
  

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 25-én /csütörtökön/ 
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.  

Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 
 Fülöp Lászlóné, alpolgármester 
 Benei Kálmán, Bartókné Lukács Irén 
 Berényi Ildikó, Hasznosi Árpád,  
 Király Sándor, Kocsis Attila, 
 Paksi Tamás, Pesti Jánosné képviselők 
Távolmaradását ----------- 
bejelentette:  
 
Meghívottak:  Dr. Jakab Csaba, jegyző, 

Pesti Jánosné, igazgatási előadó, 
Baginé Palik Katalin, gazdálkodási előadó 

 Nyikos Sándorné, Nyugdíjas csoport 
 

I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat. 
Külön köszöntötte Benei Kálmánt, aki régóta képviselő, de betegsége miatt nem tudott mindig jelen 
lenni az üléseken. 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-
testületből 10 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 –10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
Tárgy: Előadó: 
 
1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször  Benei Bertalan 

módosított 1/2009. (I.30.) számú rendeletének módosításáról polgármester  
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása. 
  

2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról -  Dr. Jakab Csaba  
      jegyző 
 
3.) A 2010/2011-es tanévben indítható osztályok és napközis,  Bartókné Lukács Irén 
tanulószobai csoportok  számának meghatározása igazgató 



 49

 
4.) A 2010/2011-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számá- Berényi Ildikó 
     nak meghatározása óvodavezető 
 
5.) Lakásrendelet felülvizsgálata Dr. Jakab Csaba  
 Jegyző 
 
6.) 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. 
Elmondta, hogy március 2-án Bódi Gyulával tárgyalt, - ő ismertette a pellet fűtést– aki olyan vegyes 
tüzelésű kazánt tervez, ami venyigével működik. Beszélt a szőlősgazdákkal is, hogy gyűjtsék össze a 
venyigét, amit majd gép zúz össze. Jónak tűnik az elképzelés, mert a havi egymillió forintos 
gázszámla csökkenne, a beruházás két év alatt megtérülne. 
Feladat lenne az éves venyige beszerzése, a többi teljesen ingyenes lenne. A 9 hektáros 
önkormányzati területet is be lehetne ültetni olyan fás szárú növényekkel, amit fel lehetne használni. 
Megkeresik Pelle Sándort, a nemzeti vagyonkezelőt, hogy az életjáradékért leadott földeket az 
önkormányzat hogyan vehetné bérbe, vagy esetleg tulajdonba. Ivádynéval is beszéltek, ő 
szaktanácsot adna. Az önkormányzat az általuk működtetett szövetkezetbe is be tudna lépni, és a 
fölösleges terméket a Mátrai Erőmű át tudja venni tőlük. Energiafű telepítéséről is volt szó, amit fűtés 
céljára lehetne felhasználni. 
 
Bordák József érdeklődött az ingatlan eladásáról. Az önkormányzat eladta a Jóskamionnak, de mivel 
csak magánszemélynek lehet eladni földet, az a probléma, hogy az ÁFA-t nem tudja kifizetni. 
Állásfoglalást kellene kérni az APEH-től, mert a Jóskamionnak nem lehet eladni. 
 
Voltak kint a földhivataltól a kis tó ügyében, ez a tó nincs a térképen, csak a katonai térképen van 
rajta. Ezt viszont a Földhivatal nem fogadja el. Kérni kell, hogy tüntesse fel megvalósítandó tó 
területét, mert erre nem kell földvédelmi járulékot fizetni. Az adásvételi szerződés miatt járt a 
Berzétei ügyvédnél. 
 
Március 8-án szerény keretek között került sor a nőnapi köszöntőre. 
 
Március 11-én egy konferencián vett részt, ahol az önkormányzati lehetőségekkel foglalkoztak. 
 
Március 18-án a Károly Róbert Főiskolán átadási ünnepségen vett részt. 
 
Március 23-án a kistérség Pénzügyi bizottsági, társulási ülésen, a szilárd hulladék lerakó társulás 
ülésén vett részt. A gyöngyösi, atkári, abasári, vámosgyörki hulladéklerakó nagysága külön említést 
érdemel a tervezés szempontjából, míg a többit kétütemű rekultivációval fogják elvégezni. 2011-ben 
kerülhet erre sor, innentől 25 év múlva lehet elvégezni a második ütemet, aminek külön költségei 
lesznek, mindig karban kell tartani, a gazt le kell vágni, se földet, semmit nem lehet rakni, csak a gazt 
levágni, az előírt növényzetet lehet telepíteni, lesznek monitoring kutak, bizonyos időközönként 
vízmintát is adni kell vizsgálatra. 
 
