
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április 15-én /csütörtökön/ 
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 
 Fülöp Lászlóné, alpolgármester 
 Bartókné Lukács Irén. Hasznosi Árpád,  
 Király Sándor, Kocsis Attila, 
 Paksi Tamás, Pesti Jánosné képviselők 

Távolmaradását Berényi Ildikó, Benei Kálmán képviselők. 
bejelentette:  

Meghívottak: Gressai Ákos, rendőr százados 
 Tóth Tibor, körzeti rendőrmegbízott, 
 Józsa Imre, Polgárőrség vezetője, 
 Dr. Jakab Kálmán, háziorvos, 
 Marton Sándorné,védőnő 
 Gulyás-Szabó Györgyné, Műv.Ház igazgató, 
 Dr. Jakab Csaba, jegyző, 
 Tóth Gáborné, ig.ea, Pesti Jánosné, ig.ea, jzkvez. 
 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat. Külön köszöntötte a napirendek előadóit, a 
Rendőrség képviselőit, a háziorvost, a védőnőt. 
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.) Beszámoló Atkár község közrendjének, közbiztonságának  Tóth Tibor r.zls. kmb. 
 alakulásáról. 

Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról. Józsa Imre Polgárőrs.vez. 
 
2.) Tájékoztató a gyámhatósági munkáról. Tóth Gáborné ig. előadó 
 
3.) Atkár községi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló Benei Bertalan polgármester 

beszámoló (zárszámadási rendelettervezet) megtárgyalása és  
jóváhagyása. 

 
4.) Beszámoló a 2009. évben folytatott belső ellenőrzésről Dr. Jakab Csaba jegyző 
 



 72

 
5.) Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról. Dr. Jakab Kálmán háziorvos 
 
6.) Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról. Marton Sándorné védőnő 
 
7.) Tájékoztató az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár  Gulyás Szabó Györgyné 

munkájáról. igazgató 
  
8.) 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 –8 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. körzeti megbízott. 

Józsa Imre Polgárőrség vezetője 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Józsa Imre, Polgárőrség vezetője: 
 
A beszámolójában hagyta a tavalyi és az előző év összehasonlító eredményét, a 88 alkalomhoz 
képest a 94 tökéletes. Itt van a szolgálati idő a körzeti megbízottal, egy szám eltéréssel 34 alkalom és 
270 óra. Lényegében ez egy elírás. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Melyik két helyiség az, amelyik a Polgárőrségnek is megfelelt volna, és végül is kik kapták meg ezt? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő csak egy helyiségről tud, a Tűzoltószertárnál lévő irodarészről, de miután a tsz-irodától el kellett 
jönni a Hegyközségnek, így azt ők kapták meg. Amit meg a Sportegyesület is használ, a színpadi 
öltözőt, amely ilyen célra van kiadva, kibővíthetnék azzal, hogy azt a Polgárőrség is igénybe 
vehetné, amíg más megoldást nem találnak. 
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Ezt Józsa Imrével kell egyeztetni, hogy milyen célra van szükség a helyiségre, hány főnek és mikor. 
Találkoztak ezzel a problémával az előző beszámoláskor is, azóta nem, de hogy ha rámenősebb a 
parancsnok, akkor már megoldották volna. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Valóban az iskolai rendőrprogramba bekapcsolódtak. Nagyon szoros a kapcsolat a körzeti rendőrrel, 
több alkalommal is járt az iskolában, ahol felkészítést tartott közlekedési ismeretekből a 3. és 7. 
osztályban. Háziversenyt is rendeztek, innen két tanuló is tovább jutott a megyei versenyre, ahol 11. 
helyezést ért el az egyik diákjuk, ami igen jó eredmény. 
Nagyon jók ezek a találkozások, a gyerekek örömmel fogadják, főleg, hogy társasjátékot is kaptak 
ajándékba. Szívesen játszanak vele a gyerekek, hasznos időtöltés, amit szeretne megköszönni. Egész 
év folyamán megvan a kapcsolat. Például a gyermeknapi programba a rendőrség, a körzeti 
megbízott, a polgárőrség is bekapcsolódott. Az akadálypályán érdekes feladatokat kaptak a tanulók. 
Ez azért is fontos, mert fontos, hogy a helyi közösség emberei megismerjék azokat a felnőtteket, akik 
itt tevékenykednek a településen. Ez is segítséget nyújt ahhoz, hogy bizalommal forduljanak 
hozzájuk. Jó lenne, ha a továbbiakban is így alakulna a kapcsolat. 
 
