JEGYZŐKÖNYV

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 15-én /szerdán/
16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Benei Bertalan polgármester
Fülöp Lászlóné, alpolgármester
Bartókné Lukács Irén., Berényi Ildikó
Király Sándor, Kocsis Attila,
Oravecz Györgyné, Paksi Tamás,
Pesti Jánosné képviselők

Távolmaradását
bejelentette:

Hasznosi Árpád képviselő

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Gulyás Szabó Györgyné, Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
Pesti Jánosné igazgatási előadó, jzkv-vezető
Petrikné Tóth Judit, gazdálkodási előadó
Baginé Palik Katalin, gazdálkodási előadó

Megjelentek:

4 fő atkári lakos

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalann polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat, és a megjelent atkári lakosokat.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 9 fő jelen van.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják
meg.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:
Tárgy:

Előadó:

1.) Atkár község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Beszámoló a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.

Benei Bertalan
polgármester
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Tárgy:

Előadó:

3.) Éves közoktatási minőségfejlesztési munkaterv elfogadása,

Dr. Jakab Csaba
jegyző

4.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához csatlakozás

Benei Bertalan
polgármester

5.) BURSA Szabályzat felülvizsgálata.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

6.) Bejelentések indítványok.

Benei Bertalan polgármester:
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról, (melynek másolata a kiküldött anyagban található,) a két ülés között átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta
végzett munkájáról.
Átruházott hatáskörben 2 temetési segélyről intézkedett.
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta – 2010. június 24. óta – végzett munkájáról az alábbiakban
számol be:
- Június 25-én a Mátrai Szövetség ülésén vett részt. Továbbá az Általános Iskola akadálymentesítési
munkaterületének átadása.
Közbiztonsági Fórumon volt.
- Július 29-én bejárás volt az iskolai akadálymentesítés kapcsán.
Suha Péter újságíró járt nála a Polgármesteri Hivatalban.
- Augusztus 12-én a szemétszállítást végző ASA vezetőjével, Jambrik Roland Úrral tárgyalt.
- Augusztus 16-án rendkívüli Képviselő-testületi ülés volt.
- Augusztus 17-22 között készülődés az augusztus 20-i ünnepségre.
- Augusztus 23-tól szabadságát töltötte.
- Augusztus 30-án bejárás az iskolai akadálymentesítés területén.
- Szeptember 1-én az általános iskola tanévnyitó ünnepségén volt.
- Szeptember 7-én a gyöngyösi Kistérségi Többcélú Társulás pénzügyi bizottsági, majd Társulási
Tanács ülésén vett részt Markazon.
-Szeptember 12-én a Gyöngyösi Szüret rendezvényen vett részt, nagyon szép emlékkel gazdagodtak,
8-10 gyerek énekelt az idősekkel együtt, mindenkinek tetszettek a magyar népviseletbe öltözött
gyerekek és énekük.
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 –9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
A bizottság két üléséről számolhat be. Augusztus 5-én 4 átmeneti segély iránti kérelemre 21.000 Ftot állapítottak meg, egy kérelmet el kellett utasítani.
Mai ülésen 3 átmeneti segély kérelem érkezett, két kérelmezőnek 13.000 Ft- átmeneti segélyt
állapítottak meg, egyet elutasítottak. Lakásfenntartási támogatást két igénylőnek állapítottak meg, az
egyiknek 5400 Ft-ot, a másiknak 2300 Ft-ot havonta.
A bizottság véleményezte a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat lehetőségét is.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Atkár község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása és jóváhagyása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester,
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló,
1/2010. (I.28.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek –az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 1/2009. (I.28.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát – az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló, 1/2010. (I.28.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetére vonatkozóan, 9
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
13/2010. (IX. 15.)
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2009. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

174

2.) Beszámoló a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság mai ülésén megtárgyalta a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkl - a 2010. évi költségvetés I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolóra vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.

