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Úgy emlékszik, hogy Kocsis Attila képviselő tett javaslatot az önerőre betervezett 3 millió Ft 

más célú felhasználására. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Igen, a 3 millióból egy részt kifizetésre fordítaná, de hagyjanak némi önrészt nagyon jó 

pályázathoz. Nagy folyószámlahitelük, nagy tartozásuk van, nem biztos abban, hogy megint 

kötelezettségeket kellene vállalniuk. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Hagyhatják itt is, vagy hová tehetik át? 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Az elmaradt befizetéseket betervezték, ezeknek nem kell előirányzat. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja, hogy hagyjanak itt valamit, és a többit tegyék át az újfelújításra. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ő az útfelújítást fontosabbnak tartja. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Az biztos, hogy nem kapnak annyi ÖNHIKI-t, amennyi a hiányuk. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Akkor egy millió maradjon önerőnek, és kettőmilliót tegyenek át az utakra. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Inkább a 3 milliót csökkentsék le. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

De ha nem nyernek pályázatot a Kertalja és a többi útra, csak jó lenne a felújításra. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványok elfogadásához is minősített 

többség szükséges. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kérdezi, hogy van-e módosító javaslata valakinek? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ő a piac és park tervezési költségét kihúzná. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ez nem olyan egyszerű, már a múltkor is elmondták, hogy a tervezés elindult, Jegyző Úr az 

összeget is ismertette, nem olyan nagy költsége van. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ez 420 eFt, és a parkosításnak már elkészült egy példánya, a geodéziai felmérés is elkészült, és 

ezeket a költségeket meg kell téríteni, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb költségeket is. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ezek a tervek hosszú szavatossági idejű tervek, amelyek bármikor elővehetők? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen. 

 



 13 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A 3 millió Ft-ot lecsökkentené 500 eFt-ra. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Van 2,5 millió Ft, hová tegyék? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

1 millió Ft-ot útkátyúzásra, a többit hagyják el. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta Kocsis Attila módosító javaslata elfogadását. 

 

A Képviselő-testület – az önerőre tervezett 3 millió Ft-ból 500 eFt-ot önerőre, 1 millió Ft-ot 

útkátyúzásra, 1,5 millió Ft- elhagyására vonatkozó - módosító javaslatot – határozathozatal 

nélkül - 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

2. számú módosító indítvány a művelődési ház szakmai folyóiratára tervezett 250 eFt-ot 175 eFt-

ra csökkenteni, és a csökkentésre jutó ÁFA-t is csökkenteni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja a 2. számú módosító indítvány elfogadását. 

 

A Képviselő-testület – a 2. sz. módosító indítványt– határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Mi legyen a Művelődési Ház gázfogyasztásával? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Itt nem tudtak a régi számla alapján összehasonlítani, mert 2005 óta nem volt gázfogyasztás, 

ezért 24 órás mérés alapján terveztek. Ha ebből megmarad jó, és az energia költségeket úgy is ki 

kell fizetni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Van intézmény, ami ténylegesen működik, fontos, nap, mint nap, és van, ami nem úgy működik, 

ami a tényleges funkciója lenne, és mégis mennyi pénzt kell elkölteni rá. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Akárhogy nézegethetik, forgathatják a költségvetést, a rengeteg kis adatból elvenni és máshová 

tenni nem könnyű. Minden intézmény tudja, hogy honnan lehetne még elvenni, ezért ha nem 

tudnak széket venni az étterembe, nem vesznek, ha semmit sem tudnak venni, akkor nem 

vesznek, teljesen mindegy, hogy mit rakosgatnak ide, oda. Itt csak úgy lehet kilábalni ebből a 

mínuszból, ha hideg van, be kell zárni egy hétre az intézményt. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

A Napközi Otthoni székbeszerzést együtt beszélték meg az Igazgató Asszonnyal, a 

költségvetésbe betervezik, de nem vásárolják meg. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Szerinte mindenkinek így kellene cselekedni, a dologi kiadásokat a minimumra lecsökkenteni, 

amiből csak lehet elvenni, hogy a mérleg jobb legyen.  

A Polgármesteri Hivatalnál irodaszerre 400 eFt-ot terveztek, nem tudja, hogy ez sok, vagy kevés, 

ezt csak az intézmény tudja. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Meg lehet próbálni, hogy most lefaragnak innen is, onnan is, hogy valamennyi megtakarítás 

összejöjjön, de félév után meg kiderül, hogy nincs papír. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Vagy például nem tudja, hogy a 20 % eltérítés mit jelent, ez egy álláshelyet jelent? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A 2008-as költségvetéssel összehasonlítva, több mint 8 millió forinttal kevesebb a mostani. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ez egy plusz álláshely, és nem azért, mert ő nem akarja, de az lenne a jó, ha mindenkinek lehetne 

eltérítése. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Gyakorlatilag a munka ugyanannyi, attól függetlenül, hogy bért, vagy túlórát biztosítanak-e rá. 

Akármennyire is kimutatta a számvevőszék, hogy 1,5 ember hiányzik a Polgármesteri 

Hivatalból, nem vesznek fel. Szerencsésebb törvények meghatározzák, hogy adott feladatot el 

kell látni és ehhez a munkához ellentételezést is biztosítanak, de a köztisztviselői törvényben 

ilyen nincs. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ha túlórát nem is lehet fizetni, de valamikor biztos le lehet csúsztatni. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Le lehetne, de nincs rá lehetőség. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Betervezhetik a költségeiket, de ha nem lesz rá pénz, nem tudják megoldani. A közüzemi 

számlákat ki kell fizetni, leírhatják a sürgőseket, és ha nincs pénz, bármilyen sürgős is, nem lesz 

meg. Borzasztó helyzet ez, de volt olyan is, amikor az intézmények egy keretszámot kaptak az 

éves költségvetés tervezéséhez, ez sem volt jó. 
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Volt olyan hónap is, amikor a finanszírozás nem volt elég a bérfizetésre. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Sajnos ez igaz. Átment a Mezőgazdasági Szövetkezetbe, és kérte, hogy utaljanak a számlára egy 

kis adóelőleget, hogy tudjanak bért fizetni. 