Tóth Tibor körzeti rendőrmegbízott: 
 
Részéről semmi akadálya. 
 
Gressai Ákos, rendőr százados: 
 
Ha úgy gondolja az iskola vezetése, akkor kutyás bemutatót is tudnának elhozni az iskolába. 
Rendelkeznek mindenféle eszközzel ehhez, és ha van rá igény, szívesen jönnek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Megköszöni a rendőrség ajánlatát. A tűzoltósággal is jó a kapcsolatuk, már ők is tartottak nekik 
bemutatót. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tudják, hogy a gyöngyösi rendőrkapitányságnál a kapitányok változtak, de az a jó és pozitív dolog, 
amit a községi önkormányzatokkal kiépítettek, a kapcsolatot mindez a változás nem befolyásolta. 
Szokás, hogy évente összehívják a körzet polgármestereit, ott elhangzik a beszámoló, így tudnak a 
megyében történtekről. A megyei rendőrkapitány is közvetlen ember, jó kapcsolatot épített ki, 
bizalmas beszélgetések hangzanak el ezeken az összejöveteleken. 
Vagy itt van a körzeti megbízott, akiről nem hiszi, hogy bárki is azt mondaná róla, hogy nem törődik 
a településsel, nem foglalkozik eleget a településsel. Most már településőrök is vannak, összefogja, 
közösen szerveznek járőr-szolgálatot és próbálják a településen a közbiztonságot fenntartani. Ez a jó 
szokás, ez a munka reméli nem fog változni, ezért csak megköszönni tudja a rendőrség munkáját. 
A polgárőrségről is azt tudja elmondani, hogy járőrszolgálatoznak a községben, de volt olyan 
időszak, amikor úgy tűnt, mintha visszaesett volna a lendületük, de az is lehet, hogy kevesebben 
vannak, mint voltak, vagy csak néhány ember aktivizálja magát. 
 
Józsa Imre, Polgárőrség Vezetője: 
 
Ennek több oka is volt, az előző évi tapasztalatai szerint az aktivitás, a munkamorál visszaesett, mert 
mindenkinek volt valami családi vagy más problémája, de az idei év már úgy kezdődött, hogy sokkal 
nagyobb aktivitást tapasztalt, nagyobb volt a részvétel, amit a járőr lapokkal is bizonyítani lehet. 
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Ez az időszak az előző évihez viszonyítva már most a duplája. Mindenki tudja, hogy saját 
elhatározásból, saját eszközeikkel, idejükkel, akár nappal, akár éjszaka állnak a feladathoz. 
Szabadidejükben a család helyett a községben járőröznek. Reméli, a jövőben is így fognak működni. 
Most egy kicsit bizakodóbb, mivel az 5 éves ciklus után ismét megválasztottak elnöknek. Még 
nagyobb intenzitást érez arra, hogy jobban összekovácsolja az embereket, a többféle korosztályt. 
Nagyon elismerték már a polgárőrségek munkáját országosan is, mindenfelé pozitívumként 
emlegetik. Mindig mondták, hogy nincs pénzük, nincs támogatottságuk, de még így is talpon tudtak 
maradni. Pályáznak idén is, és ha nyernek, ez is az előrehaladásukat fogja segíteni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem szeretné, ha félre értené az elmondottakat, de úgy tűnt, mintha kevesebbet látták volna a 
polgárőröket. 
 
Gressai Ákos rendőr százados: 
 
Azokon településeken, ahol kevés a bűnözés, mint Atkáron, ott a Polgárőrségre esetleg nincs is 
szükség. Ezért kell őket buzdítani, hogy járőrözzenek, biztatni kell őket, mert mégiscsak komolyan 
kell venni a munkájukat, hogy ne is legyen bűnözés. 
 
Józsa Imre, polgárőrség vezetője: 
 
Amennyiben engedi a szolgálat, a személyek számától függetlenül, de már lakott területen kívül is 
mozognak, például falopás ügyben szerveztek figyelő szolgálatot, ami elrettentés is volt, mert utána 
nem is észleltek ilyet. Igyekszenek minél jobb pozíciót teremteni a környező községekkel. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár község közrendjének, közbiztonságának alakulásáról szóló 
beszámoló és a a Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - Atkár község közrendjének, 
közbiztonságának alakulásáról szóló beszámolóra és a Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatóra vonatkozóan 
– 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette. 
 
 
2.) Tájékoztató a gyámhatósági munkáról. 

