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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2014. március 20. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

34/2014.(III.20.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről 

készült beszámoló elfogadása 

 

35/2014.(III.20.) A 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről készült beszámoló 

elfogadása 

36/2014.(III.20.) A 2013. évben végzett családsegítés szociális alapszolgáltatás 

családgondozójának munkájáról készült beszámoló elfogadása 

37/2014.(III.20.) Közbeszerzési terv elfogadása 

 

38/2014.(III.20.) 2014. évben óvodai beiratkozás időpontjának elfogadása 

39/2014.(III.20.) Az Óvoda intézményének 2014. évi nyári zárva tartásának elfogadása 

40/2014.(III.20.) Dr. Szőke Attila I. számú felnőtt orvosi körzet beszámolójának 

elfogadása 

41/2014.(III.20.) Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel 

jóváhagyása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 57. oldaltól 68. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

  Előadó: polgármester 

 

2. Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 2013. évi beszámolója 

Előadó: polgármester 

 

3. Medicina Komplex Házibeteg Szolgálat Kft. 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatás 

megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

4. Beszámoló a községben 2013. évben végzett gyermekvédelmi munkáról 

Előadó: jegyző, családgondozó 

 

5. Beszámoló a községben 2013. évben végzett családsegítő munkáról 

Előadó: jegyző, családgondozó 

 

6. Közbeszerzési terv tárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

7. Egyebek 
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Jelen vannak: 

Juhász Csaba István alpolgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

Köszöntöm a vendégeket és a megjelenteket megállapítom, hogy dr. Juhász Attila Simon 

polgármester hivatalos elfoglaltság miatt igazoltan van távol.  

 

A képviselői létszám: 5 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 

arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a 

Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a 

Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrendben szeretném 

tárgyalni, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: alpolgármester 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

- Az óvodába a sószoba megrendelése megtörtént, aminek az ára kb. 990.000,- Ft lesz. A 

kivitelezési végső határidő 2014. április 15. 

- A Bervai iparterületen lévő út megvásárlására, kisajátítására történő megkereséseket 

megküldtük, melyre folyamatosan érkeznek vissza a szándéknyilatkozatok.  

- A Bükk-kapu Kft. cégbírósági bejelentése, az ügyvezetők átadás-átvétele megtörtént. A 

Faluházban javasoljuk főzőkonyha kialakítását és annak engedélyeztetését. Erre azért lenne 

szükség, hogy rendezvények alkalmával esetlegesen, főzéshez, sütéshez igénybe tudjuk venni.  

- Az Önkormányzat csatlakozott az Eger Vidék Kincse Egyesülethez, de a Bükk-mak Leader 

Egyesületből még nem léptünk ki.  

- Építkezésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a Sportpályán az 

öltöző építése megkezdődött. Az Egészségház pályázat kapcsán szeretném elmondani, hogy a 

régi Polgármesteri Hivatal épületéből a felújítást előkészítő munka folyamatosan zajlik. 

 

2. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 2013. évi beszámolója 

Előadó: alpolgármester 
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Juhász Csaba István alpolgármester: 

Az elnök úr által készített beszámolót a bizottságok tárgyalták a bizottsági üléseken, kérdezem, 

hogy az előterjesztő kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 

 

Darvas Attila elnök: 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A beszámoló a 2013. év tevékenységéről szól, de néhány költségvetési adatot is próbáltam 

beleírni, tájékoztatásképen. Az alapítvány éves költségvetése a kiadási oldalon közel 400.000,- 

Ft, ezzel szemben a bevételei az 1 %-os adó-hozzájárulásokból jön össze, ami nem fedezi a 

kiadásokat, így az alapítvány feléli a tőkéjét. Ezt azért szerettem volna elmondani, hogy egyúttal 

megköszönjem a Képviselő-testület által nyújtott támogatást.  

A beszámolóban szerepel a pályázatokkal kapcsolatban egy rövid tájékoztatás, ennek kapcsán 

szeretném hangsúlyozni, hogy minden esetben próbálunk bekapcsolódni a pályázati rendszerbe. 

Sajnos a lehetőségeink korlátozottak, mivel nagyon sok olyan kritérium van, ami nem engedi a 

különböző pályázatokon való részvételünket.  

Az elmúlt időszakban egy olyan pályázati lehetőség volt, ahol a feltételeknek megfeleltünk, ez 

egy TÁMOP-os pályázat, a pályázat kiírója a támogatást meg is ítélte, de az elbírálási időszak 

olyan hosszúra nyúlt, hogy akkora a pályázati feltételekből kicsúsztunk, így a megítélt összeget 

vissza kellett utasítani.  