3.) Éves közoktatási minőségfejlesztési munkaterv elfogadása, a vezetői
értékelésben részvevők körének meghatározása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző, iskola igazgatója, óvoda vezetője
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előző évben elfogadottak szerint a minőségirányítással kapcsolatos teendőket ellátta a képviselőtestület. Az önkormányzat minőségirányításának megfelelően készült el a javaslat. Kéri ennek
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az előterjesztés 5. pontjához szól: már jelezte a Képviselő-testületnek, hogy az iskolában a tanév
vége június közepén van, ekkor kell a különböző beszámolókat elkészíteni, ezért ez a júniusi
határidő neki nagyon korai. Ilyenkor még tanítás is van nagyon sok intézményben, településen ezt az
őszi időszakra teszik, inkább a következő ülésen számolnak be erről a témáról.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Általában a képviselő-testület nyáron rendes ülést nem tart, ezért inkább a szeptemberi ülésen lehetne
ennek az elfogadása. Így az önkormányzati programot ennek megfelelően kell módosítani.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az elhangzott módosítással együtt elfogadni az éves közoktatási
minőségfejlesztési munkatervet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az éves közoktatási minőségfejlesztési munkatervre
vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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69/2010 (IX. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzat Éves Minőségfejlesztési Munkatervének jóváhagyása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati Minőségirányítási
Program 5.2 pontja alapján az Önkormányzat 2009/2010. évi Minőségfejlesztési
Munkatervéről szóló beszámolót elfogadja és az Önkormányzat 2010/2011. tanévre szóló
Minőségfejlesztési Munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
I. 2011. évi belső ellenőrzési feladatok előkészítése
Felelős:
jegyző, intézményvezetők
Határidő:
folyamatos
II. 2009/2010 évi beszámoló benyújtása és elfogadása
Felelős:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő:
azonnal
III. Beszámoló a 2010. évben folytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról
Felelős:
Berényi Ildikó óvodavezető
Határidő:
2010. október 31.
IV. Törvényességi és szakmai pedagógiai ellenőrzés előkészítése, szakértő kijelölése
előterjesztésért Dr. Jakab Csaba jegyző, jóváhagyásért Képviselő-testület
Felelős:
Határidő:
2011. áprilisi ülés
V. Éves intézményi minőségirányítási feladatok értékelése, intézkedési terv készítése.
Felelős:
intézményvezetők
2011. szeptemberi Képviselő-testületi ülés előtt 1 hét
Határidő:
VI. Éves fenntartói intézményértékelés
Felelős:
az értékelés előkészítéséért Dr. Jakab Csaba jegyző, az értékelés elfogadásért a
Képviselő-testület
2011. szeptemberi Képviselő-testületi ülés
Határidő:
VII. Az intézmények minősítésének nyilvánosságra hozatala
Felelős:
Dr. Jakab Csaba jegyző,
Határidő:
2011. szeptemberi Képviselő-testületi ülés után 2 hét
VIII. Törvényességi és szakmai pedagógiai ellenőrzés szakértői jelentés és intézkedési terv
elfogadása
Felelős:
előterjesztésért Dr. Jakab Csaba jegyző, jóváhagyásért Képviselő-testület
Határidő:
2011. szeptemberi ülés

4.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához csatlakozás
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Már több éve nem indult az önkormányzat ezen a pályázaton. Ha most úgy döntenek, hogy
pályáznak, akkor az 5. napirendi pontos is meg kell tárgyalni. Azonban, ha nem csatlakoznak, akkor
az 5. napirendi pont tárgyalása okafogyottá válik.
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Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
A Szociális és Művelődési bizottság mai ülésén tárgyalta a napirendet. Végig gondolták az
ösztöndíjat, legfontosabb dolog, amire felhívja a Képviselő-testület figyelmét, szeptember 30-ig lehet
csatlakozni. Ezért a bizottság úgy foglalt állást, hogy most inkább csatlakozzanak a pályázathoz, és
majd az új képviselő-testület eldönti, hogy részt vesz-e ebben, vagy sem, mert októberben, amikor
megalakul az új testület már nem csatlakozhatnak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha csatlakoznak, akkor az önkormányzatnak október 1-ig kell kiírni a pályázatot, ezzel pedig már
kész tények elé állítják az új képviselő-testületet. Mivel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben
van, komoly forráshiánnyal kell számolni és további hitelekre sem számíthatnak, meg kell fontolni,
hogy mire költenek.
Kocsis Attila képviselő.
Egyetért Bartóknéval, elbaltázott dolog lenne, ha a következő testületnek bármit is bevállalnának,
nem javasolja a csatlakozást.
Benei Bertalan polgármester:
Az elhangzott hozzászólások alapján javasolja, hogy ne csatlakozzanak a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázathoz.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra vonatkozóan
– 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
70/2010 (IX. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Ösztöndíj 2011. évi fordulójától távolmaradásról
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 2011. évben nem csatlakozik.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a pályázatban
érintett polgárokat érdeklődés esetén tájékoztassa.
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: folyamatos