Előadó: Tóth Gáborné ig. előadó  
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ezúton is megköszöni Tóth Gáborné munkáját amit a gyámhatósági munka terén végez. Reméli 
ezután is jó színvonalú munka lesz. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a gyámhatósági munkáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - gyámhatósági munkáról 
szóló  tájékoztatóra vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette. 
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2/1 A Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámoló 
Előadó: Tóth Gáborné igazgatási előadó 

 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Tóth Gáborné igazgatási előadó: 
 
Nemrégen voltak itt a Gyermekjóléti Szolgálattól, akik ellenőrzést tartottak. Azért nincsenek itt, mert 
rendszeresen jelen vannak hetente egy alkalommal a községben. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Változás történt a családgondozó személyében, amely nem okozott semmilyen kiesést. Felkészültek 
ezek az emberek. 
 
Tóth Gáborné igazgatási előadó: 
 
Ő kellőképpen informálja az új embereket, mert többször is volt már változás. Gyermekpszichológus 
is kellene. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Tényleg jó lenne, ha egy gyermekpszichológus is rendelkezésre állna. Egyre több problémás gyerek 
van, de nem lehet tudni, hogy ezek a kisgyermekkori problémák hová vezetnek a későbbiekben. 
Úgy gondolja, hogy itt a településen a gyermekvédelmi munka jó, az iskolai GYIV felelős 
folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart Tóth Gábornéval, és a családsegítővel. Mindig megbeszélik 
a problémákat, ha van. Egy hónapja volt egy eset, amikor hívta őket, és rögtön a segítségére is 
siettek. Jó a kapcsolat, a tapasztalat ezzel a munkával a településen: ez egy komplett tevékenység, 
még a sportegyesületnek, de minden szervezetnek, csoportnak, ahol a gyerekek megjelennek, 
borzasztóan fontos ez. Most kell megtenni ezeket a lépéseket, amelyek a személyiségfejlődését adják 
majd a gyerekeknek. A jövő társadalmát alakítják ezzel, odafigyelve a gyerekek nevelésére. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – a Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolójára vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

31/2010 (IV. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Értékelés a 2009. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ygermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
megtárgyalta a 2009. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2009. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést 
és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évben Atkár 
Községben végzett munkájáról szóló értékelést elfogadja. 
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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 
 
 
 

3.) Atkár községi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
(zárszámadási rendelettervezet) megtárgyalása és jóváhagyása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, mely jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek Atkár községi Önkormányzat 
2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadási rendelettervezet) elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Atkár községi Önkormányzat 2009. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóra (zárszámadási rendelettervezet) vonatkozóan 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak szerint:  
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

9/2010. (IV. 15.) 
 

R E N D E L E T E  
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 
(melléklet szerint) 

 
 
 
4.) Beszámoló a 2009. évben folytatott belső ellenőrzésről. 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A Vámosgyörk és Térsége Intézményénél is történt belső ellenőrzés januárban, amikor is azt 
javasolták, hogy a szennyvíz díját emeljék meg plusz 50 Ft-tal. Anélkül, hogy a belső ellenőrzés 
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munkáját kritizálná, történik egy belső ellenőrzés, és nem tűnik fel senkinek, hogy 
szerződések tűnnek el, mindez a kiküldött talajterhelési díjbevalláskor derült ki, mivel soknak volt 
már szerződése. Ennek normális országban lenne felelőse. Hogy van az, hogy 11 millió forinttal 
tartozik az Intézmény a Vízműnek, ezért meg kell emelni a díjat plusz 50 Ft-tal. Ha minden 
településen így volt, hogy évek óta használják a csatornát, de nem fizetnek díjat, önhibájukon kívül, 
mert nem kaptak számlát, hiába kötöttek szerződést.  
Szeretné, ha Képviselő-testületi ülésen adnának tájékoztatást arról, hogy ki a felelőse ennek a 
történetnek. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
A talajterhelési díj sokkal alacsonyabb, mint a csatornadíj. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Van, akiről nem is tudni, hogy van szerződése, de van olyan is, hogy rákötött a rendszerre, de nem 
jött be szerződést kötni. Most a vízóra-leolvasók nézik, hogy látnak-e tisztítónyílást, és ezt majd 
egyeztetik a szerződést kötők listájával. Azt, aki az Intézménynél ezt a munkát végezte, már 
elküldték, most egy új személy dolgozik. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az akkor sem jó megoldás, hogy azok sem fizetnek, akik kötöttek szerződést, mert nem kapnak 
számlát. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez majdnem olyan, hogy egyesek használják a rendszert, - és amikor a talajterhelési díjról szóló 
bevallásnyomtatványt megkapják, jut eszükbe, hogy ők már rákötöttek, csak szerződésük nincs – de 
mivel nincs szerződésük, nincs számlájuk, és ezért nem fizetnek. 
Ha mindenki rákötne, akkor biztos nem lenne ez a hiány. Az a felháborodás jogos a számlafizetők 
részéről, hogy ezt a hiányt is velük akarják megfizettetni, akik amúgy is rendesen fizetik a 
számláikat, mert a nem fizetőkkel nem tudják ezt behajtani. 
A belső ellenőr azt állapította meg, hogy ha azok, akik ráköthetnének a rendszerre, rá is kötnének, 
akkor biztos, hogy nem lenne hiány. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2009. évben folytatott belső ellenőrzésről szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2009. évben folytatott belső ellenőrzésről szóló 
beszámolóra vonatkozóan 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