A polgármester 1 temetési segélyről és 2 szociális étkeztetésről döntött. 
 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés hozzászólás: nem volt. 
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A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról szóló jelentést - 
határozathozatal nélkül –10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.  
A bizottság mai ülésére 8 db átmeneti, és 4 lakásfenntartási kérelem érkezett. 
A bizottság 1 átmeneti segély kérelmet elutasított, öszesen 53 eFt segély kitutalásáról döntött. 
A 4 lakástámogatási kérelemből egyet elutasított, a 3 főnek megállapították a lakástámogatást egy 
évre.  
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést - 
határozathozatal nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2009. (I.30.) számú 
rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 
többször módosított 1/2009. (I.30.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek –az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször 
módosított 1/2009. (I.30.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát – az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 
többször módosított 1/2009. (I.30.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetére 
vonatkozóan, 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak 
szerint: 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

5/2010. (III. 25.) 

RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2009. (I. 29.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 
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2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
Előadó: Dr. Jakab Csaba  

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Kiegészítésében elmondta, hogy a beszámolóban hivatkozott a részletes statisztikai adatokra, 
amelyek mutatják a hatósági statisztika alapján a tavalyi évben keletkezett ügyiratforgalmat, az egyes 
előadókra eső részt, illetve az ügytípusokat. 
A tavalyi év munkájáról részletes előterjesztést igyekezett készíteni. Nehéz az ideális arányt 
megtalálni. A jövőben is megpróbál minél több információt adni. 
A hivatali munkára általánosságban jellemző, hogy fokozott munkateher van, az adóügyi 
munkakörben nincs másik, aki helyettesítene, és ez a szabadságban is gondot okozhat. Az 
előterjesztésben említette a behajtási feladatoknál, hogy nagyobb önkormányzatoknál van rá példa, 
hogy az ügyintézőket érdekeltté teszik az eredményességben. Kiemeli, hogy ugyanitt zajlik a 
pénzkezelés is, és vannak olyan helyek, ahol ezt is elismerik, de itt ezt nem tudják megtenni. 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A kommunális adóban elég nagy hátralék van. Van még Roska-féle tartozás, vagy ő azóta sem fizet? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nemcsak ő tartozik, hanem mások is tartoznak, de ő azóta sem fizet, de erről majd az egyebekben is 
szó lesz. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát – a Polgármesteri Hivatal munkájára vonatkozóan, - 
határozathozatal nélkül - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 
 
 
2/a- A Polgármesteri Hivatal 2010. évre megállapított teljesítménycéljairól 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Azért terjeszti elő most a beszámolóhoz kapcsolódóan, mert aktuális útmutatásokat adhat a 
teljesítményértékelésre, megállapítására a képviselő-testület. Ezek a közigazgatásban a 
köztisztviselőknél sajátosak, még az idei évben sem változtak, valószínű, hogy majd később másokat 
is be kell vezetni a célok közé. 
A határozati javaslat a 2009. évi alapján készült azzal, hogy a képviselő-testület további célokat is 
meghatározhat. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
 



 52

Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár község önkormányzata 2010. évi teljesítményértékelése 
kiemelt céljainak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Atkár község önkormányzata 2010. évi 
teljesítményértékelése kiemelt céljaira vonatkozóan - 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2010 (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2010. évre megállapított teljesítménycéljairól 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva 2010. 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, 

- A hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltató jelleg, fokozottan 
érvényesüljön az ügyfélközpontú igazgatás elve, az ügyintézési határidők lehetőség 
szerinti rövidítése 

- 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: 2010. december 31. 
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3.) Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolában 2010/2011-es tanévben indítható 
osztályok és napközis csoportok számáról 
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Bartókné Lukács Irén igazgató: 
 
Az Iskola, hasonlóan az elmúlt években szeretne 8 osztállyal és 1 napközis csoporttal működni  
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Milyen létszámok várhatóak a következő tanévben? 
 
Bartókné Lukács Irén igazgató: 
 
A 17 fő 8. osztályos ballagó helyett 13 fő első osztályos lesz. Kb. annyi lesz, mint az előző tanévben 
volt. Sok ház van eladó a faluban, reménykednek, hogy fiatalok jönnek majd ide. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Van sok eladó ház, de nem olyan olcsón, mint például Vámosgyörkön, ezért Székely Melindáék a 3 
gyerekkel ott vásároltak lakást, nem Atkáron. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Székely Melinda neki is elmondta, hogy elköltöznek majd Vámosgyörkre, de a gyereket továbbra is 
az atkári óvodába szeretné hozni. 
Régóta nem volt téma, hogy az iskolához engedély-kérés szükséges-e vagy sem. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Arról sosem kell engedély, ami a statisztikában is benne van. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Régen sem kellett engedélyt kérni, csak a fenntartó kíváncsi volt rá, de akkor is azt mondták, hogy 
nem kell. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ez nem teljesen így volt, mert ha nem kellett volna, akkor ki sem adták volna az engedélyt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolában 2010/2011-es tanévben indítható osztályok és 
napközis csoportok számáról szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolában 
2010/2011-es tanévben indítható osztályok és napközis csoportok számára vonatkozóan – 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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26/2010 (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolában 2010/2011-es tanévben indítható 
osztályok és napközis csoportok számáról 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel 
ugyanezen törvény 26. § (1) bekezdésében és 102. § (9) bekezdésében foglaltakra, az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az atkári Petőfi 
Sándor Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévben az indítható osztályok száma 8 
(nyolc), az indítható napközis csoportok száma 1 (egy). 
 