Egy kérést szeretnék megfogalmazni az alapító felé, miszerint van az alapítványnak 

állampapírokban lekötött pénze, kérem, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy más 

módon, formában, más lekötési lehetőséggel nem hozna-e több hasznot ez az összeg.  Jelenleg a 

lekötött állampapírok többe kerülnek, mint amit hoznak, hiszen a kamatok nem fedezik a 

kezelési költségeket. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vizsgája meg annak a 

lehetőségét, hogy más formában kössük le a pénzünket.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A bizottságok részéről kíván-e valaki hozzászólni? 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Annyit szeretnék mondani, hogy a honlapunkon közzé lehet tenni az 1 %-ra vonatkozó felhívást.  

 

Darvas Attila elnök: 

Köszönöm, ezzel a lehetőséggel minden évben élni szoktunk.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen megtárgyaltuk elnök úr beszámolóját és megállapítottuk, hogy a 2013. év a 

hagyományokon alapul, újítást nem láttunk a programok között. Megállapítottuk, hogy az 

alapítványi tagok köre nem bővül, és a szervezett túrákon leginkább az Általános Iskolába járó 

gyerekek vesznek részt. A bizottsági ülésen összehasonlítottuk a civilszervezetek beszámolóit az 

alapítványéval és azt a következtetést vontuk le, hogy a Boldogasszony Papucsa Természetjáró 

Egyesület arról számolt be, hogy az idősebb korosztály vesz részt a szervezett túráikon. 

Javasoljuk, hogy a két civilszervezet vegye fel a kapcsolatot, és próbálják meg összehangolni a 

természetjárást. A gondot ott látjuk, hogy a települési lakosok nem ismerik az alapítványt, annak 

munkáját. Az alapítvány teljes mértékben az iskolára alapozza a tevékenységét, jó lenne ezt a 

kört kiszélesíteni a Felsőtárkányban élők körére. Az a véleményem, hogy hasonlóan vonzó 

programok kellenek, úgy, mint a korábbi években. Sajnos a jelenlegi tevékenységük nem annyira 

vonzó, mint korábban volt, mutatja ezt az is, hogy támogatásért fordultak az alapítóhoz.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

Az a véleményem, hogy bármilyen program megszervezéséhez pénz kell. Az alapítványnak a 

bevétele az adó 1 %-ból jön össze, látjuk a beszámolóból, hogy ez nagyon kevés. Javaslom a 

képújság igénybevételét is az 1 % népszerűsítésére, mert úgy gondolom, hogy azt többen nézik a 

településen.  

Én szeretném megköszönni a munkájukat, mert voltak programok bőven, amiken a gyerekek 

szívesen részt vettek. A kuratóriumi tagok önzetlenül, ingyen végezték a munkájukat, 

rendezvények szervezését, lebonyolítását, köszönet a munkájukért.   

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Jómagam is szeretném megköszönni a kuratórium tagjainak az önzetlen munkáját. Személyes 

véleményem, hogy egy jól működő alapítvány utódlásáról van szó, úgy érzem, hogy a korábbi 

évekhez viszonyítva az induló év sikeres volt. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a különböző 

civilszervezetekkel a kapcsolatot lehetne fejleszteni. A testület nevében köszönöm az alapítvány 

munkáját, kívánok jó egészséget a további munkához.  

Amennyiben nincs további észrevétel, hozzászólás, javaslom a határozat elfogadását, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

34/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 2013. 

évi tevékenységéről készült beszámolót. 

 

3. Napirendi pont: 

Medicina Komplex Házibeteg Szolgálat Kft. 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatás 

megtárgyalása 

Előadó: alpolgármester 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A tájékoztatást a Képviselő-testület tagjai megkapták, a bizottsági ülésen tárgyalták. Kérdezem 

az előterjesztőt, hogy kívánja-e az írásos tájékoztatót kiegészíteni. 

 

Füge Ágnes Medicina Kft. vezetője: 

Annyit szeretnék mondani, hogy a tájékoztató nem egy egész évet ölel fel, hanem 2013. március 

31. – december 31-ig tartó időszakra vonatkozik. Az Önkormányzati gépek elavultak, ezért 

tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a géppark fejlesztésre szorul. A kezelések alkalmával a 

saját gépeimet használom. Az egészségi állapot fejlesztésére javasolt lenne heti egy órában 

gyógytorna foglalkozást beindítani.   