Ha egyedül csak Atkár lenne ilyen helyzetben, még szégyellné is magát, de miután több mint 

1700 önkormányzat van hasonló helyzetben, és mind azok, ahol nincs iparűzési adóbevétel. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatalnál a napidíj, belföldi kiküldetés, 

napilapra tervezett összegből 230 eFt levonását. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel a jegyző javaslatát, a 3. sz. módosító indítványt. 

 

A Képviselő-testület – a 3. sz. módosító indítványt– határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A közhasznú foglalkoztatásról lehet valamit tudni? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A közhasznú foglalkoztatásról semmit nem tud, úgy tájékoztatták, hogy lehet, hogy nem is lesz, 

ne tervezzenek rá, a közcélú foglalkoztatásról az egyebekben akar szólni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Javasolja, hogy az óvodánál a PVC-cserét húzzák le, és még valamit vegyenek el. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A Konyhára villanysütő beszerzést terveztek, de ezt csak akkor vegyék meg, ha elromlik. A 

Diákönkormányzat szakmai rendezvényére tervezett 50 eFt-ot 10 eFt-ra csökkentsék. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Ha a villanysütő beszerzésre tervezett összeget lehúzzák, hogyan főznek? 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Nem húzza ki, de csak akkor veszik meg a villanysütőt, ha nagyon szükséges. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kéri Király Sándor képviselőt, hogy segítsen a villanysütő beszerzésében, elegendő a 

kétkemencés is. 
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Szerinte közcélúként csak azt lehet foglalkoztatni, aki segélyben részesül, ezért inkább felezzék 

meg a betervezett összeget. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Pedig a konyhára is kell egy közhasznú foglalkoztatott. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel a 4. módosító indítványt, az óvodai PVC csere kihúzását. 

 

A Képviselő-testület – a 4. sz. módosító indítványt– határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel az 5. sz. módosító indítványt, a közhasznú foglalkoztatásra tervezett összeg 

felére csökkentését a községgazdálkodásnál. 

 

A Képviselő-testület – az 5. sz. módosító indítványt– határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel a 6. sz. módosító indítványt, a diákönkormányzatra tervezett 50 eFt 10 eFt-ra 

csökkentését. 

 

A Képviselő-testület – a 6. sz. módosító indítványt– határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 

 

Javasolja a Művelődési Ház szakmai könyv-folyóiratra tervezett 180 eFt-ot 150 eFt-ra, a 

nyomtatvány, irodaszert 30 eFt-ra, a kisértékű tárgyi eszközöket 300 eFt-ra csökkenteni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel a 7. sz. módosító indítványt, a Művelődési Háznál szakmai könyv-folyóiratot 

150 eFt, a nyomtatvány, irodaszert 30 eFt, a kisértékű tárgyi eszközök 300 eFt összegben 

tervezni. 

 

A Képviselő-testület – a 7. sz. módosító indítványt– határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A községgazdálkodásnál a buszmegálló takarítását nem lehetne közcélúval kiváltani? 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Benei Miklósné takarítja a buszmegállókat, már évek óta, és nagyon becsületesen végzi ezt a 

munkát. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem javasolja közcélú alkalmazását, ezt meg kellene hagyni Benei Miklósnénak. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

A Napközi takarítása kimaradt az iskolai tervből, de ezt ő pótolta. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A Művelődési Házhoz miért kell két közhasznút felvenni? 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 

 

Két főt 5 hónapra foglalkoztatnak, ami lehetne egy fő 10 hónapra. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A belföldi kiküldetésre az iskolába 50 eFt-ot terveztek, az óvodába pedig 30 eFt-ot. 

Katasztófavédelemnél 140eFt-ot, vöröskeresztet miért kell támogatni? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Vöröskereszt véradására szoktak étkezési utalványt adni. 

Itt szerepel még a vízgazdálkodás címén kifizetendő díj is. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Tervezi-e valaki lakodalomra kibérelni a Művelődési Házat? 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 

 

Sajnos, nem. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 

 

Az lenne a jó, ha minél több rendezvényt tartanának itt, amiből bevétel is van, nem lehetne ezt  

meghirdetni? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Meg az is jó lenne, ha mernének rendezvényt, például színházi előadást szervezni, de ezzel az a 

gond, hogy be kellene tervezni az előadás költségét, ha mégsem jönne össze a belépő jegyekből 

az előadás ára. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Lehet, hogy összejönne, ha más településről is eljönnének, a szilveszteri bálra is eljöttek más 

településről is. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az Ingyen Piacban is meg lehetne hirdetni képpel, hogy igénybe vehető a Művelődési Ház. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

A Mozgássérültek Egyesületének is felajánlották a helyet, de mégsem vették igénybe, mert az 

ideutazás a mozgássérülteknek gondot okozott volna. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Szerinte egy színházi előadásra biztos jönnének a környékből is. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár vezetője: 

 

Csak tájékoztatásul mondja, hogy egy 2-3 fős előadás már 300 eFt-ba kerül. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nehéz elhinni, hogy az emberek 2-3000 Ft-ot fizetnének egy előadásért, amikor az ingyen 

rendezvényre sem jönnek el, ahol szendvicset és üdítőt is kapnának. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek – a már elfogadott módosító indítványokkal együtt – az 

Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadását. 