32/2010 (IV. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 2009. évről 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése szerint megtárgyalta a 2009. évre vonatkozó éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a polgármester 2009. 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 Munkaszervezetee részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 

 
5.) Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról. 

Előadó: Dr. Jakab Kálmán háziorvos 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 
 
Kiegészítésében elmondta, hogy köszöni az Összefogás Atkárért Egyesületnek a rendelő parkjának lekövezését . 
Ez előtt minden tavasszal sárban, vízben botorkáltak, vagy porfelhő között járkáltak, gödrökön át, 
tengelytöréssel fenyegetve jutottak be az udvarra, mindez most megszűnt. 
Viszont segítséget kér a kapubejáró megépítésére, a kitört téglák pótlására. 
Úgy tudja, hogy a közintézmények magyar és uniós zászlóval történő ellátását törvény írja elő. 
Ehhez is kér segítséget. 
A fogászati rendelő helyzetét is meg kellene oldani, szerinte az épületegyüttes tsz felőli részén 
lehetne bővíteni, nem túl nagy befektetésből, vagy a szolgálati lakásból kellene ismét elvenni. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöni az Egyesületnek, hogy az önkormányzattól levette a terhet és elkészült a rendelő előtti 
parkoló. A bejárat oszlopát nem az önkormányzat döntötte le és a téglát sem az hagyta ott, de ígéretet 
tett arra, hogy a téglát elviszik onnan, és el is fogják szállítani. Nem tudja, hogy mi legyen a 
bejáróval, mert van engedélyes buszmegálló terv, ebben a bejárót elbontanák, összekötnék a 
Gyógyszertárral, egy járdával. Az a baj, hogy most nem írtak ki pályázatot erre.  
 
Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 
 
A bejáratot addig is meg kellene valahogyan csinálni, más falvakból is jönnek ide, és jobb lenne, ha 
szebb külsőt látnának. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A fogászat áthelyezése nem egyszerű, ismeri a helyiségeket, de attól fél, hogy ha szükség lenne 
valaha az orvosi lakásra, mit szólna, az az orvos, akinek kellene a lakás, hogy még most is elvesznek 
belőle, és esetleg nem is maradna semmi. 
 
Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 
 
Amikor ott laktak az előszobát nem sok mindenre tudták használni, viszont egy szobát még hozzá 
lehetne építeni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A kis előtér lehet, hogy megfelelne az ANTSZ előírásainak. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Nem tudja, hogy milyen állapotban van a bejáró oszlopa, szétverhető-e, mert ha igen, azt javasolta 
volna, hogy a közcélúak hátha tudnak vele valamit kezdeni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Tisztázzák, amikor az oszlopot kiverték és lebontották róla a téglát, megbeszélte a polgármester 
úrral, hogy az összerakott téglát átszállíttatja a hivatal udvarára. Ha minden közcélú, aki eddig itt 
dolgozott, csak egy keveset vitt volna el, négy nap alatt végeztek volna vele. Az oszlop 4 mázsa, ezt 
nem tudták a szeméttelepre szállítani, de a jövő héten megoldja és elszállítják onnan, mert ha ő 
valamit elkezd, akkor azt be is fejezi, nem úgy, mint a szolgálati lakások gázcsövét, amit 
összehegesztettek, de nem festettek le, vagy a kultúrházi kiskaput sem festették le. Az Egyesület által 
elvégzett munkát a tagok eddig is a saját idejükből, ingyen végezték, de még eddig nem kaptak érte 
köszönetet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Teherautóval ilyen nagydarabot nem lehet kivinni, de Varga Zoli azt mondta, hogy ha leveszi az autó 
végét, akkor talán szállítható. Majd elviszik onnan az oszlopot is, de a tégláról sajnos már nem 
tudott. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az oszlopot ők sem tudták ugyanezért elszállítani. A téglát szintén ide fogja vitetni, azért, hogy a 
közcélúak a saját dolgukat végezhessék. 
Ez számára hihetetlen, hogy a polgármester abba rúg bele, aki ingyen és a saját idejét felhasználva 
dolgozik, tesz valamit ezért a faluért. 
Ha mindezt nem beszélték volna meg a polgármesterrel, hogy a téglát átszállítatja, akkor megértené, 
hogy még mindig ott van. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő csak azt mondja, amit a doktor úr is, hogy háborús állapotok vannak, a szemét, a gallyak, stb. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Az elmúlt ülésen már volt szó erről, jó, hogy a doktor úr most felvetette, biztos nem is tudott erről. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Dehogynem, tudott róla, azért vetette fel. 
Javasolta a Képviselő-testületnek a község egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, a község egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatóra 
vonatkozóan -8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és tudomásul vette. 
 