Felelős:  Bartókné Lukács Irén igazgató 
Határidő:  2010. szeptember 1. 
 

 
 
4.) Az Atkári Árnyaskert Óvodában a 2010/2011-es nevelési évben indítható 

csoportok számáról 
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
A két jelenleg működő csoport férőhely-rögzítése az alapító okiratban is nagyon fontos lenne, hiszen 
a férőhely határozza meg, hogy mennyi gyereket lehet elhelyezni. A közoktatási törvény 
mellékletében meghatározott létszám maximum 25 fő. 
Végignézték az elkövetkezendő 3 év várható gyermek létszámait, melyből arra lehet következtetni, 
hogy a fenntartónak lesznek feladatai, mert el kell dönteni, hogy kik férnek be ebbe a létszámba.  
Nagy fejtörést okoz az elhelyezés, sőt még 2,5 éves gyerek felvételét is kérhetik, melyre azt mondja a 
törvény, hogy ez csak abban az esetben lehetséges, ha a 3 éveset nem veszélyezteti. 2010. szeptember 
1-i változás volt tervezve a 3 évesek igényében, amit eltoltak 2011-re, és akkor ez fenntartói 
kötelezettség lesz, nem lehet elutasítani 3 éves gyerek felvételét. A beiratkozás után meglátják, hogy 
mennyi lesz a létszám, és majd a felvételi bizottság dönt a felvételekről. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Kérdezi, hogy az óvoda alapító okiratában melyik létszám szerepel? 
 
Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
Az alapító okiratban 50 fő szerepel. Addig, amíg a minimum határ nincs leszabályozva, a maximum 
határt meg a férőhely-szám teszi végessé, rögzíteni kell. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az alapító okiratban nem a számított létszám, hanem a 2 x 25 fő szerepel, a másik pedig a 28 x 2, 56, 
a férőhely. 
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Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
Az a lényeg, hogy 56 főnél többet nem vehetnek fel a két csoportba. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
De olyan ritkán fordul elő, hogy egyszerre van jelen mind az 56 fő óvodás. 
 
Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
Nem így kell nézni, azt kell látni, hogy a 26 főt ne haladják meg egyik csoportban sem, ez csak 
tanköteles gyerek esetében engedélyezett. 
Ketten is megkérdezték, hogy indul-e mini csoport. Távlatokban el is kell gondolkodni azon, hogy 
nagy létszámú csoport lesz. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Az óvodában van három helyiség a három csoportnak. Hány gyerek jöhet még? 
 
Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
Vannak hatan, és még egy fő, akit nem javasoltak iskolába. Van egy csoportszoba, a tárgyi feltételek 
megvannak, de biztos nem gondolták komolyan a 2,5 éves gyerek óvodai elhelyezését, és ha még így 
is történne, akkor azt is látni kell, hogy lehet az óvodában 7 éves gyerek is. Mindig a személyi- és 
bérjellegű dolgok azok, amelyek gondot okoznak. Most az egyik óvónőnek letelik a GYES-e, aki a 3. 
csoportban dolgozott, ha elküldik végkielégítést kell neki fizetni, viszont, ez az összeg 10 havi bérre 
is elegendő lenne. Ezen el kellene gondolkodni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
És ha nem küldenék el, maradna fizetés nélküli szabadságon. 
 
Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
Úgy biztos nem marad, nem mond le a végkielégítésről. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Hány gyereket kellene elutasítani, ha a két csoport működne? 
 
Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
4-5 főt. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ezek a gyerekek mikor lesznek 3 évesek? 
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Berényi Ildikó óvodavezető: 
 
Csak a május 31-ig születettek jöhetnek. Szempont az, aki dolgozik, munkahelye van, azokét fel kell 
venni. A 2,5 évesek sorsáról való döntés szerinte okafogyottá válik, mert először a 3 éveseket kell 
felvenni. Ha meglesz a beiratkozás, akkor lehetne sorrendet felállítani. 
 