 

A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

rendelet-tervezetére vonatkozóan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és 

rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

1/2009. (I.29.) SZ. 

RENDELETE 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

(melléklet szerint) 

 

Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el. 

 

Szünet után 19.15 órakor a Képviselő-testület folytatta munkáját. 

 

 

2.) Közmeghallgatás anyagának összeállítása, megtárgyalása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A 2009. évi munkatervnek megfelelően, a közmeghallgatást februárra hívják össze.  

Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Bejelenti, hogy a településüzemeltetési feladatokhoz meghívják a közüzemi szolgáltatók 

képviselőit is. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselőtestületnek a közmeghallgatásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közmeghallgatásra vonatkozóan – 6 igen 

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

 

1/2009. (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Közmeghallgatás összehívása, napirendjének megállapítása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-a alapján a közmeghallgatást 

2009. február 23-án (hétfőn) 18 órára összehívja. 

 

A közmeghallgatás helye: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Napirend: 

 

1.)  A 2008. év gazdálkodása, a 2009. év költségvetése 

 Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

2.)  Beszámoló  a Képviselő-testület munkájáról 

 Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

3.)  Településüzemeltetési feladatok 

 Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

4.)  Egyebek 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  2009. február 23. 

 

 

 

III. NAPIREND UTÁN: 
 

Bejelentések, indítványok. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

- A temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé. 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

A módosítás lényege: Az 1. bekezdés az építéshatóság jogszabályi változás következtében 

történt. A 2. bekezdés is ehhez csatlakozik. A 3. bekezdés a rendelet 5. §-ára vonatkozik, a 25 év, 

illetve a 60 év változatlan marad. Azt is rögzítették, hogy mikor és ki köteles megfizetni, ha a sír 

helyére második temetés van, és ez hogyan történik. 

A 4. szakasz 6/B pontja kimondja, a boncoló helyiséget kihúzta a rendeletből. A 7. szakasz 

pontosítás, a temetőüzemeltetés során felvetődött, hogy a bevételből mi illeti meg az üzemeltetőt. 

A 6. szakaszban kiegészítés szerepel, a gyakorlatban a síremlékek építésénél nem gondolnak 

arra, hogy a korábbi maradvánnyal mi lesz. A rendelet melléklete a díjakról szól. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ha valaki síremléket épít, a lebontott maradvány eltakarítása kinek a feladata? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A munkavégzés során keletkezett hulladékot a vállalkozó köteles elszállítani. Ebben a módosított 

6. szakaszban a 30 eFt-os szankció már erre is kiterjed, nemcsak a tilalom megszegőire 

vonatkozik. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Most akkor ellenőrizni kell, hogy elvitték-e vagy otthagyták? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ezt követően jobban fel kell lépni ellene. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ezt a maradványt régen be is betonozták az építés során. 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. 

(II.27.) számú rendelet módosítására vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

2/2009. (I. 29.) 

 

_R E N D E L E T E_ 

 

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ 3/2002. (II. 27.) 

SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

melléklet szerint 

 

 

 

- Általános Iskola Igazgatói munkakörére pályázat kiírása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A pályázati kiírás megfelel az 5 évvel ezelőttinek. A pedagógus szakvizsgával rendelkezőt 

előnyben kell részesíteni. 

A pályáztatás megváltozott, nemcsak az Oktatási Közlönyben, hanem egy központi kormányzati 

honlapon is meg kell jelentetni a kiírást. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Miért akarják megjelentetni a Heves Megyei Hírlapban is, ha nem kötelező, ez pénzkidobás. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Nem kötelező. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Húzzák ki a Heves Megyei Hírlapban történő megjelentetést. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Igény esetén szolgálati lakást biztosítanak. Most egy lakás van, ő ezt nem ilyen célra szánja, 

vésztartaléknak meghagyná, talán ezt nem kellene ígérni, lehet, hogy fontosabb célra tudnák 

használni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ez is benne maradt az 5 évvel ezelőttihez hasonlóan. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ez is kihúzható a javaslatból. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az Oktatási Közlönyben ez hogyan jelenik meg? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A Közlöny végén, egymás után, rövidítve jelennek meg a pályázati kiírások. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Jegyző Úr küldje meg Kocsis Attila képviselőnek az általa javasolt módosításokat tartalmazó 

pályázati kiírást. 

 

Javasolta az Általános Iskola Igazgatói munkakörére pályázat kiírására vonatkozó határozati 

javaslat – Kocsis Attila módosításainak figyelembe vételével – elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Általános Iskola Igazgatói munkakörére 

pályázat kiírására vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 



 22 

 

 

2/2009 (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére pályázat 

kiírása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

pályázatot hirdet 

az atkári Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére. 

 

Pályázati feltételek: 
 

- Nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges

 jogszabályban előírt felsőfokú pedagógus szakképesítés. 

- Legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 

- Büntetlen előélet. 

- Előnyt jelent: pedagógus szakvizsga megléte. 

- A megbízás 5 tanévre szól: 2009. augusztus 1-től 2014. július 31-ig. 

- Bérezés a hatályos jogszabály szerint. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézményre 

vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit, programját. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 

A pályázatnak a KSZK honlapján való megjelenése utáni 30 napon belül. 

 

A pályázat elbírálásának ideje: 2009. június 30-ig. 

 

A pályázatot Atkár község jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

 

-  A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pályázatot hirdesse meg az 

Oktatási Közlönyben valamint a KSZK honlapján. 

 

 Felelős:    Dr. Jakab Csaba jegyző 

 Határidő:  Pályázat meghirdetése: 10 napon belül 

Pályázat/ok/ elbírálása: 2009. június 25-i képviselő-testületi ülés. 