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Köszönjük, a bizottságok kívánnak-e hozzászólni? 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottság a tájékoztatást elfogadásra javasolja. A gerinctornával kapcsolatban pedig javaslom, 

hogy a Közművelődési Intézmény vezetőjével vegye fel a kapcsolatot, mert tudomásom szerint a 

Faluházban már működik gerinctorna foglalkozás. A gépparkkal kapcsolatban szeretném 

elmondani, hogy az Egészségház pályázat keretében a háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos és a 

védőnők munkafeltételeinek a bővítését határoztuk meg. Amennyiben a későbbiekben a 

költségvetés engedi, természetesen a fizikoterápiás rendelő felszerelésére is fordítunk 

költségeket. A szolgáltató tevékenységével elégedettek vagyunk, köszönjük a munkájukat.  
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Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az előbb javaslatként elhangzott fejlesztésekre vonatkozó kéréseket az év elején vennénk 

szívesen, amikor a költségvetés tervezésének az időszaka zajlik. Most, amikor elosztottuk a 

költségeket, nagyon nehéz bármilyen szükséges és jó ötlet mellé állni anyagi értelemben. Az a 

véleményem, hogy először rendbe kell tenni az Egészségházat, remélem, hogy a kialakításnál a 

fizikoterápiás gépek működtetéséhez szükséges feltételek megteremtődnek, gondolok itt az 

elektromos kábelek kialakítására, stb. A munkák végeztével az év második felében kellene 

megnézni, hogy hogyan tudjuk részben a fizikoterápiás részben pedig az orvosi műszereket, 

eszközparkot fejleszteni. Sajnálatos módon Szőke doktor beszámolójában jelezte, hogy amire 

támogatás van az országos rendszerből, nem feltétlenül egyezik azzal, amit ők szükségesnek és 

elégségesnek tartanak egy körzeti rendelő eszközparkjának a felszereléséhez. Ezeket, ha sikerül 

összhangba hozni, akkor azt gondolom, hogy ha nem is idén, de jövőre kell tudnunk forrásokat 

allokálni ahhoz, hogy az Ön által említett fejlesztések megvalósuljanak.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

További észrevétel, javaslat? 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A háziorvosi beszámolót tárgyaljuk a mai ülésen, van-e akadálya annak, hogy - ehhez a témához 

kapcsolódva -, most tárgyaljuk meg? 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Véleményem szerint nem kapcsolódik a jelen napirendi ponthoz, javaslom, hogy maradjunk az 

eredeti előterjesztésnél.  

A két képviselőtársam által elmondottakkal egyetértek, köszönöm a munkájukat. Kérdezem a 

Képviselő-testülettől, hogy a tájékoztatást elfogadja-e, amennyiben igen, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. 

 

4. Napirendi pont: 

Beszámoló a községben 2013. évben végzett gyermekvédelmi munkáról 

Előadó: jegyző, családgondozó 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Köszönöm a testületi ülésen Béresné Erdélyi Krisztina családgondozót, kérdezem, hogy a 

beszámolót kívánja-e kiegészíteni? 

 

Béresné Erdélyi Krisztina családgondozó: 

A írásos beszámolót nem kívánom kiegészíteni. 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A bizottságok részéről van-e észrevétel, mondanivaló? 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülés egyik nagyon fontos napirendje volt a családgondozó beszámolója, azt teljes 

részletességig megtárgyaltuk. Jelzésekkel éltünk, a beszámolóban jelzett problémákat 

megismertük. Egybehangzó véleményünk, hogy a területen dolgozó kolléga arra törekszik, hogy 

összehangolja mindazok munkáját, akik ezt a területet erősíteni tudják. Változatlanul javasoljuk, 

hogy a későbbiekben is legyenek esetmegbeszélések, és kérjük a védőnőket, körzeti megbízottat, 

gyermekorvost, hogy ha meghívást kapnak ilyen megbeszélésre jelenlétükkel, véleményükkel 

támogassák a munkánkat. A területen dolgozó összes kolléga munkáját ezúton köszönjük.  
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Juhász Csaba István alpolgármester: 

A gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény részletesen leírja, hogy egy évben 

egyszer milyen szempontrendszer szerint, milyen részletességgel, hogyan kell a beszámolót 

elkészíteni. A beszámoló részletes és arról tanúskodik, hogy a gyermekvédelmi munka rendkívül 

szerteágazó. Köszönöm a kolléganő munkáját, kérem a Képviselő-testültet, hogy a beszámolót 

elfogadni szíveskedjen, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

35/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről készült beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, családgondozó  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A napirendi ponthoz tartozik Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató asszony véleménye, aki azt 

írja, hogy a szolgálat az iskola épületében működik, ami nagyon előremutató és hasznos a közös 

tevékenység.  