III. NAPIREND UTÁN:
Bejelentések, indítványok:
Benei Bertalan polgármester:
A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakosság által kötött lakástakarék-pénztári szerződésekből
befolyt pénzről már volt szó az augusztus 16-i ülésen. 10-10 millió Ft-ot kaphatnának a Vízi
közműtől az önkormányzatok, melyet a szennyvíz-beruházás okozta út- és járda hibák kijavítására
lehetne fordítani.
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Atkárnak 5 millió Ft-os tartozása van, amit levonnának ebből a 10 millióból, és így 4,9
milliót utalnának az önkormányzat számlájára.
Ebben az ügyletben a Víziközmű Társulat kötne megállapodást az önkormányzatnak, neki kellene
adni árajánlatot és számlákat, viszont a bank,– a kezességvállalást tavaly feloldotta, felszabadított
egy összeget. Az önkormányzatok hitele 2015. március 31-én jár le, eddig kellene kezességet
vállalni, és Veres János, a bank vezetője és Klopkó János szerint is ez a pénz a végére több is lehet.
Váci Úr, az Ökotám alapítvány kaphatná meg ezt a pénzt, és ebből utalnának az önkormányzatoknak.
Vámosgyörk és Csány is hozott már erről határozatot, Adácsnak és Atkárnak is dönteni kellene. Ez
olyan pénz lenne, amit már az új Képviselő-testület tudna felhasználni.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az a helyzet, hogy a szerződés-tervezetet a bank még mindig nem készítette el, és csak ennek
ismeretében lehet beszélni a részletekről is. A szerződés-tervezet elkészítéséhez egy
szándéknyilatkozatot, határozatot kell elfogadni a Képviselő-testületnek, és majd ismét határozatot
kell hozni később.
Benei Bertalan polgármester:
Viszont, ha most nem hoznak határozatot, akkor a bank nem is készíti el a szerződés-tervezetet.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Polgármester Úr elmondta, hogy ha a Vízi közmű társulat mégsem fizet 2015. március 15-ig, akkor
az önkormányzatnak kell megfizetnie a 10 millió Ft-ból. Ez elég érdekes helyzet.
Benei Bertalan polgármester:
Az is érdekes, hogy a 4 millió forintot felvette 2002-2006 között az önkormányzat, és szépen
törleszti a képviselő-testület, és a következő is, és még majd az is, ami 2015-ben lesz. Egyébként ez a
beruházás az önkormányzat vagyonát közel 1 milliárd forinttal növelte.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ez többféle oldalról is megközelíthető, mert ha most nem veszik igénybe, akkor marad az 5,1 millió
forintos tartozás, amit egyszer valakinek úgy is ki kell fizetni. Ezzel azért csökkenne a hitelállomány
és kamatmentesen fizethetnék vissza, és még jó pont is lenne a képviselő-testületnek, sőt még 4,9