 

 

- Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkaterve 

Előadó: Gulyás Szabó Györgyné Igazgató 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Az előterjesztésben történt egy elírás, a 3. oldalon augusztusban "Atkári Napok" 2009. és nem 

2008. 
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Decemberi programok között a szilveszteri mulatságot tervezte, de csak abban az esetben, ha a 

Sportegyesület nem szervezné meg. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A szeptemberi színházi világnapra milyen elképzelések vannak? 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Amatőr színtársulatot hívna meg, azt még talán ki tudnák fizetni, vagy egy tea-estés 

megemlékezést tartana. Mindez anyagiak kérdése, mert az Egressy Gábor születésének 200. 

évfordulójára is hiába kért támogatás, nem volt rá keret. 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Lehetne-e arról szó, hogy egy nagyobb osztály részt vegyen ezen? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Elmeosztályra gondol Jegyző Úr! 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ha erre gondolt volna, akkor máshová fordult volna. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Ha egy 30-40 fős amatőr színjátszókat hívnak meg, akkor a vendéglátás és a szállítási költség 

terhelné a kasszát. Benedek Eleknek is most lesz az évfordulója. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Eléggé lajtos ez a terv, vannak olyan rendezvények, amelyek semmilyen munkát nem igényelnek 

a művelődési ház részéről, igazából ezek nem is a művelődési ház programjai, csupán a 

helyiséget biztosítják részükre. Ettől azért tágabb és bővebb dolgokat kellett volna kitalálni, és 

nem a tavalyi tervet lemásolni. 

Tavaly, a Művelődési Ház átadási ünnepségén fellépett Farkas Bálint operetténekes, aki nagyon 

jó műsort adott. Javasolja, hogy az Igazgató Asszony nézzen körbe az ötletekért. 

Ugyanitt tavaly szerepelt egy tánccsoport, ami szintén tetszett mindenkinek. Ilyenekben is 

lehetne gondolkodni, meg kell keresni azokat a lehetőségeket, akik ezzel tudnak élni, van aki 

betanítja a táncot, foglalkozik velük. Azt, ha beírja, hogy farsangi rendezvények vannak a 

művelődési házban, ez semmi. Lehetne a fiataloknak discot szervezni, tavaly hármat is terveztek, 

de csak kettőt tartottak. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Mert átcsoportosították, ugyanis a szakmai anyag többe került, mint tervezték. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy jó, ha a Képviselő-testület ismeri a programot, és ha 

úgy dönt, hogy három discót kell szervezni, legyen. De ebben az esetben sok mindennel kell 

számolni, ismeretes, hogy mi történt a faluban, ha discó volt a községben. A farsangi 

rendezvényeket azért írják a munkatervbe, hogy látni lehessen, mire veszik igénybe a művelődési 

házat. 
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A tavalyi átadási ünnepségen fellépő Farkas Bálint nagyon tetszett mindenkinek, sokan el is 

jöttek, mert ingyen volt. Lehetne tervezni most is, de ha a bevétel nem fedezi a műsor költségét, 

akkor is ki kell fizetni az önkormányzatnak. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Pedig, ha ilyenek nincsenek, a művelődési ház elveszti a jellegét, véleménye szerint nem a 

vásárrendezés miatt kellett felújítani. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem a vásárrendezésnek akartak helyet adni a felújítással. De lehetne ebben a szép házban 

különböző rendezvényeket tartani, például az iskolából átjöhetnének a tanulók és itt tarthatnák 

meg a teadélutánokat. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az a baj a disconál, hogy mint a marhacsorda, úgy viselkednek, és ha ilyen van, akkor eljönnek 

7-8-an, de akkor ezzel nem lehet mit kezdeni. A másik oldalról nézve a dolgot, ha vállalkozóként 

cukorsüveget akarnék árulni és az nem menne, akkor azt abbahagynám, mással próbálkoznék, és 

ha az sem megy, akkor el kell gondolkodni, hogy kell-e ezzel egyáltalán foglalkozni. Erőltethetik 

ezt a dolgot, de tudomásul kell venni, ha egy Farkas Bálintot nem fizetnének meg, akkor nekik 

kell ezen változtatni, és nem erőltetni a művelődési ház folyamatos működését, miközben semmi 

értelme nincs, főleg ha még veszteséges is. Találni kell egy gazdaságosabb formát, hogy ezt a pár 

rendezvényt olcsóbban tudják megrendezni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A későbbiekben szó lesz majd a Kht újraélesztéséről, és el kell gondolkodni rajta, hogy ki lehet 

szervezni, vállalkozói szinten is lehetne üzemeltetni. 

 

Kocsis Attila képviselő. 

 

Bizonyos értelemben sajnálja is Gulyásnét, letesz egy ilyen, a nullától kicsit többet tartalmazó 

tervet, ami nemcsak az ő hibájának tudható be, a körülmények is közrejátszanak. Itt van például a 

filmklub, ami jól hangzik, de nem biztos abban, hogy ez működni is fog. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ő nem nyilvánítaná nullának a tervbe beírtakat. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ezt ő sem mondta, azt mondta, hogy a nullától több. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha nagyobb létszámmal vennének részt ezeken a rendezvényeken, akkor belaknák a kultúrházat. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A tájékoztatással is gond van. Ahhoz nem kell birkának lenni, hogy disco után legyen, ugyanis 

kedden feltörtek egy autót, és a múltkor is egyet, sőt a Bisztró előtt is. Ami most történik a 

faluban nem a disco következménye. Van körzeti rendőr, de pont akkor nincs szolgálatban, 

mikor baj van. Polgárőrség is van, de olyankor ők sincsenek. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Egyetért abban, hogy a tájékoztatás nem tökéletes. A képújsággal is vannak problémák. Ha a 

Polgármesteri Hivatalnak megjelenik az információja, az aktuálisakat beletehetjük. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A Body Klubbal kapcsolatban elmondta, hogy szakmai segítséget nyújt nekik, abszolút, 

javasolta, hogy csatlakozzanak a Sportegyesülethez. Nyilvánvalóvá tették, hogy amíg ő és Király 

Sándor ott vannak, addig nem csatlakoznak. El kellene dönteni, hogy ha ők annyira tudják, hogy 

a Művelődési Ház önszerveződő csoportja, oda kell adni a Művelődési Háznak, intézzék el. 