 

5. Napirendi pont: 

Beszámoló a községben 2013. évben végzett családsegítő munkáról 

Előadó: jegyző, családgondozó 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A beszámolót mind a két bizottság megtárgyalta, kérdezem, hogy van-e hozzászólás? 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk ezt a beszámolót is. Az a véleményünk, hogy 

nagyon fontos a megelőzés. A családsegítő által végzett munka tapasztalható a településen, azok 

az emberek, akik rászorultak, igyekeznek kapcsolatot tartani a családsegítő kolléganővel. Több 

esetben a kolléganő elmegy az ügyfeleihez, meghallgatja a panaszokat, megoldási javaslatokkal 

próbál élni. A felmerült problémákat rendszeresen jelzi azoknak, akik tudnak érdemben 

intézkedni. A családsegítő irodája az Általános Iskolában van, tudjuk, hogy nem a 

legmegfelelőbb hely ennek a tevékenységnek az elvégzésére. Az Egészségház átalakításával úgy 

tűnik meg lesz a lehetősége annak, hogy ez a szolgálat átkerüljön a volt Polgármesteri Hivatal 

épületébe. A bizottság megköszöni a családsegítő munkáját, a beszámolóját elfogadásra 

javasoljuk. 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A családsegítő kolléganő munkája sokrétű és összetett munka. A szolgáltatás növekvő 

ügyfélforgalmat jelez, ami azt támasztja alá, hogy a településen élők rászorulnak erre a 

szolgáltatásra, az elvégzett munka színvonalával elégedettek. A településen járva-kelve 

megállítanak a lakosok és elismerik a kolléganők munkáját. Megköszönöm a családsegítő 

munkáját, javaslom a testületnek a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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36/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

községben 2013. évben végzett családsegítés szociális alapszolgáltatás családgondozójának 

munkájáról készült beszámolót.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, családgondozó  

 

6. Napirendi pont: 

Közbeszerzési terv tárgyalása 

Előadó: alpolgármester 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Megkérem jegyző asszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

2012. január 1-jétől hatályos a most érvényben lévő közbeszerzési törvény, ez az 

önkormányzatok, illetve a közszolgáltatók számára kötelező közbeszerzéseket ír elő. Minden 

évben felülvizsgáljuk az adott évre vonatkozó közbeszerzéseinket. A közbeszerzési 

értékhatárokat a költségvetési törvény határozza meg. Az írásos anyagban a Képviselő-testület 

mellékletként megkapta a 2014. évre vonatkozó Önkormányzati közbeszerzési tervet, amiben az 

Egészségház felújításának a közbeszerzési kötelezettsége szerepel, ami nem jelenti azt, hogy az 

év folyamán esetleg nem lehet más közbeszerzésünk. Ezzel a tartalommal kérem a terv 

elfogadását.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Van-e hozzászólás, kérdés? 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az Egészségház felújításával kapcsolatos közbeszerzési ügyről néhány szóban tájékoztatást 

kérhetünk-e? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az ajánlattételi felhívás elkészült, a közbeszerzések lapjára a napokban kerül fel, most már a 

gépészeti kiviteli tervek is elkészültek.  Három ajánlatos, meghívásos közbeszerzési eljárás lesz, 

a három ajánlattevő kiválasztása az előző rendkívüli testületi ülésen megtörtént. Amint az 

ajánlatok megérkeznek, a Képviselő-testület választja ki a kivitelezőt.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Ami munkálat folyik az Egészségházban, az előkészítő munka? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen. A régi hivatal hátsó épületrészét egyébként a közbeszerzési eljárás nem érinti. Azt az 

épületet eddig nem használtuk, ott rengeteg anyag, eszközt tárolunk, annak a kitakarítása történik 

jelenleg.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Szeretném megköszönni, hogy az előterjesztésben szerepelnek a közbeszerzési értékhatárok, így 

nem kell évközben a törvényben keresgetni.  