A polgármester 10 perc szünetet rendel el. 
 
SZÜNET UTÁN: 
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6.) Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról. 

Előadó: Marton Sándorné védőnő 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Marton Sándorné védőnő: 
 
Kiegészítésében elmondta, hogy már a tavalyi beszámoló kapcsán is említette azt az apró kérést, ami 
a bejáróval kapcsolatos, hogy egy kis szöveges táblán a beállási lehetőséget megtiltaná a nem ide  
 
érkezőknek. Közlekedési táblát biztos nem lehet, de egy egyszerű kis tábla is elegendő. 
A tisztasági festés és a fűtésrendszer átalakítása kellene, ez utóbbi többe kerül, de jó lenne, ha 
megvalósulhatna. Ezt már a tavalyi beszámoló is tartalmazta. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Megnézte a tavalyi és az idei költségvetést is, és egyikben sem szerepelt egyik feladat sem. De ez 
nem jelenti azt, hogy a festést ne tudnák elvégezni. A fűtéskorszerűsítésnek mi az oka, mert ő 
néhányszor megnézte, a kazán fűt, de ha nem elég reggel bekapcsolni, akkor már előző este be kell, 
hogy éjjel is fűtsön, ha másnap jönnek a babák. 
 
Marton Sándorné védőnő: 
 
Ő csak az otthoni fűtéssel tudja összehasonlítani, sok a díj a számlában. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A beszámolóban az van, hogy hideg van. A költségvetés összeállításakor kellett volna ez a javaslat. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Jól értette, hogy a tavalyi beszámolóban is benne volt ez? 
 
Marton Sándorné védőnő: 
 
Igen. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Akkor kellett volna szólni, amikor a költségvetés tervezése volt, és mégsem került be sem tavaly, 
sem most. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A gyermekvédelem egy komplett munka a településen, amiből a védőnő is aktívan kiveszi a részét, 
az iskolai életbe bekapcsolódik. Bármilyen problémájuk van, mindig jelzik és ő a legrövidebb időn 
belül jön is.  
Gyermekvédelmi munkához kapcsolódik, hogy az iskola részt vesz egy mentálhigiéniás programban, 
ami a szexualitásról és a drogozásról szól. A védőnővel közösen fogják az előadásokat tartani, ő 
szívesen vesz részt ebben a munkában. A csomagot ő már megkapta, a gyerekeknek külön csomag 
lesz. Mindez az osztályfőnöki órák keretében valósul meg.  
 



 81

Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a védőnői szolgálat munkájáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a védőnői szolgálat munkájáról szóló tájékoztatóra 
vonatkozóan 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette. 
 
 
7.) Tájékoztató az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról. 

Előadó: Gulyás-Szabó Györgyné igazgató 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Tudomására jutott, hogy könyveket selejteztek, a tűzoltószertárból elszállítottak a méh-telepre 
könyveket, amelyben nemcsak régi, hanem új könyvek is voltak. Hogyan kerülhettek oda új 
könyvek? 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
Ez így igaz. Voltak régebben kiselejtezett könyvek is, amiket még nem szállítottak el. Voltak 
máshonnan kapott, de a könyvtári állományba nem megfelelő könyvek, amelyeket nem lehetett oda 
bevenni. Ilyenek most is vannak, ezek csak úgy ott vannak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Volt már erről szó, Kulcsár vitte el a MÉH-be ezeket a könyveket. De nem lett volna ésszerűbb 
megoldás, ha ezeket egy jótékonysági bálban tombolaként odaajándékozták volna? 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
Ha több idő lett volna, akkor talán, de jött a lisztosztás és gyorsan ki kellett pakolni a Tűzoltószertárt. 
A tankönyvekről: a kiadóváltással nagyon sok tankönyvet is le kell selejtezni. Felmerült, hogy 
szeretnék ezeket a könyveket Erdélybe kivinni. 
 
