
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 25.-én 

/csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
Az ülés helye:            Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár-helyisége 
 
Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 
 Fülöp Lászlóné, alpolgármester 
 Berényi Ildikó, Hasznosi Árpád 
 Király Sándor, Kocsis Attila, 
 Paksi Tamás, Pesti Jánosné képviselők. 
   
Távolmaradását Bartókné Lukács Irén,. 
bejelentette:  Benei Kálmán, képviselők 
 
Meghívottak:  Dr. Jakab Csaba, jegyző, 
 Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató 

Pesti Jánosné, igazgatási előadó, 
 
 
 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-
testületből 8 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 –8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 
 
Tárgy: Előadó: 
 
1.) Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról. Kocsis Attila 

 SE-Elnök 
 
2.) 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 –8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról. 

Előadó: Kocsis Attila SE-elnök 
 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kocsis Attila SE-elnök: 
 
Emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy tavalyról 100.000 Ft támogatást még nem utalták át 
az Egyesületnek. Az utazáshoz szükség lenne a támogatásra. Ha kis buszt kérnek, az 160 Ft + 
ÁFA/km, a nagy busz 250 Ft + ÁFA/km összegért kapják meg. 
Júniusig Tarnalelesz, Bélapátfalva, Besenyőtelek, Novaj, Andornaktálya településekre kell a 
csapatnak menni, ez kb 150 eFt + ÁFA költséget jelent. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Egyesületet támogassa az 5 utazás számlájának 
kiegyenlítésével. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Sportegyesület támogatására vonatkozóan – 8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

18/2010 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Atkári Sportegyesület támogatása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Atkári 
Sportegyesület 2009. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület utaztatási 
költségeinek egy részét átvállalja az alábbiak szerint: 
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Atkár Község Önkormányzata befogadja az Önkormányzat nevére kiállított, 
Sportegyesület által megrendelt és teljesítésigazolt számlákat az Atkár-
Tarnalelesz, Atkár-Bélapátfalva, Atkár-Besenyőtelek, Atkár-Novaj, Atkár-
Andornaktálya utazásokról. 
 
Felelős:  Kocsis Attila SE elnök számlák leadásáért 
Határidő:  számlák kiállítását követő munkanap 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester számlák kiegyenlítéséért 
Határidő:  számlák fizetési határideje 

 
 
III. NAPIREND UTÁN: 
 
- Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
- Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy hamarosan kitűzik az országgyűlési képviselők 
általános választását, ezért a Képviselő-testületnek meg kell választani a szavazatszámláló 
bizottságok három tagját és szükséges számban póttagjait. 
Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselő-testület a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására vonatkozó határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2010 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján Atkár Község 1. és 2. számú 
szavazókör szvazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
 

1. számú Szavazókör Szavazatszámláló Bizottság: 

Székhelye: Művelődési Ház (Atkár, Fő út 46.) 
 

Tagjai:  
Benei Árpád Atkár, Nagy u. 4. 
Beneiné Sőregi Ágnes Atkár Fő út 7. 
Bartók Lászlóné Szűcs Edit Atkár, Alkotmány út 1. 
Nagyné Veres Ildikó Atkár, Ady E. u. 8. 
Cserna László Atkár, Rákóczi u. 5. 
 

Póttagjai: 
Kiss László Atkár, József A. u. 14 
Tari Antal Atkár, Fő út 41 
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2. számú Szavazókör Szavazatszámláló Bizottság: 

Székhelye: Iskola (Atkár, Fő út 36.) 
 

Tagjai: 
Molnár Zsoltné Atkár, Templom tér 5. 
Patócs Attila Atkár, Rákóczi F. u. 42 
Sándor Teréz Atkár, Rákóczi F. u. 7 
 

Póttagjai: 
Belláné Kádár Erika Atkár, Jókai M. u. 32. 
Barta Ildikó Atkár, Dózsa Gy. u. 25 
 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a szavazatszámláló 
bizottság tagjaitól az esküt vegye ki. 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2010. március 29. 

 
 