Következő ülésre ki kell találni valamit a bodysokkal. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Neki azt mondták, hogy Bartókné Lukács Irén Igazgatóval megegyeztek, hogy ha kimeszelik a 

kistornatermet, ennek fejében használhatják. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Hozzá még nem jött közülük senki, ő még nem is találkozott egyikükkel sem. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Majd az önkormányzat magára vállalja a bodysokat. 

 

Javasolta a Művelődési Ház programjának elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Művelődési Ház programjára vonatkozóan - 5 

igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2009 (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkaterve 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor 

Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. 

§ (5) bekezdésében foglalt hatáskörében az Egressy Gábor Művelődési Ház és 

Könyvtár 2009. évi munkatervét jóváhagyja. 

 

Felelős:  végrehajtásért Gulyás-Szabó Györgyné igazgató 

Határidő:  folyamatos, 2009. december 31. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Bejelenti, hogy Kis Imre, Dózsa Gy. út 34. sz. alatti lakos fakivágás iránti kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez. Ismerteti a kérelmet, melynek ügyirata: 104/1/2009. sz. alatt, másolata 

jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Ez az a terület, ami a hármas útról nyílik, a Tasi Pince mellett, részben aszfaltozott, részben 

mezőgazdasági út. Megnézték a helyszínt, van itt több kitörött fa, stb. ahogyan a fényképen is 

látszik. 

Ismerteti a határozati javaslatot, mely jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Ennek a kérelemnek is lehet olyan végkifejlete, mint a pár évvel ezelőttinek? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Valószínű, hogy nem, mert most a kivághatókat megjelölték, és elkülöníthető az a terület is, ahol 

dolgozni kell. A köves út mentén jelentősebb fa nincs, és a kisebbeket is meghagyják, hogy egy 

rendezett fasor alakulhasson majd ki. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ez jó módszer, ha meghagyják a kicsiket a majdani fasornak. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Igen, 2-3 méterenként meghagynak egy-egy kisebbet. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Benei István is csak a görbéket vágta ki a földje melletti részen, a szépeket pedig meghagyta. 

Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Kis Imre kérelmére vonatkozóan - 6 igen 

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

 

4/2009 (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Kiss Imre, Atkár, Dózsa Gy. u. 34. szám alatti lakos fakivágási kérelme 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Imre atkári 

lakos kérelmét fakivágásra és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlójaként hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat tulajdonát képező, 043 hrsz-ú út mentén Kiss Imre Atkár, Dózsa Gy. 

u. 34 szám alatti lakos az alábbi munkákat elvégezze: 

1. A 3. számú út és a telefonerősítő állomás között a szilárd burkolatú út mentén az 

úttest szélétől max. 1,5 m-re a közlekedést akadályozó fákat, bokrokat eltávolítsa, 

2. A telefonerősítő állomás és az M3-as autópálya közötti szakaszon kivágjon 2 db 

kitört akácfát és gallyazzon 2 db akácfát. 
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A Képviselő-testület az alábbi feltétellel adja meg a hozzájárulását: 

 A fasort rendezetten, tervszerűen kell ritkítani olymódon, hogy a munkálatok után 

3-5 méterenként maradjon meg egy akácfa, amely a későbbiekben sem kerülhet 

kivágásra. 

 A munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. 

 A munkálatok befejezését Atkár Község jegyzőjének köteles haladéktalanul 

bejelenteni. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az engedélyt a kérelmező 

számára a fentiek alapján adja ki. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  8 napon belül 

 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a Mentőállomás kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz. Ügyirata: 229/12009. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

Ismerteti a kérelmet. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A Mentőállomás felújításában Bata József és Molnár Antal nem tudna segíteni a konkrét 

munkában? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Egy nonprofit szervezetről van szó. Javasolja, hogy inkább egy kis anyagi segítséget nyújtsanak, 

egy 20.000 Ft-os támogatást javasol. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Mentőállomás kérelmére vonatkozóan - 6 igen 

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

 

5/2009. (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány támogatása 

 

 

1.) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 20.000 Ft 

összegű támogatást biztosít a Gyöngyös és Térsége Mentőalapítványnak. 

 

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

támogatás összegét a Gyöngyös és Térsége Mentőalapítvány 11739030-20040802 

számú számlaszámára utalja át és az átutalásról értesítse a Mentőalapítványt. 

 

Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 30 napon belül 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a Tűzoltó Alapítvány is kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz. Ügyirata:177/1/2009. szám alatt, másolata mellékelve. 

Ismerteti a kérelmet. 

 

Ez már egy nagyobb méretű kérelem, gépjárműfecskendőhöz kérnek támogatást, a 15-20 millió 

forintos önrész összegyűjtéséhez. 

Megírhatják, hogy az Önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége, de felajánlhatják a művelődési 

házat rendezvények megtartására. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Tűzoltó Alapítvány kérelmére vonatkozóan - 6 

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

 

6/2009. (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelemért Közalapítvány támogatása 

 

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

Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelemért Közalapítvány részére pénzbeli 

támogatást biztosítani nem tud, de jótékonysági rendezvény (pl. tűzoltóbál) 

megtartására felajánlja az akadálymentesített Egressy Gábor Művelődési Ház és 

Könyvtár épületét.  