(Benei Kálmán képviselő távozott az ülésről, ezzel a képviselők száma 9 főre csökkent.) 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta Az Atkári Árnyaskert Óvodában a 2010/2011-es nevelési évben indítható csoportok 
számáról szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Atkári Árnyaskert Óvodában a  2010/2011-es 
nevelési évben indítható csoportok számáról szóló határozati javaslatra vonatkozóan – 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
27/2010 (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Az Atkári Árnyaskert Óvodában a  2010/2011-es nevelési évben indítható 
csoportok számáról 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az atkári 
Árnyaskert Óvodában a 2010/2011-es nevelési évben az indítható csoportok száma 2 
(kettő).  
 
A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a nevelési évet a 
határozatnak megfelelően szervezze meg. 
 
Felelős:  Berényi Ildikó óvodavezető 
Határidő:  2010. szeptember 1. 
 

Benei Bertalan 10 perc szünetet rendel el. 
 
Szünet után 17 óra 20 perckor a képviselő-testület folytatta munkáját. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolta az óvoda alapító okiratának módosítását: a fenntartó megállapítja, hogy a férőhelyek száma 
56 fő, a maximális létszám pedig 50 fő. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta az óvoda alapító okirata módosításának elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az óvoda alapító okiratának elfogadására 
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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28/2010 (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Az Árnyaskert Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak és a költségvetési szervek 
gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján az Árnyaskert Óvoda 
Alapító Okiratát (továbbiakban alapító okirat) az alábbiakban módosítja és egységes 
szerkezetét a határozat melléklete szerint állapítja meg: 
 
A 7. pont helyébe az alábbi 7. pont kerül: 
 
7.) Az intézményi ellátottak jóváhagyott férőhely száma: 56 fő 
A csoportok maximális létszáma: 25-25 fő. 
A csoportok maximális létszámának számításakor és az attól való eltéréskor a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében foglaltakat kell 
figyelembe venni. 
 
Az alapító okirat módosítása a 2008. évi CV. törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2010. 
augusztus 1-től hatályos. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja 
egységes szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  8 napon belül 
 

 
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 
9/2009. (VI. 25.) rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Végrehajtási eljárás is indult? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Igen, de már kiköltözött a lakásból. 
 
Kocsis Attila képviselő. 
 
Megjegyzés Jegyző Úrnak: oda lehet írni, hogy 2006-ban mennyivel nőttek a bérleti díjak, és hogy 
2005-ben mennyi volt. Emlékszik egy pénzügyi bizottsági ülésre, ahol Tóth Béla bizottsági tag azt 
mondta, hogy a szolgálati lakásokban egy fél kg zománcfesték áráért laknak, nagyon alacsony bérleti 
díjat fizetnek a lakók. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző. 
 
Ebben a kimutatásban 2006-tól szerepelnek a lakbérek, a könyvelés alapján készült. A lakástörvény 
alapján a piaci alapon kiadott lakásoknál a lakbért úgy kell megállapítani, hogy az nyereséget 
tartalmazzon. A Képviselő-testület döntésén múlik a lakbér nagysága. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Végrehajtási összeg, nyereség, veszteség, ez mind annak a függvénye, hogy ha megint lesz, aki nem 
fizet, akkor nem lesz nyereség, csak veszteség. A szemétszállítás, a vízdíj, a szennyvíz összegét is 
azért kell emelni, mert sok a nem fizető és sok olyan is van, aki csak a szennyvíz rendszerre kötött rá, 
de közüzemi szerződése nincs. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Mindezek kiküszöbölésére módosították a lakásbérleti szerződéseket. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A szolgáltatók a lakossággal akarják megfizettetni a nem fizetőket is. A Vízműnek nincs joga elvenni 
a vizet, csak korlátozhatja, de a Képviselő-testületnek van joga a lakásbérlőt nem fizetés esetén 
kitenni a lakásból. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Ez nem teljesen így van, mert tőlük is elvitték a vízórát. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Pedig a Vízmű teljesen nem zárhatja el a vizet, csak korlátozhatja. A meg nem fizetett lakbér nélküli 
tartozás összege 499 eFt. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Amikor a Képviselő-testület a lakásbérletekről döntött, nemcsak az iskolai létszám növelésével 
számolt, hanem azzal is, hogy lesznek, akik esetleg nem fizetnek majd. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Egy 100 négyzetméteres lakás bérleti díja 32 eFt, attól függően, hogy ki a bérlő. Vannak itt olyan 
bérlők is, akik nem a legjobb anyagi körülmények között élnek, nem, vagy alig tudják fizetni a 
mostani díjat is, és ha még megemelik, akkor tényleg nem tudják kifizetni. Ezeknek a hátrányos 
helyzetű családoknak éppen elég kiadásuk van. Ha nem fizetnek, el kell menniük a lakásból, így 
azzal is számolni kell, hogy elviszik a gyerekeket az iskolából. Ő arra szavaz, hogy ne változzon a 
lakbér. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Alapvető bérbeadási feltételt teljesíti az önkormányzat, mert ez nyereséges. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Az infláció mértékével mi van? 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Lehet javaslatot tenni a bérleti díjra. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Nem javaslat volt, csak kérdezte. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Mennyi a 80 négyzetméteres orvosi lakás bérleti díja jelenleg? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az orvosi lakás bérleti díja 23.280.-Ft. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mivel nem hangzott el javaslat a bérleti díj emelésére, javasolta, hogy szavazzanak a lakásbérleti 
díjak változatlanságára. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a lakásbérleti díjak változatlanságára vonatkozóan – 
7 igen szavazattal, l ellenszavazattal, és 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

