JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 23.-án /csütörtökön/
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak :

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

Távolmaradását
bejelentette:

Berényi Ildikó képviselő

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató
Luzsi István, Gyöngyösi Rendőrkapitányság
Tóth Tibor körzeti rendőrmegbízott,
Király Zita, Gyöngyösi Kistérség Többcélú Társulás,
Czékmány Rita, Gyöngyösi Kistérség Többcélú Társulás
Tóth Gáborné, igazgatási előadó
Pesti Jánosné, igazgatási előadó,
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, és a meghívottakat.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 9 fő jelen van.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat
tárgyalják meg.
Javaslatot tett a meghívótól eltérő sorrendben megtárgyalni a napirendeket. Elsőnek a község
közrendjéről szóló, másodikként a gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról szóló beszámolókat,
harmadik napirendként 2008. évi zárszámadási rendeletet, és negyedik napirendként a 2008-ban
lefolytatott belső ellenőrzésről szóló beszámolót javasolta.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
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Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot - határozathozatal nélkül -9. igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
NAPIRENDEK
Tárgy:

Előadó:

1.) Beszámoló Atkár község közrendjének, közbiztonságának
alakulásáról.
Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról.

Tóth Tibor, r.zls,k.mb.

2.) Tájékoztató a gyámhatósági munkáról.
Gyermekjóléti szolgálat 2008. évi munkájáról

Tóth Gáborné ig.ea.
Király Zita és Czékmány
Rita, Gyöngyösi Kistérség

3.) Atkár községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (zárszámadási rendelet-tervezet) megtárgyalása
és jóváhagyása.

Benei Bertalan
polgármester

4.) Beszámoló a 2008. évben folytatott belső ellenőrzésről

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Józsa Imre, Polgárőrség
vezetője