- Falunap 2010 
Előadó: Gulyás Szabó Györgyné igazgató 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gulyás Szabó Györgyné Igazgató: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Falunap 2010 pályázati lehetőségről az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében. 500 eFt-+Áfa utófinanszírozású összeget lehet nyerni. A 
kiírás szerint ugyan csak egy nap programja nyújtható be, de az első napot a Képviselő-
testület tájékoztatására írta a programba. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy a III. Atkári Szőlő- és Bornap 2010. augusztus 21-i rendezvényeinek 
támogatásához nyújtsanak be pályázatot, és amennyiben nyernek, az összegtől függően 
maradhatnak a programok. Ha meg mégsem, akkor, lehetséges a változtatás. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Falunap 2010 pályázat benyújtására 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2010 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: ÚMVP Falunap pályázat 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében benyújtható pályázatról szóló 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzata a III. Atkári Szőlő- és Bornap 2010. augusztus 21-i 
rendezvényeinek támogatásához pályázatot nyújt be. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi az alábbiakat: 
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1.) A pályázat keretében a rendezvény lebonyolításához 500 000 forint + ÁFA 
összegű – utófinanszírozásban történő – költségviselés, valamint a Támogató 
aktuális kínálatából – a rendező által kiválasztott műfajú – 25 perces kulturális 
műsor nyerhető el. 
2.) A rendezvényekhez elnyert költségek pályázatban megjelölt céloknak megfelelő 
felhasználásáról, valamint az ÚMVP arculat helyes megjelenítéséről a Támogató 
által kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes MERLIN Communications Magyarország 
Kft. (továbbiakban: Közreműködő) gondoskodik. A nyerteseknek írásbeli 
nyilatkozatban vállalniuk kell a Támogatóval és a Közreműködővel való szoros 
szakmai együttműködést. A költségek kiegyenlítését a Támogató a Közreműködő 
útján biztosítja. 
3.) A nyertes pályázó a rendezvényről tartalmi, ill. pénzügyi beszámolót készít. Ezek 
hiányában a költségviselés nem folyósítható. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel nyújtsa be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Osztály részére (1860 Budapest, 
4.) 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2010. február 26. 

 
 
- Kiss Imre, Dózsa Gy. út 34. sz. alatti lakos kérelme külterületi fasor 
tisztítására, fakivágásra. 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Kérelem jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület Kiss Imre, Atkár, Dózsa Gy. u. 34. szám alatti lakos fakivágási 
kérelmére vonatkozóan – a polgármester javaslatát – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2010 (II. 25.) 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 utak mentén Kiss Imre Atkár, Dózsa Gy. u. 34 
szám alatti lakos az alábbi munkákat elvégezze: 
1.  043 hrsz-ú út mentén a telefonerősítő állomás mellett egy darab akácfa kivágása 
2.  043 hrsz-ú úton a régi dűlőút mellett 2 oldalon a fasor tisztítása 
3.  0138 és 044/135 hrsz-ú úton, vadetető környezetében terület tisztítása, a 
közlekedést akadályozó fák, bokrok eltávolítása, 
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4. 097/2 hrsz-ú Nagy út és az M3-hoz vezető út kereszteződésében 15-15 méter 

hosszan terület tisztítása 
5.  0110 hrsz-ú úton Csányi úttól az első átereszig facsoportok ritkítása. 
 

A Képviselő-testület az alábbi feltétellel adja meg a hozzájárulását: 
� A fasort, fásítást rendezetten, tervszerűen kell ritkítani oly módon, 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 

 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány 
pályázatot írt ki települési arculat kialakítására, melyre utca névtáblák beszerzésére 
pályázatot nyújtottak be. A pályázaton nyertek 100.000 Ft-ot. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti, hogy az Alex Fémbútor reklámanyaga is tartalmaz különböző nagyságú, anyagú, 
összegű utca névtáblákat. Ezek a táblák már nagyon hiányoztak a faluból. Úgy tervezte, hogy 
az utcák mindkét végére tennének ki táblát. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ebben az anyagban sokféle tábla van, de nem a legolcsóbbak. Ő is utánanéz majd a következő 
ülésre, hogy honnan lehetne még beszerezni utca névtáblákat, és majd összevetik. 
 
Hasznosi Árpád képviselő. 
 
Egyetért, hogy máshonnan is kérjenek ajánlatot. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző. 
 
A következő ülésre beérkezett ajánlatokat megtárgyalja a Képviselő-testület. 
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- Adásvételi szerződés az Önkormányzat és a Gyöngyszöv ÁFÉSZ között 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a GYÖNGYSZÖV ÁFÉSZ Elnökével egyeztetett a 
piac kialakításához szükséges területről. Sajnos csak térítés ellenében tudják átadni az 
Önkormányzatnak, 250.000.-Ft-ért. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az adásvételi szerződésre vonatkozóan – 8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
22/2010 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Adásvételi szerződés az Önkormányzat és a Gyöngyszöv ÁFÉSZ között 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÁFÉSZ 
ABC melletti terület adásvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyszöv ÁFÉSZ 
kizárólagos tulajdonában álló, az atkári 1022/7. hrsz. alatt felvett, 3055 m2 
területű, "áruház" megjelölésű, a természetben Atkár, Fő út 51/2. sz. alatti  
belterületi ingatlan 490/3055 tulajdoni hányadát vásárolja meg az Önkormányzat 
részére az alábbiak szerint: 
 
1.) A megvásárolt terület a 1023 hrsz-ú Fáy úthoz lesz hozzácsatolva, 
2.) A terület vételára 250 000 Ft. 
3.) A terület per- és tehermentes adásvételéhez a TISZA-COOP Nagykereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. hozzájárulása szükséges. 
4.) A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek vevő terhét képezik. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az adásvételi 
szerződést dr. Berzétei Ákos ügyvéddel készíttesse elő, és a Gyöngyszöv ÁFÉSZ-
szel kösse meg. 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  15 napon belül 

 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az adásvételi 
szerződés költségeit a 2010. költségvetésbe tervezze be. 
  