Kocsis Attila képviselő. 
 
Kérdezi, hogy mint könyvtárosnak, nem fájt a szíve, hogy könyveket, hogy új könyveket is vittek a 
MÉH-be? 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
Mint könyvtárosnak nem, mert ilyen könyvet nem szabad könyvtárban tartani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Hány darab könyv lehetett ott, és milyen témájúak voltak? 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
250 db volt a selejt, és 100 db új könyv. 
Olyan mélységű egyházi könyvek voltak ezek, amik nem összeegyeztethetőek a könyvtárinkkal. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Honnan kerültek ide ezek a könyvek? 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
Az elmúlt 20 évben voltak olyanok, akik az embereket becsapták, nem azt küldték, amit ígértek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A Palánta Alapítványtól az Iskola is kap vallásos kiadványokat, de nem tudnak vele mit kezdeni, 
ezért odaadják a hittanos gyerekeknek. 
Ha már 4 évig ott volt a tűzoltószertárban, nem lehetett volna egy könyvbörzét tervezni atkáriaknak, 
szerinte az összes könyvet elvitték volna a régieket és az újakat is. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nagyon jó az ötlet, kéri Gulyásnét, ha máskor is lesz ilyen, meg kell szervezni a könyvbörzét, ingyen 
elvihetők a könyvek. 
Most hány könyv vár selejtezésre? 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
Át kell nézni, most főleg tankönyvek vannak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület foglaljon állást a tankönyvek ügyében. Muszáj minden évben 
tankönyvet rendelni? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A tankönyvcserére azért van szükség, mert a kiadóknak az az érdekük, hogy módosítsanak, igy a régi 
tankönyveket már nem lehet használni. 
Az iskola a tankönyvek normatív támogatását soha nem lépte át, sőt inkább még maradt is belőle. Az 
1000 Ft is itt marad az önkormányzatnál. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Miből halmozódik fel ennyi tankönyv? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Vannak, akik ingyen kapják a tankönyvet, ők visszaviszik a könyvtárba, és azokból marad meg. 
Nagyon sok olyan gyerek van, aki a régi tankönyvet használja, de ha valamiből új van, akkor azt 
meg kell venni. 
A térképek, atlaszok hosszú időn át használhatók, viszont sok a munkatankönyv, amit csak egy évig 
lehet használni, mert abban dolgoznak, ezeket le kell selejtezni. 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
A történelem, a magyar, a matematika, mindet cserélték szeptemberben. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Van ilyen is, matematikából közel 10 éve ugyanazt a módszert tanították, de ezek nagy része 
munkatankönyv. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
A tankönyvkiadónál vannak különbségek? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Vannak, más a minőség, a tartalom, más a tananyag felépítése. Régen egy tankönyv volt minden 
tantárgyból, amit évtizedekig használtak. Nagyon sok kiadó van a tankönyv piacon. Ők 
matematikából másik kiadó tankönyvét használják. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Megjegyzése: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól kaptak értesítést, hogy Atkáron júniusig 
nem lesz falugazdászi fogadóóra, csak mobiltelefonos elérhetőséget adtak. 
 
Gulyás Szabó Györgyné igazgató: 
 
Az lenne a jó, ha Detk helyett csak Gyöngyösig kellene menni falugazdász ügyben. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló 
tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 
munkájáról szóló tájékoztatóra vonatkozóan 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és 
tudomásul vette. 
 
 
 
 
III. NAPIREND UTÁN: 
 
Bejelentések, indítványok 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a visontai polgármester leveléről. A Mátrai Erőművel kapcsolatos 
foglalkoztatás miatti megkeresésében támogató nyilatkozatot vár a Képviselő-testülettől. 
Széndioxid kvóta miatt korlátozni akarják az erőműveket. Legnagyobb a Mátrai Erőmű, ezért 2013-
tól korlátozni akarják és elhalasztani az Erőmű 5-ös blokkjának a fejlesztését. Viszont az Erőmű arra 
az időre 50 %-ban fog aprítékot és más energiahordozót felhasználni, és így csökkentené a 
széndioxid kibocsátást. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Ezért mennyi iparűzési adót adna át? Ezzel munkahelyek is megszűnnének? 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Azért is kéri a támogatást, mert Atkárról is dolgoznak emberek, és nekik is megszűnne a 
munkaviszonyuk. Atkár nem kap füstpénzt, és légvonalban is 10 km-re van Visonta, és tervezik, 
hogy az iparűzési adót is megszüntetnék. 
 