5) Bejelentések indítványok.
Benei Bertalan polgármester:
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről,
valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról.
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés hozzászólás: 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 -9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Beszámoló Atkár község közrendjének, közbiztonságának alakulásáról.
Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról.
Előadó: Tóth Tibor r.zls.kmb.
Józsa Imre, Polgárőség vezetője
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Kérdés, hozzászólás:
Luzsi István, Gyöngyösi Rendőrkapitányság:
Rövid kiegészítésében megköszöni Atkár község Képviselő-testület körzeti megbízottnak
nyújtott segítségét a cégautó ügyében. Ami miatt ez mégsem valósult meg, az egy APEH
rendelkezés, amely szerint kiküldetési rendelvényen mentesülnek a cégautó bevallás alól.
Pesti Jánosné képviselő:
Több alkalommal látta a faluban a körzeti megbízottat, de nagyon sokszor pedig nem, nagyon
hálás tudna lenni, ha még többet kint tudna lenni a községben. Nagyon várja már, hogy az Arany
János utat is lezárják, mert így reggel 5 óra és este 6 óra körül nagyon nagy a forgalom az
utcában, amit főképp idegenek - nem atkáriak - okoznak. Fokozottabban kellene ott lennie a
körzeti megbízottnak, hogy akkor hátha nem használnák ezt az utat a falun átmenők.
Tóth Tibor r.zls. körzeti megbízott:
Nem látja akadályát, megoldja majd, és ebben az időben ott lesz, hogy felhívja a gépkocsivezetők
figyelmét, hogy azt az utat választják, amely megengedett számukra.
Benei Kálmán képviselő:
A beszámolóval egyetért, nagyon körültekintő.
Neki az a tapasztalata, hogy főleg az esti órákban a kisbuszok, a motorosok, péntek-szombat
esténként 140 km-rel száguldanak végig a falun. Ez ellen nem lehetne valamit tenni a
rendőrségnek?
Tóth Tibor r.zls. körzeti megbízott:
Ez sajnos nem újdonság, az egész térségben ez a helyzet van. A rendőrség akciókat hajt végre a
motorosok megfékezésére. Ha traffipaxot tudnának biztosítani személyzettel, mindezt
szankcionálni lehetne.
Benei Kálmán képviselő:
Ha tábla lenne elhelyezve szerinte ez is elegendő, lehetne.
Tóth Tibor r.zls. körzeti megbízott:
Biztos így lenne, csakhogy bármilyen közúti tábla elhelyezése - megfelelő nagyságú átmenő
forgalom mellett - csak a közútkezelő hozzájárulásával történhet.
Benei Kálmán képviselő:
Szerinte a forgalommal nem lehet baj, hiszen hatalmas forgalom tapasztalható a Bisztrónál is.
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Benei Bertalan polgármester:
Mindez nem is a rendőrség problémája, hanem a Közútkezelőé. Most lesznek az útfelújítások a
faluban, melynek során minden fent említett hibát megszüntetnek.
Az Arany János úttal kapcsolatban elmondta, hogy a héten szóba került a lezárása, amely nem is
olyan egyszerűen megoldható, mivel forgalmi változás tervet kell készíttetni róla, rendes bejárást
kell kiírni szakemberekkel megnézetni. Ha majd egyszer tényleg el lesz zárva, és ki lesz táblázva,
akkor lehetséges oda állítani a rendőrt, hogy igazoltathassa a forgalmi szabályokat megszegőket.
Most, amíg az utca egyik oldalán zsákutca, a másik oldalán gépjárművel behajtani tilos tábla van,
nehéz eleget tenni a tábláknak, és a közlekedési szabályoknak így megfelelni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kérdezi, hogy a településen milyen közlekedési szabálysértéseket tapasztalnak?
Tóth Tibor r.zls. körzeti megbízott:
Sokan szóvá tették a patakhídon közlekedő teherautókat, ő a 12 tonnásokra helyezte a hangsúlyt.
A Széchenyi úton a jogosulatlanul behajtókat ellenőrizte. Az utóbbi időben jeleztek parkolási
problémákat a Fő út 88-nál, ahol az ingatlan előtt parkolót építettek ki, ami nem biztos, hogy
annyira szerencsés.
Biztonsági övprobléma szokott még jelentkezni, ezeket szankcionálta az elmúlt évben.
Benei Bertalan polgármester:
Egy sztorit mesél el, rendszeresen áll egy civil autó a Május 1 útnál. Egy atkári lakos tőle
kérdezte meg, hogy rendőr-e az ott. Igen, a körzeti megbízott a hídon szabálytalanul áthajtó
tehergépjárműveket ellenőrzi.
Jegyző Úr a héten is küldött ki egy felhívást a lakosságnak, hogy ne engedjenek be idegeneket a
lakásukba. Odáig kellene eljutni mindenkinek, hogy ha egy tétovázó autót látnak a faluban, írják
fel a rendszámát, színét, stb. és erről tájékoztassák a rendőrséget, vagy a hivatalt.
Mára nagyon sokat változott a rendőrség és az önkormányzat kapcsolata, valószínű, hogy a
megyei és gyöngyösi kapitányok változása is közrejátszott ebben. Fél év alatt 4 alkalommal hívta
meg a Rendőrség az önkormányzatokat, ahol betekinthettek a munkájukba, és ez előbbre viheti az
önkormányzat és a rendőrség közti kapcsolatot.
A sikeres közös munka velejárója volt a tegnap délutáni horgászat is, ahol a gyöngyöspatai
polgármester, Molnár József lett a tiszteletbeli rendőr. Halmajugrán a rendőrségnek lakást
biztosítottak, rendőrautót vásároltak neki. A bűncselekmények statisztikája is 50 %-kal csökkent,
Atkár község pedig szerencsére még nem olyan veszélyeztetett település, hogy térfigyelő
kamerával kellene pásztázni a falut éjszakánként.
Megköszöni a rendőrségnek, a körzeti rendőrnek a végzett munkát. Ő is részt vett a Polgárőrség
gyűlésén, ahol a körzeti rendőr is kiveszi részét a polgárőrségi munkából.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Atkáron egyre gyakoribbak a szomszédok közötti viták, ahol egymást is megfenyegetik.
Mennyiben kérhet segítséget a Rendőrségtől, hogy ezek a fenyegetések ne váljanak valósággá?
Luzsi István:
A szabálysértési törvényben benne van, de a Btk-ba is bevezették a veszélyeztetést, büntető
eljárás is lehetséges, de a feljelentésben ezeket lehetne közölni.
Kocsis Attila képviselő:
Előfordul olyan, amikor a rendőrök kérnek számon valamit. Gyakorlatilag nem tiltja semmi, hogy
az utca mindkét oldalán parkolni lehessen.
Benei Bertalan polgármester:
A kapubejárókat is szabadon hagyják.
A Polgárőrség munkájáról szóló beszámolót terjeszti a Képviselő-testület elé:
Kérdés, hozzászólás:
Józsa Imre Polgárőrség vezetője:
A tavalyi beszámolóhoz képest kiemelte azokat, akik a legtöbb szolgálatot adták, de javarészt
másképp járnak el a polgárőrök, mint a hatóság. Észlelést tudják továbbadni, de a polgárőröktől
olyan észlelés, hogy valamit is nem úgy látják, ahogyan kellene, olyan nem volt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A külterületek járőrözése nem megoldott, lehetne-e ezen változtatni?
Józsa Imre Polgárőrség vezetője:
Sajnos, a polgárőrök a saját személygépkocsijukkal járnak, amit nem akarnak a külterületi
földutakon használni, és egyedül külterületen járni. Majd valami megoldást fognak erre keresni.
Benei Bertalan polgármester:
A polgárőrség munkájának megkönnyítésére, magasabb színvonalú működésére az
Önkormányzat Képviselő-testülete most egy magasabb támogatást hagyott jóvá. Az
Önkormányzat feladata a külterületen történő ellenőrzés, erre valami plusz keretet kellene
biztosítani. Annak idején, amikor a mezőőri feladatot próbálták a termelőszövetkezetekkel
közösen elláttatni, az sem sikerült, finanszírozási okok miatt. Amikor konténereket visznek ki a
szüretre, és éjszakára is otthagyják a megtelt konténereket, kellene a mezőőri vagy polgárőri
ellenőrzés.
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Ha olyan segítségre van szüksége a rendőrségnek, a körzeti megbízottnak, a polgárőrségnek, amit
az önkormányzat adni tud, forduljanak hozzá.
Javasolta a Képviselő-testületnek a közrendről és a polgárőrségről szóló beszámolók elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a közrendről és a polgárőrségről szóló
beszámolókra vonatkozóan - határozathozatal nélkül - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
2.) Tájékoztató a gyámhatósági munkáról. Gyermekjóléti szolgálat 2008. évi munkájáról
Előadó: Tóth Gáborné igazgatási előadó
Kérdés, hozzászólás:
Czékmány Rita, Gyöngyös Körzete Kistérség:
Évek óta együtt dolgoznak az Önkormányzattal, nagyon jó a kapcsolatuk a Polgármesteri Hivatal
dolgozóival, az oktatási intézmények vezetőivel is. Dicséretes, hogy a körzeti rendőrmegbízott is
segítséget nyújt a gyerekekhez.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Megköszöni a Kistérség dolgozóinak a munkáját, hasznosan és velük együttműködve végzik
feladataikat. Örül, hogy a GYIV-es is itt volt, és közösen megbeszélték a feladatokat. Náluk is jól