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  a 2010. évi költségvetés következő módosítása 
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- Szolgalmi jog biztosítása a Tűzoltószertár megközelítésére és 
közműellátására 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülésen elmondottak nem nagyon változtak.  
Ezért javasolta, hogy az épület megközelíthetősége érdekében kezdeményezzék a szolgalmi 
jog bejegyzését a Földhivatali nyilvántartásba. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozóan – 8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2010 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Szolgalmi jog biztosítása a Tűzoltószertár megközelítésére és 
közműellátására 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tűzoltószertár 
megközelíthetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló 1022/2 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének és 
közműellátásának biztosítására kezdeményezze az atkári 1022/6 hrsz-ú ingatlant 
érintően szolgalmi jog bejegyzését a földhivatali nyilvántartásba.  
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  30 napon belül 

 
 
- 010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítése 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a hirdetésre két ajánlat érkezett. Az ajánlatok közül a 
magasabb árat kínáló Jóskamion Kft-t válassza ki a Képviselő-testület. 
Ismerteti az ajánlatokat, melynek másolatai a jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Javasolta, hogy ha adásvételre kerül a sor, kössék ki, hogy mikor kezdjék meg a munkát, mert 
mi van, ha egyáltalán nem kezdik el az építkezést. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A munka megkezdését 2010. február 28-ában állapítsák meg. 
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Javasolta azt is belevenni, hogy a megközelítésre szolgáló út kiépítése is a vevő 
kötelezettsége. 
 
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatokat – a kistó értékesítésére vonatkozóan – 7 igen 
szavazattal, 1 képviselő nem szavazott, elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

24/2010 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: 010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítése 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 010/24 hrsz-ú 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra benyújtott ajánlatokat és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló 010/24 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződését a Joskamion Ép.-
Ker.-Szolg. Kft.-vel (3213 Atkár, Fő út 14. Képviselő: Bordák József) kösse meg az 
alábbiak szerint: 
 
1.) Az ingatlan vételára nettó 4 800 000 Ft, azaz nettó Négymillió-nyolcszázezer 
Forint, melynek 50 %-át szerződéskötéskor, fennmaradó 50 %-át a munkák 
megkezdésekor, de legkésőbb 2011. február 28-án kerül az Önkormányzat 
számlájára átutalásra. A teljes vételár kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogot 
fenntartja. 
2.) Az értékesítésre szánt ingatlan a Helyi Építési Szabályzat és a 
Településszerkezeti Terv alapján beépítésre szánt, szabadidőtó-víztározó besorolású: 
az övezetnek megfelelő építmények létesíthetők a területen. 
3.) A terület megközelítésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú 010/10 hrsz-ú út 
kiépítése a vevő kötelezettsége. 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  30 napon belül 

 
 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az iskolai kerítés ügyében a következő testületi 
ülésen a tantestület javaslatának ismeretében dönthetnek, hogy megépíthető- az új kerítés, 
vagy sem. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Bejelenti, hogy mivel jön a tavasz, az emberek elkezdenek a kertekben dolgozni, szükséges az 
égetésről egy tájékoztató anyag kiküldése. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A közfoglalkoztatási tervet az elmúlt ülésen fogadta el a képviselő-testületet, amelyben a 
foglalkoztatottak februárban kezdték volna meg a munkát. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Az igen hideg, zord időjárás miatt majd csak márciusban fognak kezdeni, amikor is a föld már 
nem lesz nagyon fagyos. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy a Művelődési Ház parkolójában zöldséget áruló személy fizet-e a közterület-
használatért?  
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy fizet, annyit, amennyit a közterület-használatról 
szóló rendelet előír, és ezt nem is javasolja módosítani. 
A januári ülésen módosították ezt a rendeletet. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A településőrségről szóló pályázatra nem is emlékszik, csak azt tudja, hogy már dolgoznak a 
településőrök. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Elmondta, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy pályázatot 
nyújtanak be 2 fő teljes munkaidős településőr foglalkoztatására, a 2010-es évre. 
 
Kéri az elhangzott bejelentések, tájékoztatók tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatót 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
tudomásul vette 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 
19.55 órakor bezárta.  
 

 
 

kmf. 
 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 

 