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
Javasolta az elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Támogató nyilatkozatra vonatkozóan – 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2010 (IV. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Támogató nyilatkozat a Mátrai Erőmű működéséről 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  Visonta Község 
Polgármesterének kezdeményezését a Mátrai Erőmű működéséről és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármestert felhatalmazza a 
Mátrai Erőmű Zrt. további működéséről és jövőbeli fejlesztéséről szóló támogató 
nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Tavaly, a Tass pusztai fejlesztésekhez kapcsolódva, átdolgozásra kerül a helyi Építési Szabályzat. 
Ennek az egyeztetési anyaga elkészült, ami a Tass pusztára vonatkozó részeket tartalmazza. 15 
munkanap áll a lakosság rendelkezésére, hogy ezzel kapcsolatos észrevételeit megtegye. Ez az 
előzetes egyeztetési szakasz, lesz egy második egyeztetés, amikor a felvetődött javaslatokat 
feldolgozzák, a lakosság véleményezésére kerül. Célszerű lenne minél több ötletet begyűjteni, hogy 
ezek megfelelnek-e a törvénynek, az országos településrendezési tervnek, hogy be tudják-e dolgozni 
a javaslatba. 
Kéri, hogy a képviselők ezt hirdessék a lakosság körében. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Külterületen van egy-két dolog, a 3-as leágazásánál az autópálya lehajtónál van egy kis épület, ami 
katonai objektum volt, a telefonközpont. Ezt a részt ipari övezetnek kellene nyilvánítani, hogy 
lehessen ott építkezni. 
Másik: a repülős Váradiék terveztek lakásépítést, de a rendezési tervben nem így szerepel az a rész, a 
beépítettséggel volt a baj. Ez a két dolog van, amivel módosítani kellene a tervet. Az lenne a jó, ha a 
rendezési terv több évig is megfelelne. 
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Hasznosi Árpád képviselő: 
 
A lakossággal mire gondolnak? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A belterületen jelentkező dolgokkal, a kerítésekre, a tetőzetekre, az előkertekre. 
 
Fülöp Lászlónéné alpolgármester: 
 
Bakondi Tamás külterületen építkezik, az is ide tartozik? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Igen, ide tartozik, de az megfelel a rendezési tervben előírtaknak. 
 
Paksi Tamás képviselő: 
 
Mezőgazdasági területen lehet építkezni, külterületen meg nem? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nem így van, mert a repülőtér már akkor is így szerepelt a tervben, csak az a rész védett terület volt a 
Margit kút és környéke miatt, azért van a beépítési nagysággal a gond. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem lehetne a térképet lemásolni? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
De lehetne, de a szöveges rész letölthető az Internetről. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Jegyző bejelentésének tudomásulvételét az építési szabályzatra 
vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az építési szabályzatra vonatkozó bejelentésre 
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette. 
 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Bejelenti, hogy az Arany János úton, Gríznerék előtt a Vízmű kút leszerelésével a kút helyét 
betörték, ott tátong egy lyuk, amely balesetveszélyes, ki kellene javítani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A Vízmű a használaton kívüli kutakat fokozatosan leszerelte, ezt a kutat is elvitte, de a lyukat 
otthagyták, egyeztetett a Vízművel, de nekik kell betömni és lefedni a lyukat. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi, hogy szabályos-e az, aki az ingatlanán kívül égeti el a szemetét, és ha nem ég el, az árok 
szélén ottmaradó hamu nem zavaró-e? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A múltkor végig ment a Kertalja úton, ami akkor nagyon fel lett szedve. 
Megnézi a Hunyadi és Alkotmány utat összekötő utat, ez ott van. 
 
Paksi Tamás képviselő. 
 