 

2.) A Képviselő-testület kéri a Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelemért 

Közalapítvány vezetőjét, hogy a rendezvény megtartásának időpontjáról egyeztessen az 

Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával. 

 

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

határozatról értesítse Gyöngyös Város és Környéke Tűzvédelemért Közalapítványt. 

 

Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 8 napon belül 

 

 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ismerteti a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatóját az iskola-tej és gyümölcs-

programról. 

Ügyirata: 155/1/2009. sz. alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Úgy tudja, hogy mindenhol öntik ki az iskolatejet. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ha meg lehetne osztani a költséget az iskola-tej és a gyümölcsprogram között, valószínű jobban 

járna mindenki. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja, hogy nevezzenek be, de írják meg, hogy a kakaót szívesebben fogyasztják a gyerekek 

a tejnél. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal 

tájékoztatására vonatkozóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

7/2009. (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „Iskolagyümölcs” programban részvétel 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

iskolagyümölcsről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a később 

meghirdetendő iskolagyümölcs programban. A programhoz történő csatlakozásról a 

Képviselő-testület a részletek ismeretében dönt. 

 

A Képviselő-testület a program kidolgozásakor kéri, tegyék lehetővé előleg igénylését 

is, melyből a program kiadásai finanszírozhatóak. 

 

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

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. 

 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 8 napon belül 

 

 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Tájékoztatást kér a kistó eladása és a bioetanol üzem jelenlegi állásáról. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Képviselőnek adott válaszában elmondta, hogy a bioetanol üzem gazdasági dolog miatt áll. 

Deák Csaba eljött, és tájékoztatott, hogy a JAZIG Zrt és a közte lévő kapcsolat felborult. 

Januárig pályázatot is kellett volna beadniuk, a Kht dolgozott is vele, de nem kaptak meg minden 

adatot ehhez. 

A bioetanol üzemről ma olvasott egy újságban, Szegeden üzemanyagot állítottak elő, és most azt 

vizsgálják. 

Megkeresik a JAZIG Zrt-t, és megkérdezzük, hogy mi várható az ügyükben, ugyanis nem Deák 

Csabával van az Önkormányzatnak szerződése, hanem a JAZIG Zrt-vel. 

 

A kistó eladásáról annyit tud, hogy a vevőt érdekli a dolog, hozta a határozatot, meg is egyeztek, 

hogy az adásvételi szerződés miatt kérjen időpontot ügyvédtől. Ezt követően azonban már nem 

kereste. A vámosgyörki polgármester szerint is érdekli a dolog a vevőt, sőt a tavasszal meg is 

akarja csinálni.  
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Király Sándor képviselő: 

 

A körzeti rendőrrel kapcsolatban elmondta, hogy amikor szükség lenne a segítségére, ő soha 

nincs szolgálatban, a legkisebb segítséget sem adja meg, soha nem lehet elérni, nevetséges, hogy 

ő mindig szolgálaton kívül van. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ma behívta a Rendőrségre Lóczi 

Zsolt kapitány, aki segítséget kért a környék polgármestereitől. 

A körzeti megbízott rendőrök saját személygépkocsijukat használják, amiért adózni kell, a 

cégautóért havi 7000 Ft-ot, ezért inkább nem veszik igénybe a saját autójukat. Azt kérte, hogy 

próbálják meg átvállalni ezt a 7000 Ft-ot. Amennyiben ezt nem teszik meg, a község veszít, mert 

nem lesz rendőre. 

El kellene beszélgetni a körzeti megbízottal, hogy próbáljon meg kicsit másképp állni a 

dologhoz, ha segítséget kérnek tőle, akkor menjen is, és segítsen. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ő bármikor szól neki, rögtön ott van, lehet, hogy azért, mert a gyereke az iskolába jár, és ez is 

közrejátszhat ebben. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Azért is kellene megbecsülni a rendőrt, mert nem kellett az önkormányzatnak szolgálati lakást 

biztosítani részére. Azt még nem tudja, hogy milyen címen lehetne a 7000 Ft-os havi támogatást 

odaadni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A közbiztonságot ő is felírta magának, mert nem gondolta volna, hogy a tornaterem előtt, lámpa 

alatt is feltörik az autót.  

Másik problémája, hogy a kukás autó ilyenkor is végig megy a sárban az óvoda kerítése mellett 

Gabócziék ingatlanáig, és egy csomó sarat kihoz a Széchenyi útra. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha nem megy be az autó, akkor az lesz a baj, hogy nem viszik el a szemetet. Az lenne a jó, ha ezt 

az utat is járhatóvá tudnák tenni még sáros időben is. 

A Kertalja úton is ilyen problémája volt Kádár Tibornak, volt bent nála emiatt, de követ hordott 

az útra, hogy be tudjon menni az autó. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi, hogy a kutya-ügyekben lesz-e megoldás, észbontó, hogy mit művelnek az utcában. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Már ő is szólt Zajdáczkinénak is a kutyájáról, állandóan az utcán van, el kell vitetni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A közbiztonsághoz kapcsolódva elmondta, hogy a sportpályán olyanok történnek, hogy 

szétrugdossák a székeket félidióta barmok, szétbontják a kerítést Kőrösiéknél is. 
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Ezt bejelentette a körzeti megbízottnak is, és egy hét múlva rákérdezett, hogy mire jutott, azt 

válaszolta, hogy gondolkodik. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha tudnák, hogy kik voltak a rongálók, meg lehetne őket valamilyen módon büntetni. Ő ügyet 

csinál abból, ha kiderül, hogy ki ment át a művelődési ház előtti parkon motorral. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Van egy nagyon rossz gyerek, Szabó Gábor, a Dózsa Gy. úton laknak. 