millió forint maradna is, aminek a sorsáról a következő képviselő-testület dönthetne. És ha annyira
nem értenek egyet ezzel, akkor ne használják fel, zárolják a maradék 4,9 millió forintot.
Benei Bertalan polgármester:
Azt is kiköthetik a határozatban, hogy az 5,1 millió forintot visszafizetik, és ha ez előbb megtörténik,
mint ahogy megalakul az új testület, akkor addig zárolják, hogy az új képviselő-testület dönthessen
róla.
Javasolja feltétlenül meghozni ezt a határozatot, mert a négy település ebben a beruházásban együtt
sírt, együtt nevetett, és ne rontsák el a többiek adományát.
Kocsis Attila képviselő:
Problémája a pongyola megfogalmazás, a beruházás finanszírozó Commerzbank…. Nem szerepel,
hogy hitelről van szó.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez csak a 2004-ben megkötött hitelszerződésre vonatkozik.
Benei Bertalan polgármester:
Ez nem hitel, és csak akkor kellene visszafizetni, ha 2015-ig nem tudnák visszafizetni a banknak a
hitelt. Az is lehet, hogy nem a Vízi közmű fizethet, hanem a bank.
Javasolta a Képviselő-testületnek egy szándéknyilatkozat elfogadását a szerződés-tervezet
elkészítéséhez.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a szándéknyilatkozatra vonatkozóan – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
71/2010 (IX. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község Önkormányzatának kezességvállalása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
szóbeli előterjesztése alapján a Vámosgyörk és Térsége Vízi közmű Társulat
közreműködésével megépült szennyvízhálózat utólagos helyreállítási munkáiról szóló
beszámolót. A beruházást finanszírozó Commerzbank Zrt. az Atkár Községben szükséges
helyreállításra 10 000 000 Ft-ot, azaz Tízmillió Forintot biztosít az Önkormányzatnak.
Ennek fejében Atkár Község Önkormányzata kezességet vállal a hitel visszafizetésének
időtartamára 10 000 000 Ft, azaz Tízmillió Forint erejéig oly módon, hogy amennyiben a
2004. június 8-án kötött hitelszerződés záró időpontjában, 2015. március 31-én az Adós
Vámosgyörk és Térsége Vízi közmű Társulat a hitel összegét nem fizeti vissza, helyette
az Önkormányzat 10 000 000 Ft összegben kezesként teljesít a Commerzbank részére.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a
Vízi közmű Társulat és a Commerzbank részére.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a hitelszerződés módosítás tervezetének Képviselő-testületi
megtárgyalását és jóváhagyását követően felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
hitelszerződés módosítás aláírására.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: hitelszerződés módosítás Képviselő-testületi jóváhagyását követően azonnal