A szemétszállítás hétfőn történik, de minden évben van olyan ünnep, ami hétfőre esik, ezért 
bizonytalan, hogy mikor viszik el a szemetet. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Eddig még sosem változott a szállítás ideje, akármilyen ünnep volt, akkor is elvitték hétfőn. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Bejelenti, hogy a sportpályáról eltűnt kb 10-15 olyan fa, amit kézi fűrésszel el lehetett vágni, csak a 
30-40 cm-es csonkokat hagyták meg. A kertek végében lévőket és a Vízmű saroknál nagy 
mennyiséget vittek el, van egy teljesen friss vágásnyom is a Benei Imre kiskapujánál. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Kérdezi, hogy mi a fejlemény a tóval és a Roska-üggyel? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Roskának elküldték a határozatot. 
A tóval kapcsolatban a művelési ágat , a tavat fel kell tüntetni a térképen, kell készíteni egy művelési 
ág változásáról szóló vázrajzot, és be kell adni, mert a Földhivatalnál azt mondták, hogy csak a 
tulajdonos kérésére változtatják meg, és ha berajzolják a tavat és a körötte lévő mocsaras részt 
kivettnek tekintik, és akkor megvásárolhatják. Jelenleg ez gyep, rét, kiderült, hogy a tsz 8-9 m-t 
szántott el az önkormányzat területéből, ameddig nem volt víz, addig felszántotta. Kell, hogy gazdája 
legyen. Bordák József bent volt és sürgette, hogy legyen már valami, jövő héten beadják a kérelmet 
és majd megy a dolog. 
 
Kértek igazolást az ÉVIZIG-től, hogy ott már évek óta tó van. Most itt tart a dolog. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az elhangzott bejelentések és válaszok tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a bejelentésekre vonatkozóan – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette és elfogadta. 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat ez évben is forráshiányos. Ezért idén is 
pályáznak a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
Ismerteti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot. 
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Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testület a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a határozati javaslatra vonatkozóan 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2010 (IV. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. 
 évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
A) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (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 Község Önkormányzatának 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 2009. 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 2009. január 1-jén 1 500 fő feletti. 
IV. Az önkormányzat 
1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú 
kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési 
törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek  
a) megfelel. 
2. a 2010/2011. 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 III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. 
pontja figyelembevételével) meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek  
a) megfelel. 
V.  Az önkormányzat helyi adó (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) 
bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során 
realizál. 
VI. b) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján 
könyvvizsgálatra nem kötelezett, 
ba) de saját döntése alapján a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót bízott meg. 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármestert felhatalmazza, hogy a 
szükséges mellékletekkel együtt a kérelmet nyújtsa be az Önkormányzati Miniszter részére. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2010. április 26. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
A tűzoltószertár szolgalmi jogáról már beszéltek, a fogorvosi rendelőt is ott szerették volna 
kialakítani. A bejárat viszont nem tiszta, mert az épület előtti terület is magántulajdonban van, és a 
mostani tulajdonos meg akarja vásárolni a szertárat is, hogy ott üzletet és lakást alakítson ki. 
Ezért ő kért egy rajzot és egy költségvetést, hogy a mostani rendelőt hogyan lehetne kibővíteni és ez 
mibe kerülne. Minden 10.900 eFt lenne, megtoldanák az épületet oldal irányban, a tetőt 
összeácsolják, az egész tetőhéjazatot kicserélnék, ellátnák akadálymentesítéssel, WC-vel, ami nem 
kis pénz. Azt is meg kellene nézni, hogy a tűzoltószertár átalakítása mennyibe kerülne. De azt is 
tudni kellene, hogy mennyiért vennék meg a Tűzoltószertárt, és ha ez mégsem sikerülne, akkor a 
szolgalmi jogot el kellene indítani. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester. 
 
Szerinte annyi pénzt úgysem adnának érte amennyibe a bővítés kerülne, ha meg 5 milliót kérnek, 
abból nem lehet építkezni, el fog folyni máshová. Inkább a szolgalmi jogot támogatja. Már csak pár 
hónapja van ennek a képviselő-testületnek, szerinte hagyják meg az új testületnek a többit. 
 
Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 
 
Azt kellene meggondolni, hogy a tűzoltószertár nagy alapterületű, sokba kerülne a felfűtése. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az épületet le kellene vakolni, a nyílászárókat kicserélni, szigetelni kellene. 
Javasolja, hogy döntsön a Képviselő-testület a szolgalmi jog bejegyzéséről. 
 
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát a szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozóan – 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2010 (IV. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy:  Tűzoltószertár megközelítéséről és közműellátásáról szóló 23/2010. (II. 25.) 
számú határozat megerősítése 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2010. (II. 25.) számú határozatát 
megerősíti, felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatnak megfelelően 
kezdeményezze a szolgalmi jog bejegyzését. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 90 napon belül 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 19 órakor 
bezárta.  
 

kmf. 
 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 

 