 

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

 

Van még másik is, a Janka gyerek. Beszéltem az anyjával róla, azóta nem szól hozzá. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A sportpályára kellene valamilyen megoldást, szabályt találni. Mindennap benéz az Öltözőbe, 

vagy reggel, vagy este, egyik ilyen alkalommal, este 9 órakor, mínusz 10 fokban ordítanak a 

pályán, ugyanaz a 8-10 ember. A múltkorában is szólt emiatt a körzeti megbízottnak, de akkor 

meg éppen vásárolni volt, azt mondta, ha végzett hazajön és benéz a pályára. 

 

Benei Ottóné, atkári lakos: 

 

Kocsis Attila lelkesedését nagyra becsüli, de ugyanígy van Berényi Ildikó és Bartókné Lukács 

Irén intézményvezetőkkel is. Volt már szó a gazdasági dolgokról, a közbiztonságról is. 

Amiért most szót kért, az az anyósa házával kapcsolatos. Ismeretes, hogy el szeretnék adni, és 

most két vállalkozó is jelentkezett. Egyikük Török József, a másik egy gyöngyösi, akinek 

Gyöngyössolymoson és Gyöngyöstarjánban is van képviselete, lerakata. Ipari tevékenységet 

szeretnének folytatni, 10-15 főt is alkalmaznának. Az a kérdése, hogy egy ilyen tevékenység nem 

okoz-e gondot a faluközpontban. Az is biztos, hogy a foglalkoztatásban segítene, főleg nőket 

tudna alkalmazni. Esetleg részesülhetne-e adókedvezményben? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem tudja, hogy szerencsés dolog-e a falu közepén ilyen tevékenységet végezni. Ott volt már 

akkor is, amikor az olajkutat magánszemélynek adták el, ami mostanra koszfészekké vált az 

élelmiszer bolt mellett. 

Ha a kert felé, lefelé terjeszkedne, és a lakást meghagyná, megoldható lenne.  

Az adókedvezmény nem úgy működik, hogy egyik vállalkozó kap, a másik meg nem. 

 

Benei Ottóné atkári lakos: 

 

Török Józsefék, amikor megvették a Fő úti ingatlant, ők is hátra, a kert felé terjeszkedtek. 

Ez a vállalkozás bevételt jelentene a falunak, de ezt úgyis csak a vállalkozó tudná megbeszélni a 

polgármesterrel. 

A másik házat magánszemélynek adta el, és meg lehet nézni, hogy hogyan néz ki az udvar. 

Mindenben van kétely, kétesélyes a dolog. Az iskolai létszám miatt ideköltözött családok 

esetében is voltak fenntartások. Minden csak akkor derül ki, amikor már itt vannak. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ez is akkor lenne jó, ha úgy történne a vállalkozás, mint a Török Józsefék esetében. 
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Juhász István atkári lakos: 

 

Ő is többször hívta a körzeti rendőrmegbízottat, de soha sem volt szolgálatban. Több mindent 

látott, volt gyilkosság is a faluban. A professzor úrnak is mondta, hogy adjon pénzt a 

polgárőrségnek is, ő is adott nekik 1000 Ft-ot.  

A Fő úttal szeretne foglalkozni, volt az iskola előtt egy árok, ami lement a patakig. Ez megszűnt, 

de ha jön az árvíz nem tud lefolyni a víz. Megnézte a hidakat is, elsősorban a községházánál 

lévőt vizsgálta meg, nem folyik le a víz itt sem. Javasolja, hogy minden ingatlan tulajdonos 

vegye meg az átereszt, a Polgármesteri Hivatal meg adjon kedvezményt az adóból, legyen szép a 

Fő út. Atkáron rengeteg fekete munkás van, több kiadás van, mint ami bejön. 

A Művelődési Ház parkettáját is meg kellett volna nézni, száraz-e vagy milyen minőségű volt, 

ezt tudni kellett volna. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Fő úti árkokhoz kapcsolódva elmondta, hogy gyerekkorában az iskola hídja alatt jártak 

keresztül, feltöltődött, sőt a Benei Mártiéknál volt, és amikor a Geodézi felmérte a kultúrházat, 

megállapították, hogy a zöld ház mögött van egy önkormányzati terület, a Benei Gáborék 

területén, ami lemegy a patakig, felül fel van töltve. Elkészült az atkári belvízrendezési terv, a 

vízjogi rendelet terv kész van, abban a vizet az viszi le a patakig. Benei Mártiékkel is beszélt 

erről, hogy rendes csatornarendszeren mehessen le a víz. A községháza előtt is volt árok, 

valahová el kellett folyni a víznek. A Fő úti árkokat és a bejáratokat fel kell újítani, az árok a 

Közútkezelő dolga, de nyilván az árkokat is megcsinálják majd. 

A kultúrházi parketta első osztályú tölgy volt, de csőtörés folytán befolyt a parketta alá a víz, ami 

még nem volt felcsiszolva, a biztosító fizetett is érte. 

 

Juhász István atkári lakos: 

 

Ő akkor is azt javasolja, hogy mindenki vegye meg az átereszt és építse is be. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A 2009. február 23-i közmeghallgatáson kellene ezeket elmondania Juhász Istvánnak. 

 

Az elmúlt ülésen a Képviselő-testület határozott a pellet fűtésről. Tájékoztatta a 

Képviselőtestületet, hogy a tanulmány elkészült, a költségvetés alapján a kazánok cseréje 13.650 

Ft-ba kerül, de ezt nem az Önkormányzatnak kell megfizetni. 