 

 



 64 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Amennyiben nincs további hozzászólás, javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

37/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a közbeszerzési tervre vonatkozó előterjesztést, úgy 

határozott, hogy a határozat mellékleteként csatolt tartalommal a 2014. évi közbeszerzési 

tervet elfogadja.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

7. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

a.) Óvodai beiratkozás időpontjának jóváhagyása 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Az óvodavezető előterjesztésében kéri a Képviselő-testületet, hogy az idei évben az óvodai 

beiratkozás időpontját április 23-24. napjában határozza meg. Az intézményvezető a szülőkkel az 

időpont kapcsán egyeztetett így került a testület elé az előterjesztés. Kérem, hogy a határozati 

javaslatban szereplő időpontot elfogadni szíveskedjenek, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

38/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Óvoda beiratkozására vonatkozó előterjesztést.  

Figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) bekezdés b) 

pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) 

bekezdésére a Képviselő-testület az óvodai beiratkozás időpontját 2014. április 23 - 24. 

napjában határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. 

§. (1) bekezdésének megfelelő módon gondoskodjon közlemény közzétételéről.  

 

Felelős: óvodavezető     

Határidő: 2014. április 24.  

 

b.) Óvodai nyári szünet jóváhagyása 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A köznevelési törvényre hivatkozva kéri az intézményvezető, hogy 2014. augusztus 4-31. közötti 

időszakban határozza meg a Képviselő-testület az óvoda nyári zárva tartásának az idejét.  
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az EMMI rendelet előírja azt, hogy február 15. napjáig kell a 

szülőket értesíteni az óvodai nyári zárva tartás időpontjáról. Ez megtörtént, az óvodavezető 

írásos nyilatkozatokat szerzett be, minden szülő beleegyezett abba, hogy ebben az időszakban 

legyen az óvoda zárva a nyáron. A zárva tartás szükséges a karbantartások elvégzése miatt. A 

szülő igénye esetén a nyári zárva tartás ideje alatt is biztosítják az összevont óvodai nevelést az 

óvodában.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Köszönöm a kiegészítést, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

39/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda nyári 

zárva tartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata által fenntartott Felsőtárkányi Óvoda 

intézményének 2014. évi nyári zárva tartását 2014. augusztus 4. napjától 2014. augusztus 

31. napjáig tartó időszakban határozza meg.  

A szülő igénye esetén az óvoda a nyári zárva tartás ideje alatt ellátja a gyermek 

felügyeletét. Figyelemmel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §. (7) bekezdésében 

foglaltakra a szülők írásbeli tájékoztatása február 15. napját megelőzően megtörtént.  

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal    

 

c.) Dr. Szőke Attila beszámolójának megtárgyalása 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Dr. Szőke Attila az I. számú felnőtt orvosi körzet beszámolóját a szokásoktól eltérően hivatalos 

elfoglaltság miatt nem tudta elkészíteni az előző testületi ülésre, ezért most tárgyaljuk azt. A 

Képviselő-testület a beszámolót kézhez kapta, van-e hozzászólás, javaslat? 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Doktor úr jelenleg rendel, azért nincs itt. Tapasztaljuk, hogy a háziorvosok nagyon komoly 

munkát végeznek. A településen az egészségügyi ellátottság teljes körű. A beszámolóban jelzett 

eszközök beszerzéséről még sokat fogunk beszélni, és reményeink szerint a jövő évi 

költségvetésben a beszerzésre váró eszközök már szerepelni fognak. A Képviselő-testület 

minden tagja azon van, hogy az ellátás minél magasabb színvonalú legyen, és ne rajtunk múljon. 

Köszönjük doktor úr és az többi orvosi praxis vezetőjének a munkáját. A doktor úr beszámolóját 

a bizottságunk elfogadásra javasolja.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Magam is elfogadásra javaslom a beszámolót, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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40/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta Dr. Szőke Attila I. számú felnőtt orvosi körzet 

elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolóját. 

 

d.) Könyvtári bútorok beszerzésére irányuló pályázaton való részvétel tárgyalása 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Kérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A testület tagjai az ülést megelőzően egy határozati javaslatot kapott kézhez. A hét elején kiírtak 

egy pályázatot, a Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázatot hirdetett könyvtári szakmai 

eszközfejlesztésre és korszerűsítésre. Beadási határidő: 2014. március 27. Amennyiben pályázni 

kívánunk gyors döntésnek kellene születnie.  