működik a rendszer, ünnepségeket közösen szervezik a szülőkkel. A hátrányos helyzetű
gyerekeket is igyekszenek bevonni a különböző programokba. Akiknek a tanulásban nincs
sikerélménye, azok itt sikeresen vesznek részt. Rendszeresen végeznek ruhagyűjtést az iskolában,
rendszeresen juttatnak ruhaneműt, cipőt egyes családoknak. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős
rendszeresen tartja a kapcsolatot a családokkal, akihez nagy bizalommal fordulnak mindenféle
problémával. Kiemelten törődnek ezekkel a gyerekekkel, akiket a többi gyerek is befogad.
Szerencséjük van, hogy a fejlesztő szoba egyfajta kis menedékhely ezeknek a gyerekeknek, ahol
egy kicsit a lelküket helyrerakják, itt megvárhatják a szülőt, aki majd hazaviszi őket.
Még egy szerencsés dolog van, Nagy Mónika a fejlesztő pedagógus, és a Könnyek helyett
Alapítvány Kuratóriumának az elnöke is, így több rendezvényre is elviszi őket.
A beszámoló 2. oldalán van szó a jelzőrendszeres tevékenységről, hogy 2008-ban 3 esetben
jeleztek a közoktatási intézmények a hiányzásról, szerinte ez átlagosnak számít.
Király Zita Gyöngyös Körzete Kistérség:
A jelzőrendszerre vonatkozóan elmondta, hogy ez a 3 jelzés középiskolai hiányzást jelent.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Akkor az itt leírt problémák a középiskolára vonatkoznak. Továbbra is számít a Kistérség
segítségére és az együttműködésre.
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Tóth Gáborné igazgatási előadó:
A gyámhatósági munkáról szóló tájékoztatót terjeszti a Képviselő-testület elé. A beszámoló
általánosságokról szól, az előzőeket lerendezték, új problémák nem merültek fel.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Megköszöni a Kistérségnek, az oktatási intézményeknek és Tóth Gáborné igazgatási előadónak a
segítséget, mert az összmunkájuknak köszönhető, hogy nagyobb probléma nincs a településen,
kisebb problémák ugyan előfordulnak, de ezek folyamatosak, és ez sokszor a szülők hozzáállásán
múlik.
Nehéz, amikor a szülővel kell kezdeni, felfogják ennek a jelentőségét és súlyát, megpróbálnak
felnőni a feladathoz. Gratulál a munkájukhoz.
Benei Bertalan polgármester:
Hasonlóképpen gondolkodik erről, gyakorlatilag a kistérség által végzett összes szolgáltatásról az
a véleménye, hogy magas szinten látják el ezeket a feladatokat. Nem tudja, ha ezt az
önkormányzatnak saját berkén belül kellene ellátnia, hogyan sikerülne. A munkakapcsolat
nagyon jó, olyan, mintha mindig is itt dolgoznának.
Köszöni munkájukat, és kevés és kis problémát kíván a jövőben.
Köszöni az Igazgató Asszony hozzászólását.
Javasolta a gyámhatósági és gyermekjóléti szolgálatról szóló tájékoztatók elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a gyámhatósági és gyermekjóléti szolgálatról
szóló tájékoztatókra vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
25/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Értékelés a 2008. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése alapján megtárgyalta a 2008. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti
munkáról készített értékelést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2008. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői
értékelést és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2008.
évben Atkár Községben végzett munkájáról szóló értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg az
Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának
valamint jelen határozatot a Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül
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A polgármester 17.05 órakor 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után
3.) Atkár községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadási
rendelet-tervezet) megtárgyalása és jóváhagyása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
A zárszámadási rendelet-tervezet kötelező melléklete a könyvvizsgálói záradék, amely elkészült,
és ismerteti tartalmát a Képviselő-testülettel.
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 községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Pesti Jánosné képviselő:
Az 5. oldalon, a felhalmozási kiadásoknál szerepel a jogtalanul igénybevett támogatásnál 81
millió forint összeg visszafizetése, ez a csatorna-beruházás miatt van?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy erről van szó, ugyanis alkotmánybírósági határozat
kimondta, hogy amelyik kormányrendelet megállapította ezt a 81 milliót, alkotmányellenes, csak
a kormányrendelet még nem született meg róla.
Benei Bertalan polgármester:
A Pénzügyi bizottsági ülésen elmondta, hogy a rendeletben szerepel ez a 81 millió Ft, az összes
érintett önkormányzatnak ez 3 milliárd forint, és a költségvetési rendeletbe sem tették bele,
biztos, hogy az alkotmánybíróság döntése szerint jogtalan volt.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a támogatás egy részét visszafizették az
Államkincstárba is, emiatt most a MÁK-kal pereskednek, és még nincs kormányrendeletmódosítás, azért szünetelteti a bíróság is ezt a döntést.
Benei Bertalan polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel Atkár községi Önkormányzat 2008.
évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadási rendelet-tervezet) elfogadását.
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A Képviselő-testület Atkár községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
(zárszámadási rendelet-tervezetét - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
7/2009. (IV.23.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
(melléklet szerint)
Benei Bertalan polgármester:
Az ÖNHIKI-vel kapcsolatos tájékoztatójában elmondta, hogy ismeretes volt, hogy szűkítik majd,
ami meg is történt. Az előleget megigényelték és kéthavi része már meg is érkezett a számlájukra.
Mivel ez több, mint amennyire az Önkormányzat jogosult lenne, ezért azt javasolja, hogy
mondjanak le az ÖNHIKI-előlegről.
A Képviselő-testületnek két határozatot kell hozni, egyiket az ÖNHIKI benyújtásáról, a másikat
az ÖNHIKI-előleg lemondásáról.
Javasolta a Képviselőtestületnek az ÖNHIKI-benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
A Képviselőtestület a Polgármester javaslatát az ÖNHIKI-benyújtására vonatkozóan, 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A) Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1.
pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
B) Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a)
Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
II. a)
Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
III. 1.) Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő feletti.
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IV.
Az önkormányzat
1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú
kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt - 2008. évi költségvetési
törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel
2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú
kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt - a költségvetési törvény 8.
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3.
pontja figyelembevételével) meghatározott - kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
V. Az önkormányzat kommunális és iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.
VI. a) Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságán
keresztül nyújtsa be az Önkormányzati Minisztériumba.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2009. május 20.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek az ÖNHIKI-előleg lemondásáról szóló határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
A Képviselőtestület a Polgármester javaslatát az ÖNHIKI-előleg lemondására vonatkozóan, 9
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
27/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009.
évi előlegéről lemondás
Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet
1.6. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzata jelen határozatával lemond 2 447 000 Ft összegről, melyet
ÖNHIKI-előlegként jóváhagyott az Önkormányzati Minisztérium.
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a lemondásról
szóló dokumentációt a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális
Igazgatóságán keresztül nyújtsa be az Önkormányzati Minisztérium részére.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
8 napon belül