29/2010 (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  A lakásrendeletről szóló előterjesztés megtárgyalása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2009. (VI. 25.) Ö. rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakásrendelet és az abban szereplő 
bérleti díjak változatlanul hagyását támogatta. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

 

 
III. NAPIREND UTÁN: 
Bejelentések, indítványok: 
 
- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.28.) sz. rendelet 
módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A költségvetési létszámkeret 43 fő, és a 11 sz. mellékletben 40,5 fő szerepel. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
41 fő a helyes, az alaprendelet is ezt tartalmazza, gépelési hiba a 43 fő. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát – az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-
módosítási rendelet-tervezetére vonatkozóan, 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és 
rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

6/2010. (III.25.) SZ. 
 

RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT. 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I.28.) sz 
RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

(melléklet szerint) 
 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- Az önkormányzati intézmények élelmezési nyesanyagnormáiról, térítési díjáról 
és munkahelyi étkeztetésről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet-tervezetet terjeszti 
a Képviselő-testület elé. 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Bejelenti, hogy a szociális törvényben foglaltak alapján kerültek kiszámításra a térítési díjak. A 
maximális intézményi térítési díjra ennek ismeretében: három féle változat készült, 5 és 10 %-os 
emelésre, és a díjak változatlanságára tesz javaslatot, azzal, hogy a gyermekétkeztetésben a térítési 
díj azonos a nyersanyagnormával. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Ha nem változik a nyersanyagnorma, akkor a gyermekek térítési díja is változatlan marad? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző:  
 
Igen. 
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Pesti Jánosné képviselő: 
 
Javasolja, hogy maradjon úgy, ahogy volt. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolja, hogy valamennyit emeljenek, legalább 5 %-ot, mert minden drágult, a víz, a gáz, stb. 
 
Berényi Ildikó képviselő. 
 
Akkor lehet, hogy az étkezési hozzájárulást is megemelik? 
 
Király Sándor képviselő: 
 
A 404 Ft plusz Áfa díj nyersanyagérték lenne? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nem; ez az alkalmazotti ebéd nyersanyagnormája. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
És az ehhez tartozó térítési díj 530 Ft. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A szociális étkeztetés miatt javasolja, hogy maradjon meg a régi térítési díj. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Van állami támogatás a szociális étkeztetésnél? Ezt általában nyugdíjasok veszik igénybe? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Igen, 220 Ft, és általában nyugdíjasok kérik. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Vendégebédet kér még valaki? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Igen, de egyre kevesebben kérnek. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Lehet tudni, hogy a nyugdíjasok mennyit fizetnek a szociális étkeztetésben? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Igen, a nyugdíjuktól függően fizetnek, legkevesebbet a nyugdíjminimumból élők, ők a térítési díj 
bizonyos százalékát fizetik, és efölött egyre többet, vannak, akik a térítési díj 100 %-át. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Két javaslat hangzott el a térítési díjra vonatkozóan, az első javaslat az volt, hogy maradjon a 
jelenlegi díj, ne emeljenek, a második javaslat szerint 5 %-os emelés legyen. 
Először kéri, hogy szavazzanak a térítési díjak változatlanul hagyására. 
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatra vonatkozóan, - hogy ne emeljék a térítési díjakat – 7 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

7/2010. (III. 25.) SZÁMÚ 
 

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, 
TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 3/1996. (I. 31.) 

SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(melléklet szerint) 