- A 010/24 hrsz. kis tó értékesítéséről hozott határozat módosítása
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Nagyon hosszú tortúra után a földhivatal mindenkit kiküldött, hogy ez a terület nád, vagy rét, vagy
mi. A Földhivatal Vezetője is kint volt, végül elfogadták, hogy van tó, van vízállás és van egy csomó
nád is, de gyepnek minősítették egy részét. Ami tó meg vízállás, arra van vízjogi létesítési engedély
tó építésére, és az kivett területnek számít, amire nem kell földvédelmi járulékot fizetni.
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Ha Bordák Józsefet még érdekli a dolog, megvásárolhatja, de Jóskamion cégként nem
veheti meg, csak magánszemélyként. Bent volt a múltkor, és azt mondta, hogy miután az ÁFA-t nem
tudja visszaigényelni, de ha az önkormányzat kifizeti az ÁFA-t, megveszi nettó 4.320 eFt-ért. Ha a
Képviselő-testület ezzel egyetértene, a képviselői tiszteletdíj-tartozást lehetne belőle fedezni.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A Képviselő-testületnek szándékában van eladni ezt a területet. Azt gondolja, hogy az eredeti árhoz
viszonyítva ez az önkormányzatnak 480 eFt-tal kevesebbet jelent. El kell gondolkodni, hogy szükség
van-e erre a pénzre így.
Benei Bertalan polgármester:
Kint voltak Bordák Józseffel és a Jegyző Úrral a tónál, és egy hónapig tartó irtás után, mára
normálisan megközelíthető a hely.
Kocsis Attila képviselő
Javasolja, hogy adják el a kis tó területét, szabaduljanak meg tőle.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy a 010/24 hrsz. kis tó értékesítéséről hozott határozat módosítását fogadják el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 010/24 hrsz. kis tó értékesítéséről hozott határozat
módosítására vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
72/2010 (IX. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítéséről szóló 24/2010. (II. 25.) számú
határozat módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 010/24 hrsz-ú
ingatlanról szóló előterjesztést és a 24/2010. (II. 25.) számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
"I. A határozat bevezető szövege és az 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában
álló 010/24 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződését Bordák József, Atkár, Dózsa Gy. u. 1/1
szám alatti lakossal kösse meg az alábbiak szerint:
1.) Az ingatlan vételára nettó 4 320 000 Ft, azaz nettó Négymillió-háromszázhúszezer
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."
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést Dr. Berzétei Ákos
ügyvéddel készíttesse elő és Bordák József vevővel kösse meg.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 15 napon belül
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Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy a szeptember 10-11-i esőzések ismét kárt okoztak a Széchenyi úton, kint voltak a
tűzoltók, homokzsákokra és árokásásra is szükség volt. Ezen helyzet miatt vis maior kérelmet
nyújtanak be. A védekezés és a helyreállítás költségét összeállították, de még az előző kérelmükre
sem kaptak semmit.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pap úti telek ügyében nem tudtak megegyezni a
földtulajdonossal. Bementek a földhivatalba és olyan bonyolult ügy lett belőle, amely 3 szántóföldet
is érintene, és a szántó átminősítése nagy tortúra. Ezért a Pap úton megcsinálják az árkot, mert
enélkül kiöntik a házakat. Most hétvégére is hasonló esőket jósolnak, és az árok megépítésével az
esővizet a falun kívülre vezethetnék.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a vis maior kérelem benyújtására vonatkozó javaslatának az
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a vis maior kérelemre vonatkozóan 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
73/2010 (IX. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vis maior támogatási kérelem benyújtása 2010. szeptember 11-i árvízhelyzet
enyhítésére
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: A 2010. szeptember 10-11-én lehullott nagymennyiségű
csapadék önkormányzati tulajdonú utakat és tartozékait, magántulajdonú ingatlanokat
veszélyeztetett, károsított, árvízvédelmi védekezést folytatott az önkormányzat, út és ár és
belvízvédelmi létesítmény helyreállítása vált szükségessé.
A beavatkozás helye: az önkormányzat tulajdonában álló Széchenyi u. 50-62 és 49-73
közötti szakasza.
A káresemény várható forrásösszetétele (adatok Ft-ban):
Saját forrás: 104 000 Ft (10 %)
Vis maior igény: 936 000 (90 %)
Források összesen: 1 040 000 Ft
- A védekezés és a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
1 040 000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani, saját
erejéből a vis maior helyzetet teljes egészében nem tudja megoldani.
- A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi, arra biztosítással nem rendelkezik, köztemetőre, közútra és
tartozékaira, ár és belvízvédelmi létesítményre biztosítást kötni nem tud.
- A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az Önkormányzat 2008. és 2009. évben Atkár
Község az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatásában részesült.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: bejelentést követő 22 munkanapon belül
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A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010.
rendeletében biztosítja.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: a 2010. évi költségvetés következő módosításakor