Atkár Község Önkormányzata a 6. melléklet 1.6.4. pontja alapján részletfizetési kérelmet
nyújt be a Magyar Államkincstár elnöke részére a visszafizetendő előleg és a lemondás
időpontjáig számított kamatai összegére.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a részletfizetési
kérelmet a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságának
keresztül nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

4.) Beszámoló a 2008. évben folytatott belső ellenőrzésről.
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ezt a jelentést a kistérségi csoporttal közösen állították össze. Ebben szerepelnek a belső
ellenőrzések során megállapított tények, javaslatok, intézkedések.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a 2008. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a 2008. évi belső ellenőrzésre vonatkozóan - 9
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
28/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 2008. évről
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése szerint megtárgyalta a 2008. évre
vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a polgármester 2008. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési
jelentését tudomásul veszi.
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A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg
Gyöngyös Körzete Kisérség Többcélú Társulása Munkaszervezete részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

III. NAPIREND UTÁN
Bejelentések, indítványok
Dr. Jakab Csaba jegyző:
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2001. (XII. 10.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé.
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
A helyi adóról szóló törvény módosítása nyomán van lehetősége az önkormányzatnak, hogy
olyanoknak, akik lakásépítési hitel miatt jelzáloggal terhelt ingatlannal rendelkeznek,
kaphassanak mentességet az adó megfizetése alól. Figyelembe vették azokat a szabályozásokat,
amelyeket a szociális rendeletben is megállapítottak, pl. bizonyos vagyontárgyak megléte kizárja
a mentesség lehetőségét.
Nemcsak a település lakossága van nehéz helyzetben, ezért a részletfizetési kedvezmények
megadását is lehetővé teszik, mert a lakosságra elég nagy terhet ró ennek a megfizetése. Az volt a
cél, hogy inkább nagyobb körben biztosítsanak részletfizetést az adózóknak, hogy minél
kevesebb bevételtől essen el az önkormányzat. Felmérés még nem készült arról, hogy kik fogják
ezt igényelni.
A rendelet összeállításában közreműködött Kocsisné Székely Éva, akinek megköszöni munkáját.
Igyekeztek olyan megoldást találni, ami a helyben szokásosnak megfelel.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek
elfogadásra a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2001. (XII. 10.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvi kivonata mellékelve.
Pesti Jánosné képviselő:
Nem tudja, hogy a tervezett kedvezmények, mentességek jó viszonyt szülnek-e a faluban, ha
egyiknek elengedik, a másiknak kedvezményt adnak. Egy kis visszásságot lát, mert ha pl. a kis
jövedelemmel rendelkezőnek mentességet adnak, de a szomszédnak, akinek egy kicsit több a
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jövedelme, már nem, neki fizetni kell. A részletfizetési kedvezmény még rendben van, ezt jónak
tartja, akinek jelzáloga van lakásépítés miatt, az kaphasson részletfizetést.
Kocsisné Székely Éva adóügyi előadó:
Automatikusan senkit sem mentesítenek az adó megfizetése alól, csak akinek kérelme van, és
megfelel az előírásoknak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez automatikusan senkinek sem jelent kedvezményt. Ez is hasonló, mint a szociális ellátásokban,
sokszor 2-300 forinton múlik, hogy valaki jogosult lesz-e, vagy sem a segélyre.
Pesti Jánosné képviselő:
Így már rendben lesz.
Benei Bertalan polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 17/2001. (XII. 10.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2001. (XII. 10.) sz.
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
8/2009. (IV.23.) SZ.
RENDELETE
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ 17/2001. (XII. 10.) SZ.
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
(melléklet szerint)
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ismerteti a Képviselő-testülettel az „együttműködési megállapodások jóváhagyása részben
önállóan gazdálkodó intézményekkel” című napirendet.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
A szükséges megállapodás elkészült, javasolja elfogadni.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az együttműködési megállapodásokra
vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
29/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Együttműködési megállapodások jóváhagyása részben önállóan
gazdálkodó intézményekkel