A vállalkozó pályázni szeretne, de ha mégsem nyerne a pályázaton, akkor is megvalósítja ezt a 

tervét. Végeztek egy összehasonlítást a 2007 évben leszámlázott intézményi gázfogyasztás 

alapján, melynek eredménye 4 %-os csökkenés a pellet fűtés javára. 

A pályázat beadásához szükség van az Önkormányzat nyilatkozatára képviselő-testületi 

határozatban. A határozati javaslatot kiegészítették azzal a ponttal, amely arról szól, hogy ha nem 

tudnának fűtőanyagot - pelletet - biztosítani, akkor perceken belül visszaállítható a rendszer 

gázfűtésre. 

 

Bódi Gyula Úr: 

 

Az irreális, hogy kazánonként 30 eFt a fűtésköltség. 

Számlák alapján bizonyítható, hogy ahhoz képest 10 %-kal olcsóbb ez a fűtési mód, de ha a gáz 

ára tovább emelkedik, még olcsóbb lesz. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Azt most nem lehet tudni, hogy egy év múlva mi történik. 
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Bódi Gyula Úr: 

 

Ha csökken a gáz ára, akkor ő bukott, de ha nő, akkor ez a módszer még olcsóbb lesz. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi, hogy mi van akkor, ha a kereslet hatására nagyobb mértékben nő a pellet ára? 

 

Bódi Gyula Úr: 

 

Megnyugtatásul tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy nagyon sok alapanyag van, csak ami 

Cegléden van, az is elegendő az egész országnak. 

Javasolja, hogy határozatban rögzítsék, hogy ezzel a fűtési móddal a jelenlegi gázüzemelési árnál 

10 %-kal alacsonyabb összegben számláznak. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Véleménye szerint nem teljesen jó a számítás, mivel a Művelődési Ház felújításakor hőszigetelt 

ablakokat építettek be. 

 

Bódi Gyula Úr: 

 

Ez a hasonlítás amúgy is viszonyított ár. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Azt mondják, hogy a hőszigelt ablakokkal 20-25 %-os megtakarítást lehet elérni. 

 

Bódi Gyula Úr: 

 

Ez a valós, és ebből lesz a pellet fűtéssel 10 %-os megtakarítás. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Felszerelhetnek hőmennyiségmérőt, és meglátják, hogy mennyi lesz egy hónapban a gázszámla 

MJ értéke. 

 

Bódi Gyula Úr: 

 

Kimutathatóan olcsóbb lesz 10 %-kal ez a fűtési mód. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A fűtéshez szükséges pellet-anyag tárolására helyiséget is kell biztosítaniuk? 

 

Bódi Gyula Úr: 

 

Igen, már végignézték a terepet, kellene egy 40-50 m2-es helyiség a tároláshoz. 

Ezzel a fűtési móddal - a földgázzal előállított hőmennyiséghez hasonlítva - minimum 10 % 

megtakarítás érhető el. 

Ezt lehetne ellenőrizni, ha pl. egy hőmennyiségmérőt feltennének az iskolánál, hogy ezt a 

mennyiséget mennyiért számlázza le a TIGÁZ. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja, hogy a határozat 2. pontjában rögzítsék, hogy az elfogyasztott hőmennyiség a 

gázüzemeltetés árához képest 10 %-kal alacsonyabb áron szerepel a Kft számláján. Az 

elszámolási egység: MJ. 

Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a pelletfűtésre vonatkozóan - 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

8/2009 (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pelletfűtés önkormányzati intézményekben - befogadó nyilatkozat 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

intézmények pelletfűtéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2008. (XII. 17.) számú 

határozatával támogatta tanulmány elkészítését önkormányzati intézmények pellettel 

történő fűtéséről. 

 

A Képviselő-testület ismételten hozzájárul, hogy a Hungaropol Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös, Csillés út 9. Képviseli: Bódi Gyula ügyvezető) a 

KEOP - 2007 - 4.1.0. "Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló 

energiaforrásból" című intézkedés keretében pályázatot nyújtson be Atkár Községi 

Önkormányzat fenntartásában álló intézmények fűtéskorszerűsítésére, a pályázatot 

befogadja és támogatja. 

 

Atkár Község Önkormányzata a kiépített fűtési rendszer üzembe helyezésének napjától 

számítva 10 éves időtartamra a Hungaropol Kft. által előállított hőmennyiség átvételére 

kötelezettséget vállal és hőszolgáltatási szerződést köt az alábbiak szerint: 

 

1. A Hungaropol Kft. köteles folyamatosan a kazánok fűtéséhez szükséges pelletet 

szállítani. Abban az esetben, ha ez önhibájukból nem történik meg, kazánonként 

30 000 Ft kötbért kötelesek a hőszolgáltatási számlán jóváírni. 

2. Az elfogyasztott hőmennyiséget a Hugaropol Kft. havonta számlázza olymódon, 

hogy a gázüzemeltetés árához képest legalább 10 %-kal alacsonyabb ár szerepel a 

számlán. Az elszámolási egység: MJ. 

3. Az Önkormányzat a kazánok üzemeltetéséhez szükséges villamos áramot 

intézményenként, valamint a pellet tárolására szolgáló helyiséget biztosítja. 

4. Egyebekben a hőszolgáltatási szerződésre a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hungaropol Kft-vel kösse 

meg a hőszolgáltatási szerződést. 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  a pelletkazánok üzembehelyezését megelőző 90 nap 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21.50 

órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Benei Bertalan Dr. Jakab Csaba  

                    polgármester     jegyző 

 

  

 

 

 

 