 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
- A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális szemétszállításról szóló 
22/2007. (IX.5.) számú rendelet módosítása 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
A növényi hulladékégetés új szabályozásából volt kavarodás. Ennek megfelelően pontosítani kell a 
rendeletet, az avar, tarló és nádégetés a nagyterületű tűzgyújtások. Atkáron a kisebb felületű 
tűzgyújtások jellemzők, ezért a tarló, avar, és nádégetés bejelentési kötelezettségét tartsák meg. 
Az általános bejelentés a tűzoltóságnak a növényi hulladékokra elegendő. 
Másik dolog a komposztálás lenne, mivel terület erre lenne. A lebomló hulladékokat vissza lehetne 
forgatni. Tavaly volt egy felhívás komposztáló edényekre. Mátraderecskén, Mátraszőllősön elindult a 
program, ők is jelentkeztek, de nem kaptak rá választ. Ez is szemléletváltozás kérdése, a hivatal tud 
tájékoztatást adni a komposztálásról, de a hozzáállást nehéz megváltoztatni. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Hol lehet égetni és mikor, kedden és csütörtökön? A nagyárok és a házak közötti rész kinek a 
területe? Nagy Józsefné háza hátánál a Kertalja úti ároknál volt egy nagy kupac. 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Igen, ez közterületre nem vonatkozik. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az Alkotmány út összes kertjéből a kert végére hordják, és az önkormányzati úton égetik el. Ezeket 
is kötelezni kellene arra, hogy mindenki a saját telkén égesse el. 
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Berényi Ildikó képviselő: 
 
Most a településőrök is járják a falut, ők is jelezhetnek, ha valahol nem tartják be az előírásokat. 
 
Kocsis Attila képviselő. 
 
Ezzel most módosítják a rendeletet, az időpont, amikor nem lehet égetni megmarad? Mert ő a 
gyümölcsfáinak a megszáradt gallyait ilyenkor szokta elégetni. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nincs külön tilalom, májustól szeptemberig csak náluk nem lehetne, helyi szabályozás érvényes. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Javasolja, hogy vegyék ki ezt a tól-ig határt. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Fel kellene oldani a tilalmat, de heti két nap lehet égetni, ezt viszont számon kell kérni, ha máskor 
éget valaki, szankcionálni kellene. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott javaslattal – az égetési tilalom május-
szeptemberig törlésével együtt. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - A köztisztasági feladatok ellátásáról és a kommunális 
szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre 
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak 
szerint: 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
8/2010. (III. 25.) SZÁMÚ 

 
RENDELETE 

 
A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS  

A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 
 
 
- A Falurádió frekvencia- és rádióengedélyéről 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a rádióengedélyről. A Nemzeti hírközlési Hatóság olyan 
frekvenciát jelölt ki, amit már a bajai Híradástechnikai Kisszövetkezet által előállított berendezés 
nem tud, a másik berendezés pedig aránytalanul nagy költséget jelentene. 
Helyszíni felmérés készül, és a javasolt korszerű berendezésre 350 eFt-os árajánlatot kaptak. 
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Király Sándor képviselő: 
 
Semmi értelme a rádiónak, télen bent vannak, azért nem hallják, nyáron meg nem lehet hallani. A 
szórólap sokkal jobb megoldás, mert ez nem jut el a lakosságig. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő közel lakik az adóhoz, de ha a szélirány megváltozik, nem lehet hallani. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Ha a 350 eFt-ban nincs a hangszóró, akkor nem javasolja a beszerzését. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A lakosság tájékoztatása kötelező, a jegyző szórólapja jó, havonta egy alkalommal küldik ki. Van egy 
másik lehetőség, a kábeltévé, igaz, hogy Atkáron teljesen megszüntették a stúdiót, most nincs 
Képújság, de Adácsnak van egy csatornája, ahol az atkári híreket is közzétehetik. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A régi Képújságon nagyon sokáig tartott végigmenni. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Gyöngyösi Városi TV-től is kapnak mindig ajánlatot. 
Kezdeményezi a hatóságnál az eljárás megszüntetését a rádióengedélyre vonatkozóan. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Falurádió frekvencia- és rádióengedélyéről szóló előterjesztésre vonatkozó javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Falurádió frekvencia- és rádióengedélyére 
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2010 (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Falurádió frekvencia- és rádióengedélyéről 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falurádió 
berendezésének korszerűsítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete forráshiány miatt a falurádió 
korszerűsítését támogatni nem tudja, ezért felhívja a jegyző figyelmét, hogy az 
Önkormányzat nevére szóló frekvenciaengedélyt a Nemzeti Hírközlési Hatóság 
Hivatalánál vonassa vissza, a rádióengedély iránti eljárást szüntesse meg. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 

 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
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Bejelenti, hogy szombaton lesz az elektronikai hulladékgyűjtés, a művelődési ház udvarára lehet 
vinni a hulladékot. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy Roska Lászlóné kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a 
kommunális adó ügyében. 
(Ügyirata 692/2010. szám alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem tartja jónak, hogy bárki lemondhat ingatlana egy részéről az adó fejében. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Hány év alatt gyűlt össze ez a tartozás? 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Javasolja, hogy a megépült két ház melletti telket kérjék. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A harmadikra most jött meg az építési engedély. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Milyen alapon ajánl fel a kérelmező 1,5 millióért telket, amikor nem építkeznek, nem is lehet eladni 
telket. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ha eladott 10 telket, mégiscsak volt bevétele. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Véleménye, hogy lehetne az önkormányzatnak még egy telke, amit el tudna adni építési teleknek. 
Javasolja, hogy a 4. telket kérjék. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Reálisan gondolkodna, megér annyit vagy nem, hozzájutnak egy forgalomképtelen ingatlanhoz. Ha 
nem veszik meg, milyen esély van arr,a hogy az emberek jövedelme úgy növekszik, hogy beindul az 
építkezés. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Most majd minden jóra fordul, lesz lakásépítési támogatás. 
 