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14. § (6) bekezdés b) pontja
alapján jóváhagyja Atkár Község Önkormányzata és az Árnyaskert Óvoda, Petőfi
Sándor Általános Iskola és az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár közötti
Együttműködési
megállapodásokat
a
gazdálkodási
munkamegosztás
és
felelősségvállalás rendjéről.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot az intézményeknek
küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2009. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló
kiemelt célok meghatározásáról szóló határozati javaslatot terjeszti a Képviselőtestület elé.
Az előző évek gyakorlatához képest hasonlóak vetődnek fel. Idén is szerencsések, idén is lesz
választás.
A központi közigazgatás szintjén még nincs döntés, ez a rendszer még nem alkalmazható. A
Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008-ban végzett munkájáról szóló beszámolót
elfogadta, és reméli, hogy 2009-ben is hasonló teljesítményről tudnak beszámolni.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a kiemelt célokat állapítsa meg, ha ezen felül valamilyen
kiegészítés, módosítás van, kéri elmondani.
Benei Kálmán képviselő:
A javaslattal egyetért olyan formában, hogy a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet is
módosítsák, hogy kapják ismét a képviselők a tiszteletdíjat, hogy felajánlhassák egyéb
szervezeteknek azt az összeget. Ha az önkormányzat nem tudja ezeket a szervezeteket támogatni,
akkor a képviselők a tiszteletdíjuk felajánlásával legalább támogathassák.
Benei Bertalan polgármester:
Szerinte a napirendtől ez független téma.
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Benei Kálmán képviselő:
Szerinte nem, mert miért kapja a dolgozók a fizetését, nem azért, hogy elvégezze a munkáját?
Hasznosi Árpád képviselő:
De itt most a teljesítményértékelésről van szó.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szerinte Benei Kálmán képviselő javaslatával a köztisztviselők eltérítésére gondolt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ezek munkaköri kötelességek, nem kiemelt célok véleménye szerint. Amit Benei Kálmán
képviselő említett, hogy vagy erről is mondjanak le, vagy a képviselők is kapják meg a
tiszteletdíjukat, de miből, mikor még az előző ciklus tiszteletdíját sem kapták meg. Ezt a 2009-es
költségvetésnél kellett volna felvetni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Csak annak a bérkeretnek a terhére állapítható meg az eltérítés, amit a képviselő-testület
januárban megállapított.
Az előterjesztés végén azért mondta, hogy nyitottak minden más javaslatra, amiket a képviselőtestület elvár, meg lehet fogalmazni.
Benei Kálmán képviselő:
Az előírt célokat, hogyan lehet mérni?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A teljesítményértékelésnek szubjektív szempontjai vannak. Tavaly a közoktatási intézményekben
alkalmazott mérési rendszerek másfajta értékelést írtak elő a közalkalmazottakra és másfajtát a
köztisztviselőkre. Ez a rendszer folyamatban van, elképzelhető, hogy 1-2 éven belül objektívebb
szempontokat kell majd alkalmazni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ezen ők már túl vannak, sokszor feszegették már ezt a témát. Bevezetésre került a közoktatásban
is a teljesítményértékelési rendszer. Mérni kell a dolgozókat náluk is, akkor a Képviselő-testület
itt is állapít meg valamilyen összeget plusz juttatásra? Adjon a pedagógusoknak, akik olyan jól
teljesítenek. Motiváció itt is lehetne, ki lehet dolgozni ilyet, semmi jutalmazási lehetőség nincs, a
pedagógus az alapfizetésén túl, semmit nem kap. Itt is ki kell dolgozni, hogy mikor, milyen
teljesítmény mellett adható. Tudja, hogy nagyon fájó pont a hivatal dolgozóinak, ő volt az, aki ezt
mindig feszegette, de végül is a fenntartó a fenntartó, és amikor arról beszélnek, hogy miért nem
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a költségvetésnél került erre sor, egyszerű a válasz, azért mert nincs külön sorban, hogy ez az
eltérítés, stb.
Az, hogy az alapbéren kívül mi foglaltatik benne, nem tudják.
Erre mindenképpen valamifajta megoldást kell keresni, ami mindenkinek jó. Ők is azt mondják,
hogy munkaköri kötelességük munkájukat a legjobb tudásuknak megfelelően végezni. Ha
képviselők tiszteletdíjban részesülhetnének, annak adhatnák a tiszteletdíjukat, akinek akarnák.
Egy költségvetési előterjesztésnél ez eszébe sem jut a képviselőknek.
Az iskola is bér-maradványérdekeltségű intézmény, ahonnan több magas jövedelmű dolgozó is
elment már nyugdíjba, de az így megmaradt bérből egy forint sem került vissza az iskolához.
Mindenütt meg kell tenni azokat a lépéseket, minden intézménynél állapítsanak meg egy keretet a
teljesítményértékelésre.
Benei Bertalan polgármester:
Ismét a köztisztviselői és közalkalmazotti törvényekre hivatkozik, amelyek különbözőek, más
törvény vonatkozik a köztisztviselőkre, és más a közalkalmazottakra, még ha itt helyben
ugyanazon önkormányzat dolgozóiról is legyen szó. Amikor a köztisztviselői illetményalapot már
nem emelte az országgyűlés, és a helyi illetményalap ettől magasabb volt, akkor helyben már
nem volt tovább lehetőség emelni ezen. Ekkor, 2003-ban került sor először az eltérítésre, amikor
Sivák István jegyző javaslatára a Képviselő-testület elfogadta a teljesítményértékelést, amelyhez
a köztisztviselői törvény szabályozta az eltérítés százalékát. Legutóbb a Képviselő-testület már le
is csökkentette ezt a százalékot, és most az akarja a Képviselő-testület, hogy amit 2003-ban
megítélt, azt most vonják vissza a köztisztviselőktől? Ő nem tartja ezt 5 év után
visszavonhatónak. Törvény határozta meg, hogy meg kell szabni a célokat, amit értékelni is kell
minden évben.
Kocsis Attila képviselő:
Először a pénz hiánya hozta elő az eltérítést. Az eltérítés védelmében a polgármester azt is
elmondta már, hogy amikor a közalkalmazottak illetményét központilag nagyon megemelték, a
köztisztviselőknél meg nem volt béremelés, akkor kezdődött az eltérítés, mert itt csak érvényes
volt az egy kutya kölykei a köztisztviselők és a közalkalmazottak is.
A másik, vannak bizonyos területei a köztisztviselői munkának, ami pontosan amiatt van, hogy
az állam egy dolgot akar elérni Magyarországon, az oszd meg és uralkodj elvet. Akkor, amikor a
magyar állami szférában dolgozik egy pedagógus és egy köztisztviselő, bérben, ruhapénzben, és
egy sor más dologban megkülönböztet folyamatosan, addig ilyen feszültséget okoz, amit nagyon
nehéz áthidalni. Amikor a köztisztviselőnek nyelvpótlék jár, mert van nyelvvizsgája, és ők ezért
fizetnek, mert a törvény előírta, haszontalanul tulajdonképpen, mint ahogy azért is, mert bizonyos
feladatokat el lehet látni középfokú végzettséggel és felsőfokú végzettséggel is. Ennél az
önkormányzatnál felsőfokúval, de máshol meg középfokúval is el tudják látni ugyanazt a munkát.
Ezt a költségvetési törvény így határozza meg, de ha van egyfajta eltérítés, és eddig így ment,
mindenki egységesen kapta, mindegy, hogy mennyi munkát végzett. Ha már jött egy baromság,
ha van teljesítményértékelés, akkor kiemelt célként meghatározni, hogy a köztisztviselő a
lakosság megelégedésére szolgáljon, ez nevetséges, mert ez a minimum, a választási feladatok
pontos elvégzése szintén. Jegyző Úr hogy fog tudni értékelni ilyen szempontok alapján?
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Elégedettséget nemcsak így lehet mérni, lehet mérni a köztisztviselő elleni panasz a munkájával
szemben jogos, vagy nem jogos.
Benei Bertalan polgármester:
Az egyik legnehezebb feladat ezekhez alkalmazkodni.
Benei Kálmán képviselő:
A polgármester úr szóvá tette, hogy a képviselő-testület azt akarja elvenni, amit az előző jegyző
2003-ban elindított. A kormány most nem pont ezt csinálja mindnyájukkal, ha nincs pénz,
megszorít.
Benei Bertalan polgármester:
Igaz, az egy kutya kölykei elmélet, amelyet szívesen alkalmaznak. De a Medgyesi kormány a
közalkalmazottak fizetését 50 %-kal emelte meg. Ezt az elvet nem mindig lehet alkalmazni, mert
különböző törvények vonatkoznak a közalkalmazottakra, és a köztisztviselőkre.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A köztisztviselői és a közalkalmazotti törvény különbözőségére már vannak javaslatok, próbálják
egyfajta egységes hozzáállás szerint megítélni. A képzettségbeli különbséget a bérezésnél be kell
állítani, mert akkor a közszférában alacsonyabb végzettségűek látnák el a feladatot, és ez a
minőségben sem lenne jó, ezek az elvégzett munkában is ösztönzően hatnak.
Kocsis Attila képviselő:
Akkor is így van, ha ugyanazt a munkát kétféle végzettséggel is el lehet látni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Igény van rá, hogy egyfajta törvényt alakítsanak ki.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A közszférából a köztisztviselő fontos, de a közalkalmazott nem. Azért emeltek, mert le voltak
maradva, de ha 5 éven keresztül így működött és a pedagógusnak is kellene, mert az ő bérük sem
magas, és egyszer sem jut eszébe az önkormányzatnak, hogy a pedagógus bérét is emeljék meg.
Fölösleges, semmi értelme a teljesítmény-értékelésnek, mert ugyanazt a bért kapják továbbra is.
Ezt csak helyben lehet megoldani. Mindig kihangsúlyozták, hogy az eltérítés csak adható, akkor a
többinek is adható. Kár volt előzni Benei Kálmánnak ezt, mert nem fog semmi elmozdulni, mert
a köztisztviselők hozzák a törvényeket.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
A törvényeket még az országgyűlési képviselők hozzák, és amikor a parlamenti fizetésekről van
szó, azt is ők hozzák.
Megköszöni a vita eddigi részét.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A köztisztviselőknek maguk felé hajlik a keze, a közalkalmazottakkal nem foglalkoznak. Hol
vannak azok, akik a termelésben dolgoztak, és állambácsi azt mondja, hogy ő azért dolgozzon,
hogy nekik legyen fizetésük, és neki már be kell fizetni azért, hogy dolgozhasson.
A Sivák Úr féle dolog nem teljesen így történt, utólag magyarázták meg, mert amikor először
megkérdezték, hogy ez mivel jár, ő azt mondta, hogy ehhez nem jár pénz, de ha lenne, lehetne.
Egyszer Oravecz Györgyné is rákérdezett, hogy ez mi, amire nem volt válasz.
Nagyságrendileg jó lenne ennek az összegét megtudni, éves szinten 1-2 millió forint, vagy
mennyi lehet?
Benei Bertalan polgármester:
A Képviselő-testület akkor is megszavazta a bértömeget, de nem adhatja ki, hogy kinek mennyi a
fizetése.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az intézmények bérét az intézmények is beállíthatják, vagy csak az önkormányzatnál lehetséges
ez. Azért történhetett meg ez a Sivák Úr általi bértömeg-beállítás, a manipulálás.
Kocsis Attila képviselő:
A beállított bértömegből Sivák Úr tudta, hogy mennyi az alapbér. Ebben az a szomorú, ha nincs
eltérítés, akkor van itt a hivatalban is olyan, aki nem sokkal többet keres, mint a minimálbér.
Biztos van olyan település, ahol van bevétel, és tágabb határok vannak a költségvetésben, ahol a
pedagógusoknak is odaadnak egy plusz pénzt, hogy szétoszthassák. Jó lenne, ha a teljesítményértékelés ténylegesen betöltené a funkcióját.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az iskolai végzettségről ő mindig elmondta, hogy mindig engedik a továbbtanulást a
dolgozóknak, csak azzal nem számolnak, hogy ezután, a magasabb végzettséghez magasabb
kategóriában, magasabb fizetést kell adni. Ha van felsőfokú papírja többet fizetnek a
közszférában innentől kezdve.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Véleménye szerint teljesen mindegy, hogy mi van a célokban, 20 paragrafus megvan, szerinte
nagyon jó így. Azt sajnálja, hogy a költségvetésnél nem jutott eszébe javasolni, hogy a bér
bizonyos százalékát tervezzék be náluk is.
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A teljesítményértékelési célok egyben a köztisztviselők munkaköri kötelessége is egyben, de ha
már megszavazták, be van tervezve, legyen.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha ezen megsértődnek, vagy rosszul esik hallani, amiket elmondanak, akkor fölösleges itt ülniük.
Kocsis Attila képviselő:
Beszélhetnek a GYES-ről is, stb. Bezzeg a nyugdíjasokat megszívatják, mindig annak a rossz,
akiket érint.
Benei bertalan polgármester:
A nyugdíjalap a legrosszabb, mert nincs, aki befizessen.
Kocsis Attila képviselő:
A nyugdíjasnak már ott van a nyugdíja, de mi van azzal a kismamával, aki vinné az egy éves
gyerekét a bölcsődébe, de nincs hová.
Benei Bertalan polgármester:
Szavazásra teszi fel a teljesítményértékelési szempontokat.
A Képviselő-testület - a teljesítményértékelési szempontokat 9 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
30/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2009. évre
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása

vonatkozó

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva 2009. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat az alábbiakban határozza
meg:
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői segítsék elő a Képviselő-testület és
bizottságai megalapozott döntéshozatalát, valamint a döntések végrehajtását,
2 A hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltató jelleg, fokozottan
érvényesüljön az ügyfélközpontú igazgatás elve, az ügyintézési határidők
lehetőség szerinti rövidítése
1
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Az önkormányzati intézmények működése és gazdálkodása a jogszabályoknak és
a helyi szabályzatoknak megfelelően történjen, a vagyontárgyak kezelése és
hasznosítása jó színvonalú legyen.
Az önkormányzat éves költségvetésének a jogszabályi előírásoknak megfelelő
gazdaságos, célszerű végrehajtása.
Az önkormányzatot illető bevételek beszedése biztosított legyen, végrehajtási
eljárások kezdeményezésével növekedjenek az önkormányzat adóbevételei.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során a vagyonrendeletben
foglaltak betartása, a vagyon megóvása, védelme és anyagi lehetőségeknek
megfelelően gyarapítása.
A köztisztviselők működési területükön segítsék elő, hogy az önkormányzat
működése a településen élők megelégedésére szolgáljon.
A Polgármesteri hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő feladatok
végrehajtása.
Választási, népszavazási feladatok pontos és gyors lebonyolítása

