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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2015. I. negyedévében végzett munkájáról az alábbiakban 
tájékoztatom Önöket: 
 

1. A létszám alakulása:  
 
2015. januártól a Kft-nél munkaviszonyban állók létszáma 18 fő. Jelentős változás a 
kft irányításában 2014. július 16.-án munkába állt az új ügyvezető helyettes. Ezúton is 
köszönöm a T. Képviselőtestület hozzáállását, hogy kérésemet tolerálva lehetővé 
tették az új státusz létrehozását. Ezáltal hatékonyabb a napi operatív irányítás, és 
jelentős terhet levéve vállamról közeledünk a munkaidőben történő adminisztratív 
munkavégzés felé.   
Egy dolgozó 2015. február 01-óta, jelenleg is betegállományban van, nem a 
munkájával összefüggő, otthonában történt baleset folytán. 

 
 

2. A Kft tevékenysége: 

Az irányításom alá tartozó közhasznú foglalkoztatottak létszáma változó. A 2015. I. 
negyedéves időszakban a 2014 hasonló időszakához képest jóval kisebb létszámmal 
dolgoztunk, átlagosan 15-23 fő. Ez a létszám elég volt a téli hó eltakarítási és síkosság 
mentesítési munkákra. Ezenkívül létszámot tudtunk biztosítani a patak, és ároktisztítási, 
gallyazási munkákra, valamint a beruházások segédmunkásigényének kielégítésére. 

Két fő férfi kezdte meg munkáját közérdekű munkára kötelezett munkavégzés keretében. 
Szakaszosan dolgoznak heti egy-két napot, jelenleg is. Egy fő hölgy februárban ledolgozta 
büntetését. Sajnos van olyan előélettel rendelkező munkára kötelezett akinek munkavégzése  
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vagyonbiztonsági kockázatot jelent, de foglalkoztatása törvényi kötelezettsége az 
önkormányzatnak. 

Patakmeder bokorirtási munkákat végeztünk, ezen területek egy része tavaly is ki lett irtva, 
célszerű minden évben elvégezni: Rákóczi út, csapás Rákóczi úttól görbe kocsmáig, kerékpár 
út jelenleg is, cíber gödör kitisztítása, Berva lépcsőtől a hátsó bejáratig gallyazás. Lakóparki út 
T.SZ tanya felöli oldal, és kerékpárút mentén Amigóig bozótirtás. Nemzeti Parkkal egyeztetve 
rendbe raktuk a falu felett található buszforduló és környékét. Illegálisan lerakott szemetet 
elszállítottuk, bozótost kitisztítottuk. Ezáltal átláthatóbb lett a terület az útról, remélhetőleg 
kevesebb szemetet raknak le. 

Eger felé a vasútig a falu közigazgatási határától, egyeztetve a Városgondozással (ők nem 
csinálták meg) összeszedtük a kritikus mennyiségű szemetet az út és a kerékpáros út 
mentén, két teherautónyit. Ha Eger nem teszi meg nyáron újra meg kell csinálnunk sajnos. 

A fűtési szezon egy részét az iskolában fával oldottuk meg, a kft által korábban termelt tűzifa 
segítségével. 

A szociális tűzifát a kft kiszállította a rászorulók részére.  

Befejeztük a részben pályázatos finanszírozású gyógyszertár, védőnői szolgálat és orvosi 
rendelő kialakítását. A családsegítő szolgálat és orvosi raktár, irattár kialakítása jelenleg is 
zajlik. 

A templom melletti park rendbetétele megkezdődött. A régi beláthatóságot akadályozó 
sövény kiszedése, tereprendezés, az Émász által megcsonkított gömbjuharok kiigazítása. A 
sétány zúzalék burkolata felújításra kerül, a padok deszkái pótolva lesznek (mindet ellopták, 
összetörték), a patak felöl ellopott védőlánc helyett alacsony kerítés kerül. A játszóvár 
többször rongált tegola tetőburkolata újra javítva lesz. Ezeket a kamera éles működése után 
csináljuk. Új bokrok lesznek ültetve első körben csak annyi, hogy a tervezett Rákóczi út 
szélesítést ne zavarja. Egy új virágágyást tervezünk a parkba. 

A takarék és a fodrászüzlet-buszmegálló közti főút felöli gyógyszerészek által visszaadott 
park bozótirtása, rendberakása megtörtént. Lehetőség lenne a régi funkció visszaállítására, 
sétányra pihenőpadokkal a turisták és a helyiek számára.  A raktárunkban két éve pihenő 
kopjafát akár ide is fel lehet állítani. 

Dóni emléktúra rendezvényének segítése. 

Mobil rendezvénylépcsők 2 db, és karmesteri dobogó készítése Közművelődésnek. 

Suliboxok elhelyezése 

Tájház tűzifával ellátása.  

Kerítés építés Petőfi S. út tájház telekrészen. 

Lakóparkban engedély nélkül kihelyezett táblaerdő eltávolítása. 

Március 15. rendezvény segítése, zászlók kihelyezése. 



   A közművelődési intézmény részére szállítási, színpadépítési munkákat végeztünk 
rendezvények kiszolgálására. 

 
 

Ezúton is köszönöm a Képviselő-testület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a 
Vezetők bizalmát és segítségét munkámban. Továbbra is várom konstruktív ötleteiket, 
javaslataikat a kft. és a falu gazdaságosabb, hatékonyabb és színvonalasabb működtetése 
érdekében. 

 

 

 

 

Felsőtárkány, 2015. április 11. 

 

                                                                 

 

 

 

    Tisztelettel:  

                                  

 

                                                                                             Balogh László  

                                                                                                Ügyvezető sk. 

  

 

 