évi

költségvetéséről

Benei Bertalan polgármester:
Ismerteti Püsök Szilvia lakás iránti kérelmét.( másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérelmező civil személy, családanya szolgálati lakást bérelne az önkormányzattól.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Jelenleg egy önkormányzati tulajdonú lakás üres, és ezt a kérelmet kellene versenyeztetni az előző
ülésen hozott döntéssel, amelyben Mátra Évának ajánlották fel ezt a lakást.
Pesti Jánosné képviselő:
Elég zűrösnek tűnik kérelmező, az a véleménye, hogy itt semmit sem lát, egy lakás van, és mivel már
a képviselő-testület döntött a lakásról, javasolja a kérelem elutasítását.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Egyetért Pestinével, de ha Mátra Éva nem tartott volna igényt a lakásra, akkor sem kellene kiadni
egy ilyen családnak, mert lehet, hogy örökre itt maradnának. Mindenképpen csak olyannak lehetne
kiadni, akitől várható, hogy kiköltözik, mert vagy épít, vagy vásárol majd.
Berényi Ildikó képviselő:
Ő is azt gondolja, hogy nincs szükséglakása az önkormányzatnak, ez más kategória, szolgálati lakás
van, és bármikor adódhat olyan helyzet, hogy akár a belvíz kapcsán is, szükség lehet rá.
Benei Bertalan polgármester:
A hozzászólások alapján javasolta a Képviselő-testületnek a kérelem elutasítását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Püsök Szilvia kérelmére vonatkozóan – 9 igen
szavazattal ellenszavazat nélkül elutasította és az alábbi határozatot hozta:
74/2010 (IX. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Püsök Szilvia gyöngyösi lakos kérelme önkormányzati tulajdonú lakás
bérletére
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Püsök Szilvia,
Gyöngyös, Radnóti u. 4 szám alatti lakos kérelmét önkormányzati tulajdonú lakás
bérletére vonatkozóan és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület - tekintettel a településen egyre gyakoribbá váló vis maior
helyzetekre és az atkári lakosok elhelyezésének vis maior helyzetekben történő
biztosítására - Püsök Szilvia gyöngyösi lakos kérelmét elutasítja.
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a
kérelmező részére a határozat egy példányát küldjék meg.
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül
Benei Bertalan polgármester:
Az elmúlt ülésen Király Sándor képviselő kérdéseire most megadja a választ.
- A Művelődési Ház felújításával kapcsolatban kifizetetlen számla már nincs
- Az augusztus 20-i ünnepségre lehetett pályázni, azonban mindenki pályázatát leállították, pályázati
pénz nem volt. Itt van a tervnek megfelelően az augusztus 20-i elszámolás.
- A kis tó eladásáról most beszéltek.
- A 2009-es tűzijáték számlája már nincs a kifizetetlenek között.
- Az utca névtáblák elkészültek, elkezdik a kirakását is. Maga a tábla 240 eFt-ba került, az anyag és a
munkadíj 250 eFt, összesen 490 eFt, amelyhez 100 eFt támogatást kaptak.
- A mai ülésre elkészült a tartozások listáját, amelyet mindenki megkapott.
Király Sándor képviselő:
A falunap, milyen állapotban vannak ezek a költségek. Honnan bérelték a színpadot?
Benei Bertalan polgármester:
A Radírtól bérelték a színpadot. Egyeztettek Nagy Robival és a Rubicommal, aki a támogatást adja,
és a Radír a Rubicomnak számlázza ki a 30 eFt-ot, ehelyett az önkormányzatnak számláztak.
Király Sándor képviselő:
A tűzijáték ki van-e fizetve:
Benei Bertalan polgármester:
Nincs.
Király Sándor képviselő.
Olyan számlák is voltak 2008-ból, amelyek még nem voltak kifizetve.
Benei Bertalan polgármester:
Azért, mert Tóth Sándor azt igérte, hogy ha behoz számlát, akkor befizeti adóra.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A 2008-as számlákat azóta már rendezték.
Király Sándor képviselő.
A 2010. januári számla Kft mit takar?
Mi az a Sylux számla 300 eFt?
Ki az a Fekete Iván?
A Tuticoop számlája mit takar?
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Mi az az ELMIB?
Varga Zoltánnak miért fizetnek?
Vannak-e még olyan számlák, amelyek nincsenek kifizetve, de itt sincsenek felsorolva.
Benei Bertalan polgármester:
Az elhangzott kérdésekre az alábbi választ adta:
- Tervezési számlát takar.
- A Művelődési Házban a világító lámpákat.
- Fekete Iván a könyvvizsgáló.
- A hótolásra vonatkozik a számlája. Egy másik számla a határban összegyűjtött venyigéről, a