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a jegyzővel szemben, valamint a
jegyzőt, hogy a munkáltatói jogkörében eljárva a Hivatal köztisztviselőivel szemben
állapítsa meg a támasztott teljesítménykövetelményeket a jelen határozatban foglalt
célok alapul vételével.
Felelős:
Benei Bertalan polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: Végrehajtással: 2009. december 31.
6. Útfelújítás közbeszerzése:
Előadó: Dr. Jakab Csaba
Benei Bertalan polgármester:
Az útfelújítási felhívásra 3 pályázat érkezett, április 15-én volt a bontás.
1. Szomor és Társa Balassagyarmat, 33 millió
2. Andezit 30 millió
3 Hatvan 30 millió, de pénzintézeti igazolás és referencia igazolás nélkül, ezért nem lehetett
értékelni.
A legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadták el, ez is több volt 500 eFt-tal, mint a
költségvetésben szereplő összeg. Ez abból adódott, hogy megnézhették a támogatás kiírását az
Interneten, de azt nem tudták, hogy a tervezési és a lebonyolítási költség, és a műszaki ellenőrzés
költsége is benne van, úgy gondolták, hogy 31 milliónál kevesebbet ajánlanak.
Felhívták Pető Ágnest, aki ezzel foglalkozik, és azt mondta, hogy az eredeti támogatási összeggel
és kivitelezési összeggel kell szerződést kötni, és ami nincs benne, az elszámoláskor pótlólag
felírják.
A Kertalja út és a Móricz Zs. Út végén megáll a víz, egy átereszt is meg kellene építeni.
A már egyszer módosított határozatot, most ismét módosítani szükséges.
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Kátyúzást is terveztek, az önrészben is van. 3.520 eFt önrésznek kellene lenni, ezzel a
határozattal lehetne végérvényesen kihirdetni a pályázatot és szerződést kötni.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A határozati javaslatban azért került megbontásra az összeg, hogy be legyen mutatva a
költségvetéssel a párhuzam, mert egyik részét a költségvetésben is megtervezték.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra az útfelújítás önrészének módosítását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az útfelújítás önrészére vonatkozóan - 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
31/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Kertalja, a Kossuth, a Dobó, a Jókai és Móricz Zs. utcák útfelújítására
pályázat benyújtásáról szóló 18/2009 (III. 26.) számú határozat módosításáról
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
3.689.837 Ft önerőt biztosít az alábbiak szerint:
1 Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 750 000 Ft tervezési költség és a
közutak karbantartására elkülönített bruttó 3 520 000 Forintból bruttó 2 939 837 Ft
kivitelezési költség biztosított.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási
szerződés előkészítésére és megkötésére.
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 30 napon belül

Gulyás Szabó Györgyné, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Tóth Máté szeretne a Művelődési Házban egy
helyiséget ingyenesen igénybe venni belépődíjas disco tartására az általános iskolásoknak.
A belépő díjat is ő szedné be. Azt még nem lehet tudni, hogy lenne-e igény az általános iskolások
részéről. A terembérletről szóló határozat nem tartalmaz ingyenes teremhasználatot.
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Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Gondolja, hogy ilyen feltételekkel a bevételt valamilyen jótékony célra akarja felajánlani.
Benei Bertalan polgármester:
Nem tudja, hogy a rendezvényirodának történt befizetés után maradna-e valamilyen összeg.
Király Sándor képviselő:
Furcsának tartja a korhatár-megkötést, hogy csak az általános iskolásoknak rendezné a discot.
Gulyás Szabó Györgyné, az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója:
Tóth Máté azt is elmondta, hogy ő a klubteremre gondolt, de mondta neki, hogy arról szó sem
lehet, maximum az előtérben, aminek a bérleti díja óránként 2000 Ft.
Hasznosi Árpád képviselő:
Véleménye szerint Tóth Máté adjon be a Képviselő-testületnek írásos kérelmet, és majd csak
ezután kellene dönteni.
Benei Bertalan polgármester.
Szerinte is, ha ő komolyan gondolta ezt, akkor egy hivatalos ajánlatot is adhatna.
Kocsis Attila képviselő:
Ha mégis adnának egy helyiséget számára, akkor azt is el kellene dönteni, hogy ki takarítana a
disco után, és ki biztosítaná a rendezvényt?
Benei Bertalan polgármester:
Véleménye szerint korai még erről beszélni, majd ha lesz írásos megkeresés, akkor majd dönt a
Képviselő-testület.