A könyvtári bútorok cseréjére és egyéb kiegészítő eszközök beszerzésének a támogatására 

vonatkozik. A beruházás max. 2,500.000,- Ft teljes összegű lehet, ebből 10 % önerőt kellene 

vállalnia az Önkormányzatnak. A nyilvános könyvtáraknál szükséges, hogy közforgalomtól nem 

elzárt külön bejárattal rendelkezzenek. Ennek a pályázatnak a keretében ezt a problémát is meg 

tudjuk oldani. A határozati javaslat tartalmazza a beruházás összköltségvetését, amely bruttó 2,5 

millió Ft, ennek 90 %-a támogatásként igényelhető, a Képviselő-testület a beruházáshoz 

megvalósításához szükséges önerőt, 250.000,- Ft-ot kellene, hogy biztosítson a projekt 

végrehajtására. Ehhez kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Köszönöm, mivel ez egy olyan fejlesztés, aminek a kivitelezési lehetőségével élni kell, javaslom 

a határozat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

41/2014. (III.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy pályázatot 

nyújt be a Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt támogatás elnyerésére, a Felsőtárkányi 

Közművelődési Intézmény keretei között működő települési Könyvtár (Felsőtárkány, Fő út 

157. szám) szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. 

 

A projekt keretében a községben működő könyvtári szolgáltatások korszerű közvetítése 

érdekében a szolgáltató hely bővítése, új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzése 

valósul meg.  

 

A projekt összes költségvetése bruttó 2.500.000,- Ft, a pályázati forrásból támogatásként 

igényelt összeg a projekt összköltségének 90 %-a, azaz 2.250.000,- Ft.  

 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, 250.000,- Ft-ot a 

költségvetési tartalék terhére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a pályázati 

dokumentáció benyújtására.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. március 27.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Tudomásomra jutott, hogy a könyvtáros személye megváltozott, kérem alpolgármester urat, 

jegyző asszonyt, hogy a következő ülésen mutassa be a település lakosainak az új kollégát. 

Kérjük, hogy a tevékenységével kapcsolatban, illetve a terveivel kapcsolatban adjon 

tájékoztatást.  

 

e.) Szabó Dániel ingatlanvásárlási kérelme 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Ingatlanvásárlási kérelem érkezett Szabó Dániel felsőtárkányi lakostól, hogy egy megjelölt hrsz-

ú, közterületről nyíló pincét kíván megvásárolni. A pinceingatlan az Önkormányzat tulajdonát 

képezi. Az ülés előtt kint voltunk az ingatlannál, megnéztük, eladhatónak értékeltük. Úgy 

döntöttünk, hogy értékbecslésre van szükség, ennek beszerzése után tudjuk az árat meghatározni. 

Aki tudomásul veszi a döntést és elfogadja, kérem, jelezze. 

 

A Képviselő-testület a döntést egyhangúlag elfogadta. 

 

f.) Demjén Község polgármesterének sátorigénylése 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Jegyzőasszonyt megkérem a kérelem ismertetésére.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A mai postával érkezett, nagyon friss, de szerettem volna, ha a Képviselő-testület tudomást 

szerez erről a kérelemről. A rendezvénysátor kölcsönadásáról van szó benne. Ezt a levelet 

megismeréscéljából küldtem tovább, egy későbbi ülésen visszatérnénk rá. 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Az Önkormányzatnak van egy értékes hatalmas méretű rendezvénysátora, amire nagy az igény. 

Alaposan meg kell nézni, hogy az igényeket hogyan tudjuk kielégíteni úgy, hogy a sátor ne 

szenvedje kárát. Döntést ebben az ügyben nem kérek.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Az Önkormányzati utak kátyúzása mikor kezdődik meg? 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Már megkezdődött, hogy meddig tart pontosan nem tudom megmondani.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A település felső végén kezdték el a munkálatokat és folyamatosan haladnak végig a falun.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Az előző hónapokban gondot jelentett a bolhapiacra érkezők parkolása. Ebben a hónapban 

érkezett-e bejelentés? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Nem. A polgárőrök segítségével ki lettek irányítva az autósok az Egeres völgy felé. 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Annyit még mondanék, hogy most szerencsénk volt, mert az eső nem áztatta el a parkolót, de 

egy nagyobb esőzés után gondot fog jelenteni a parkolás.  
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Rakusz Márta Közművelődési Intézményvezető tájékoztatást adott egy a Norvég Alap által kiírt 

„Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, vidéki kulturális és természeti 

örökség megőrzése” címmel Tájház építő pályázaton való részvétel lehetőségéről. A Képviselő-

testület hosszas vita után úgy döntött, hogy ezen a pályázaton való részvételének a lehetőségét 

egy külön ülésen tárgyalja meg. 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.30 órakor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 Juhász Csaba István Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 alpolgármester jegyző 

 

 

                                                  

   A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