Paksi Tamás képviselő: 
 
Annak sem látja értelmét, ha mégsem tudnak fizetni, bíróságra járjanak, mert ennek sem lesz vége 10 
év alatt sem. 
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Kocsis Attila képviselő. 
 
Milyen érdekes dolog, hogy egyiktől kérik az adót, a másiktól meg megkérdezik, hogy mid van? 
 
Király Sándor képviselő: 
 
5 évvel ezelőtt aki 100 eFt-ot keresett ugyanazon a helyen, most csak 70 eFt-ot, amikor nincs rá 
igény, nem lehet eladni telket. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Jónak tartja a Hasznosi Árpád javaslatát, a beépített telkek mögötti legközelebbit javasolja 1 millió 
Ft-összegben, az 500 eFt-ot pedig fizesse meg. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
De fizesse meg az 500 eFt-ot. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Ha befizette az 500 eFt-ot, utána kössék meg vele a szerződést. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A 4. telek a Mátra utcában az 1105 hrsz-ú ingatlan. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy Roska Lászlóné adó-tartozásából 1 millió Ft-értéket - az 1105 hrsz-ú telek fejében, - 
beszámolnak, 500 eFt-ot pedig fizessen be az Önkormányzat számlájára. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ő nem venne telket. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el Roska Lászlóné adótartozásaként az 1105 hrsz-ú 
telket és 500 eFt befizetését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - Roska Lászlóné 
adótartozására vonatkozóan – 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal – elfogadta. 
 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Az elmúlt ülésen volt szó az útbaigazító táblákról. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ahogyan az elmúlt ülésen vállalta, utánanézett a dolognak. Sok ajánlat van, azt gondolja, hogy abból 
kellene kiindulni, hogy nyertek 100 eFt-ot. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Pályázatot adtak be, nyertek 100 eFt-ot, azzal, hogy 250 eFt-ot hozzá kell tenni, amit be is terveztek a 
2010-es költségvetésbe. Itt történt egy olyan dolog, hogy amikor ő árajánlatot kért az Alex 
Fémbútorgyártól meg is rendelték a táblákat, de akkor még azt gondolta, hogy az ülést követő napon 
le tudja mondani, de nem, mert már legyártották a táblákat. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Polgármester Úr, amit megrendeltek, azt már nem lehet lemondani. 
Mire volt jó, hogy kérjenek több cégtől is árajánlatot, amikor már meg volt rendelve a tábla. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő azon az ülésen azt mondta, hogy vegyék le napirendről a témát, mert arra gondolt, hogy másnap 
visszamondja az egészet. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Minek foglalkozott vele a Képviselő-testület, ha már meg volt rendelve, anélkül megrendelték, hogy 
őket megkérdezték volna róla. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő próbált a tábla mellett kiállni, amit megrendelt, és azért tervezték a költségvetésbe, mert akkor 
kapnak 100 eFt-ot. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Nem érdemelt volna meg ez a Képviselő-testület annyit, hogy beszéljék meg, esetleg nem tud-e 
valaki más ajánlatot hozni, ami nem akkora, mint egy sátorlap. 
 
Király Sándor képviselő. 
 
Nevetséges ez a helyzet, igazat ad Kocsis Attilának, mert úgyis mindig az van, amit a Polgármester 
akar. Jegyző Úrral együtt csak himbilimbizés megy. A településőrre is volt kérdés, és arra is mindig 
hárítás volt, nincs értelme semmilyen szavazásnak, mert úgyis az a döntés, amit a Polgármester és a 
Jegyző eldönt. 
 
Király Sándor képviselő 19.15 órakor távozott az ülésről, ezzel a képviselők száma 8 főre csökkent. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A településőrökről el kell olvasni a kiküldött előterjesztést, amit a pályázat benyújtásakor tárgyalt a 
Képviselő-testület. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az Önkormányzatnak nincs pénze, sok tartozás van, sok minden nincs kifizetve. Teljesen igazat adok 
Király Sándornak, tökmindegy hogy mit mondanak, ott volt a temető-nyilvántartás is. 
A polgármester nem kezeli a képviselőket partnerként. 
Nem akarta szóbahozni például a tiszteletdíjat, de ezt is ki lehetne fizetni, ő ugyan elvan nélküle, és 
az, hogy utána ki hová teszi, az ő dolga. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Most is betervezték, ki is akarják fizetni, de most másképp van. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A zöldségszállító felhívta, hogy tegyen már valamit, hogy ki legyen fizetve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A tartozás miatt nem szégyelli magát, de akármeddig lenne is polgármester, a meglévő felhalmozási 
bevételt mindig felhalmozásra költené, még ha van is tartozásuk, hogy a falu fejlődjön. 
Régebben kaptak saját forrásból is támogatást, nemcsak az EU-ból. 
 