fűtéshez aprítékról szól. Bódi Gyula most is azt mondja, hogy szeptemberben két intézményben
telepíti a kazánt.
- ELMIB a közvilágítási számla.
- Útpadka készítése és javítása Varga Zoltánnak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
900 eFt körüli összegbe kerül a tornaterem, konyha és napközis terem festése.
Benei Bertalan polgármester:
A nagyterem kivételével minden helyiséget kifestett Bardóczi.
Kocsis Attila képviselő:
Idén nem volt a tornateremben festés.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Tavaly festette. Ebben a tornateremnek a meszes felület festése, glettelése, olajlábazat festése, ez 377
eFt, a másik a napközié, 253 eFt,és a konyhának is volt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mit festett a napköziben?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az előteret, a mosdókat, a padokat.
Kocsis Attila képviselő:
Van-e még olyan munka, amit majd ezután fognak számlázni.
Benei Bertalan polgármester:
Lesz, hétfőn lesz a műszaki átadás az Iskolai akadálymentesítésnek.
Kocsis Attila képviselő.
Furcsa történet, hogy másfél évvel ezelőtt fest valaki és csak most adja be a számlát.
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Gulyás Szabó Györgyné Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Ma kapta meg a telefonszámlát, amely még nincs a listában.
Benei Bertalan polgármester:
A Konyhához is érkezhet naponta számla.
Király Sándor képviselő.
A falunappal kapcsolatban 6 eFt a pohárkölcsönzés, honnan volt?
Gulyás Szabó Györgyné Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
120 db poharat kölcsönöztek, és amit nem tudtak visszavinni, mert nem volt meg, azt ki kellett
fizetni.
Király Sándor képviselő:
Amikor ő adott kölcsön, akkor 1000-1200 Ft volt. A Fácános tanyai tartozást már kifizették? Elég
vastagon fogott a ceruza.
Benei Bertalan polgármester:
A borkóstolók elvitték a poharakat és nem hozták vissza. A Fácános számla már ki van fizetve.
Miután más napirend nincs, tekintettel arra, hogy a ciklus utolsó ülése, minden képviselőt, bizottsági
tagokat, intézményvezetőket meghív egy szerény vacsorára a Napközi Otthon Ebédlőjébe.
A vacsoráig lehet még rövid szünet.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Kéri, hogy szünet után mindenki jöjjön vissza.
Szünet után:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Kéri a polgármestert, fáradjon ide ki, és minden képviselő is. Polgármester Úr pár perce zárta le a 4
éves munkát, és mivel nem indul az október 3-i választáson, a Képviselő-testület megköszöni a
munkáját.
20 évvel ezelőtt kezdte, először képviselőként, később alpolgármesterként, majd 13 éve
polgármesterként dolgozott. Ez neki nem munkahely volt, hanem hivatás, amit úgy is végzett, Atkár
község legtöbb lakosának a megelégedésére. Nagyobb beruházásból egy pár az ő vezetésével
valósult meg, mint a szennyvízberuházás, a művelődési ház felújítása, az iskola akadálymentesítése,
az óvodánál ez a pályázat most kezdődik, megépült nagyon sok út, járda, az óvodánál a 3.
csoportszoba, a temetőnél a ravatalozó, az út, a falut a temetővel összekötő járda. Nagyon sok dolog
volt, a teljesség igénye nélkül sorolta fel, ő úgy érzi, hogy a képviselő-testület nevében és a lakosság
nevében is megköszönik a munkáját egy csekély kis ajándékkal, hogy ha erre ránéz, szeretné, ha az
jutna az eszébe, amit ez alatt a 20 év alatt érzett, hogy mindig a község érdekét szolgálta, a lakosok
életminőségének a javítását. Kívánják, hogy a nyugdíjas éveit erőben, egészségben töltse. Kérik,
hogy ezután is segítsen az elkövetkezendő képviselőtestületnek, a polgármester munkáját, bárki
kerüljön is ide, szívesen veszik ezt.
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Jó erőt, egészséget kíván az atkári Képviselő-testület.
Voltak kisebb-nagyobb problémák, viták, de csak a szépre lehet emlékezni, és bármerre is mennek a
faluban, mindenkinek eszébe fog jutni, hogy ez is a polgármestersége idején valósult meg.
Benei Bertalan polgármester:
A legnagyobb seb az, hogy be kell fejezni a munkáját, nem tudja, hogy mikorra gyógyul ki ebből.
Köszöni a Képviselő-testületnek a munkát.
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülés hivatalos
részét 18.15 órakor bezárta.
kmf.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