-Illegális hulladéklerakók felszámolásának pályázata:
Előadó: Dr. Jakab Csaba Jegyző
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy mintegy 86 millió Ft-os keret van a
Minisztériumnál, amit különböző célokra hirdettek meg, mint pl. megtisztított területek,
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újraszennyeződések, szemléletváltoztató pályázatok, amelyeket 2009. május 19-ig kell
benyújtani. 20 %-ot biztosítani, plusz a 25 % önerőt. Tavaly a talajterhelési díjbevétel egy része
illegális hulladéklerakóra fordítható, mivel ez egy május 15-én beadható pályázat, a 3. hónaptól
2010. júniusáig megvalósítható program.
Javasolja, hogy 150 eFt önerőt biztosítson a Képviselő-testület, és ezen felüli összegre pályázatot
nyújtsanak be a talajterhelési díjbevételből.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, aki egyetért a pályázat benyújtásával, a 150 eFt
önerő biztosításával, szavazzon:
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, - illegális szemétlerakók felszámolásának
feladataira vonatkozó pályázat benyújtását - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
32/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása illegális szemétlerakók felszámolásának feladataira
Atkár Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira kiírt
pályázatára.
A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 100
000 Ft önerőt biztosít.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat benyújtására a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 30 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti, hogy elkezdődött az ebek összeírása 2009. május 5-re. Állategészségügyi szolgáltatásra
vonatkozó felmérést is végeznek, hogy hol mennyi haszonállatot tartanak, az állattartási rendelet
hogyan teljesül.
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Király Sándor képviselő:
A költségvetés tárgyalásakor szó volt a konyhai sütőről.
Benei Bertalan polgármester:
Igen, arról volt szó, hogy megvásárolják, ha nagyon szükséges lesz.
Király Sándor képviselő:
Bejelenti, hogy a Május 1 úton, Dréher Szabolcs előtti tűzcsap fedele már nagyon régóta
hiányzik.
Benei Bertalan polgármester:
Tudnak róla, a jobb vízellátás érdekében a Május 1 úton folyó vizet összekötik a Május 1 úttól a
Fő úton lévő csővel, Gáspár Zsuzsiéknál, és ezt a tűzcsapot is kicserélik.
Király Sándor képviselő:
A Kultúrház bérleti szerződésével kapcsolatban kérdezi, hogy az igénybevétel mikortól kell
számolni?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A birtokbavételtől, órára pontosan meghatározva.
Pesti Jánosné képviselő:
A terembérlethez és a polgárőrségi beszámolóhoz is kapcsolódva, a Polgárőrség kért egy
helyiséget. Minden tiszteletem az övéké, a vezetőjük Jászárokszállásról jár át, megszervezi az
őrséget, saját pénzükön járőröznek. Az Önkormányzat részéről minimum lenne a volt
tűzoltószertárt átadni részükre, biztos megfelelne nekik.
Benei Bertalan polgármester:
Az irodarésze fűthető, víz is van, gyakorlatilag nem rossz megoldás lenne, az előző bérlőnek van
még ott holmija, felszólítják majd, hogy vigye el. Ki kell takarítani, átmeszelni. A polgárőrség
öltözőszekrényt akar odatenni, biztos megfelelne nekik a helyiség.
A közmunkaprogram május 4-én indul, 7-8 nő is lesz közöttük, lehet nagytakarítást is tervezni.
CÉDE pályázat is lesz az eszközök beszerzésére.
A koordinátoruk, vezetőjük Czibolya Péter lesz.
Kocsis Attila képviselő:
Bata József bízott abban, hogy majd ő lesz a vezetőjük.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti, hogy a legközelebbi Képviselő-testületi ülés június végén lesz.
A nagycsaládosok lakásbérleti szerződése június 30-án lejár. Ezzel kapcsolatban iránymutatást
kér a Képviselő-testülettől, hogy váljanak-e határozott idejű szerződéssé, vagy az összes lakást
ismételten hirdessék meg.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Vannak problémák, ma Pákozdiné járt nála, akik az orvosi szolgálati lakást bérlik, hogy nem
tudják fizetni a lakbért, a közterhet, és egyebet. A férje nem dolgozik, de szeretne idejönni az
Önkormányzathoz, de sajnos csak december után jöhetne.
Ma Tomicsné is részletfizetést kért a tartozására. Elég nehéz dolog.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ezek nem fizetik a lakbért és a rezsit sem?
Benei Bertalan polgármester:
Fizetik, csak van tartozásuk.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Lehet, hogy azért nem vállalta be a munkát, mert Budapesten magasabb bért kapott. Ő beszélt
már velük, hogy nem fogják meghosszabbítani a bérleti szerződést, ha a tartozást nem fizetik ki.
A Pákozdni családnak nagyon helyes gyerekeik vannak, jól is tanulnak. A Berta-család a
legrosszabb. Tomincsnénál a Polyák-gyerekekkel nem bírnak, ők problémásabbak.
Kocsis Attila képviselő:
A Tomics-gyerekekkel nem volt gond, de a két Berta-gyerekkel igen. Azt döntsék el, hogy mikor
jár jobban az Önkormányzat, ha határozott idejű, vagy határozatlan idejű szerződést kötnek
velük.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ösztönzőbb lenne, ha ismét meghirdetnék a lakásokat, és még van egy üres szolgálati lakás is.
Kocsis Attila képviselő:
Azt még végszükség esetére hagyják, még ne hirdessék meg.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Jelenleg megvan a létszám az alsó tagozatban is.
Kocsis Attila képviselő:
Szerinte hirdessék meg a lakásokat az Ingyen Piacban, és erről tájékoztassuk is a lakás bérlőit,
mondják meg nekik, hogy ők is adják be a pályázatot ismét, had érezzék, hogy lehet másképpen
is.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tehát akkor 3 lakott lakás hirdetnek meg, határozott időre pályázatot írnak ki a bérletére.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Lehet, hogy nem is az Ingyen Piacban kellene meghirdetni, hanem a Nagycsaládosokéban.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Oda is megküldheti a pályázati kiírást az Ingyen Piacon kívül. A jelentkezési határidőt követő
képviselő-testületi ülésen döntsenek a beadott pályázatokról.
Benei Bertalan polgármester.
Javasolta a lakások bérletére vonatkozó javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadására vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
33/2009. (IV. 23) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 1-jétől 2010. június
30-ig terjedő időszakra bérbe adja Atkár, Fő út 44, Fő út 44/b és Fő út 87. számú
szolgálati lakásait.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy egy kistérségi hirdetési újságban egy
alkalommal az alábbi szövegű hirdetést tegye közzé:
„NAGYCSALÁDOSOK FIGYELEM!
ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BÉRBE ADJA
2009. július 1-2010. június 30-ig az alábbi, tulajdonában álló komfortos lakásokat:
Atkár, Fő út 44 - 64 m2
Atkár, Fő út 44/b - 54 m2
Atkár, Fő út 87. - 95 m2
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Elsősorban tanköteles korú gyermekekkel rendelkező nagycsaládosok jelentkezését
várjuk. A bérleti szerződést a Képviselő-testület döntése után a polgármester köti meg.
Érdeklődni: Benei Bertalan polgármesternél a 06-37-351-021-es telefonszámon, vagy a
Polgármesteri Hivatalban (Atkár, Fő út 70.) Jelentkezési határidő: 2009. május 15„
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül
Kocsis Attila képviselő:
Visszatérne a tiszteletdíjra: abban az értelemben igazat ad, hogy vannak helyzetek, amikor le kell
mondani. Nem ők az egyetlenek, de nagyon sok helyet fel tudna sorolni, ahol nem mondtak le
erről, konkrétan Ecséden, ott minden képviselő havi 10 eFt-ról a Sportegyesület javára mond le.
Nem mindig látják meg, hogy szorít a cipő, amikor meg az érdekek nem ezt kívánják, akkor
mégsem szorít annyira a cipő. Az utolsó ciklus tiszteletdíj-részét még mindig nem fizették ki, de
ezt nem azért mondja, hogy ez annyira hiányzik, annyit jelentene a megélhetésben, de 2-3 éve
nem rendezni ezt a dolgot, vele azt mondatja, hogy nem igen veszik komolyan. Nyilván az az
első, hogy a település működjön, az intézmények működjenek, de talán lett volna már rá
lehetőség, ha apránként ezt letisztázták volna. Ez egyfajta minősítés a képviselő-testület felé.
Abban az esetben, amikor el kell dönteni valamit, ami komoly felelősséggel jár, ha rosszul
döntenek, akkor a számonkérés nem marad el, de nemcsak akkor kellene elővenni a képviselőket,
hanem akkor is, amikor nincs ilyen felelősségre vonás. Ő nem akart ezzel előhozakodni soha, de
mégiscsak van ebben valami.
Van egy ügyfele, akinek december 13-án járt le a számlája, amit nem fizetett még ki, de azt
mondta neki, hogy hülyének nézi, mert úgy gondolja, hogy örüljön, hogy szállíthatott neki árut.
Benei Bertalan polgármester:
Szóba került már ez a tiszteletdíj tartozás-dolog. Szerették volna már kifizetni, azonban a
tervezett önkormányzati vagyonértékesítés nem valósult meg.
A kistóra a vízjogi létesítési engedélyt is megkérték, mert már lejárt.
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 19.55
órakor bezárta.
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