Kocsis Attila képviselő. 
 
Akkor nem is volt még ennyi tartozásuk. Az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy a képviselők mit 
akarnak, úgyis az van, amit a polgármester akar, a képviselők teljesen feleslegesek. Mindennel így 
van, ha rákérdeznek, megy a hallgatás, nem felejtődnek el a dolgok. A Művelődési Házban omlik le a 
fal, folyik be a víz a falon, a parkettára is azt mondta, hogy megcsinálják tavaly nyáron. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Csak azért mondja Kocsis Attila a kultúrházat, mert nem tartja sikertörténetnek, pedig a környék 
települési számára az. 
 
Kocsis Attila képviselő 19.20 órakor elhagyja az üléstermet, ezzel a képviselők létszáma 7 főre 
csökken. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Meg merte rendelni az útbaigazító táblákat, mert 200 eFt ÁFA-stól, erre van jogosultsága. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Kérdezi, hogy erről is szavazott a Képviselő-testület? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Nem volt szavazás, mert elnapolták a döntést. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Akkor ezt a tényt csak meg kellett volna osztani a Képviselő-testülettel és akkor nincs ez a 
kellemetlenség. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Azért nem osztotta meg a képviselőkkel, mert azt tervezte, hogy másnap reggel még visszamondhatja 
a megrendelést. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Ha a költségvetésben elfogadták az összeget, lehet, hogy nem is kellett volna idehozni. 
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Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ő úgy emlékszik, hogy ott arról volt szó, hogy van pályázati lehetőség utcanév-táblákra. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nagyon szép lenne a tábla tartó is, 65 eFt-os áron. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Nem is az ár a gond, hanem a másik oldala, hogy ez már megvan, de ha a polgármester elmondta 
volna, hogy saját hatáskörében eljárt, nem lett volna ebből ez az ügy. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Higgye el a Képviselő-testület, hogy le akarta mondani, azért nem szólt róla. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
Szerinte Király Sándor tudott erről. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ő is úgy érzi, hogy feleslegesen ül itt, nincs értelme, hogy bármiről szavazzanak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő ezt most meg is akarta mutatni. 
Ő ettől a Képviselő-testülettől évek óta nem kapott semmilyen elismerést. 13 éve polgármester, egy 
ciklus végén nem kapott sem jutalmat, sem elismerést, pedig voltak sikeres ciklusok. 
Őt ezért a tábláért, - aminek az értéke be volt tervezve a költségvetésbe – kérik számon. Amíg 
polgármester volt, a falu haladt, és ha rá hallgatnak, - néhány esetben - még ennyi tartozásuk sincs. 
Majd az utána jövőknek lesz lehetőségük bizonyítani. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Javasolta, hogy a tiszteletdíjas témát ne vegyék le a napirendről, hanem zárják le ezt a 4 évet oly 
módon, hogy valahogyan rendezzék az elmaradást. Ez azokkal szemben, akik már nem is képviselők 
etikátlan, neki ez lelkiismereti problémát okoz. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Azt gondolta, hogy a lejárt határidejű tájékoztatóban is elhangzott kis tó és tűzoltószertár ügyére még 
visszatérnek az egyebekben. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kistóra nincs szerződés, csak ÁFA-s vételár lehet, a Jóskamion nem lehet vevő, csak Bordák 
József, neki meg nincs annyi pénze, ezért egyelőre áll a dolog. 
 
A tűzoltószertárt Virág János meg akarja venni, de ők nem szeretnék eladni, hanem szolgalmi jogot 
kívánnak bejegyeztetni, melyhez szükség lenne egy szolgalmi jog vázrajzra, ami alapján a Bíróság 
bejegyezné a jogot. 
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Volt egy másik elmélet is, megkérték a tervezőt, hogy adjon árajánlatot az orvosi rendelő 
oldalirányban történő megnagyobbítására. Ha ez annyi lenne, amennyiért Virág János megvenné a 
tűzoltószertárt, akkor mindkettő megoldódna. 
 
Kéri az elhangzott hozzászólások, tájékoztatások tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület az elhangzott hozzászólásokat, tájékoztatókat 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül tudomásul vette 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 19.50 
órakor bezárta.  
 

 
 

kmf. 
 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 

 
 
 


