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Készült: Felsőtárkány Község Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott 

rendkívüli  ülésen. 

 
 

Határozatok  
Tárgya 

117/2006. (X. 26.) Övárok rendszer tervezői ajánlat elfogadása 

118/2006. (X. 26.) VITAVIN Kft. ingatlan használati igénye 

119/2006. (X. 26.) Bajzát Emilné ingatlanvásárlási ügye 

120/2006. (X. 26.) Békés Otthon ingatlanvásárlási ügye 

121/2006. (X. 26.) Bóta Ferenc ingatlanvásárlási ügy 

122/2006. (X. 26.)  Ruff Lászlóné ingatlanvásárlási ügye 

123/2006. (X. 26.) Pelyhe Gáborné ingatlanvásárlási ügye 

124/2006. (X. 26.) Régészeti feltárások ügye 

125/2006. (X.26.) T-Com  közterület használati ügye 

126/2006.(X. 26.) Oktatási Bizottság külső taggal való bővítése 

127/2006. (X.26.) Juventus Panoráma Kft. szolgáltatóval megkötött 
szerződés felmondása 

Rendeletek Tárgya 

15/2006. (X. 26.) Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 

 
Az önkormányzati ülés ideje: október 26. 
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Dr. Juhász Attila Simon polgármester a rendkívüli ülést megnyitja, megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes.  
Ezt követően ismerteti a napirendi pontokat. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban 
van-e valakinek indítványa, hozzászólása, javaslata. 
 
Kéri, hogy a testület a napirendek elfogadásával kapcsolatban szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:  

1. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
2. Övárok rendszer tervező ajánlat  
3. Vitavin Kft. ingatlan használati igénye 
4. Bajzát Emilné ingatlanvásárlási ügye 
5. Békés Otthon ingatlanvásárlási ügye 
6. Bóta Ferenc ingatlanvásárlási ügye 
7. Ruff Lászlóné ingatlanvásárlási ügye 
8. Pelyhe Gáborné ingatlanvásárlási ügye 
9. Régészeti feltárások ügye 
10. T-Com közterület használati ügye 
11. Egyebek 

 
 
      
 Jelen vannak: 
 

Dr. Juhász Attila Simon polgármester   
Herkules Ferencné jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester             

 Bajzát Zoltán  képviselő   
 Bajzát Ferenc  képviselő 
 Bakondi Károly képviselő        
 Csáti Sándor képviselő        
 Erdei Szabolcs képviselő 
 Gyura Károly képviselő    
 Kakuk Pál képviselő 
            Kapuvári Csaba Dezső képviselő 
            Dr. Pekár Szilágyi Csaba képviselő 
 Varga József képviselő 
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1. Napirendi pont 
Képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az önkormányzati törvény rendelkezik a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről, illetve az önkormányzati képviselők tiszteletdíjától. A fenti törvény, valamint a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján elkészítettük a képviselői tiszteletdíjakról szóló 
rendelet-módosítást. Ismertetem a rendelet-tervezetet. 
Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület szíveskedjen elfogadni. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Szeretném megragadni az alkalmat, arra szeretném kérni a Képviselő-társaimat - mivel egy 
évben egyszer van lehetőség arra, hogy lemondjunk a tiszteletdíjról – hogy valamennyi 
időre, legalább erre az évre, mondjunk le a tiszteletdíjunkról. Próbáljunk új dolgot tenni a 
településért.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Csatlakozom Erdei Szabolcs javaslatához. Meg szeretném erősíteni, hogy a magam 
részéről a tiszteletdíjamról lemondok.  
 
Dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
Nem tudom, hogy van-e mindenkinek laptopja. Jelentős megtakarítást okozna az 
Önkormányzatnak, ha nem kellene sok papírt használni. Akinek nincs, az a tiszteletdíja egy 
részét erre fordíthatná. Ezt át kellene gondolni.  
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Először a rendeletet kell elfogadni, utána kell dönteni a tiszteletdíjról lemondás tárgyában. 
Ebben a vonatkozásban testületi ülésen kívül is lehet nyilatkozni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem a Képviselő-testület szavazását a napirendi 
pont vonatkozásában. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében a 
képviselő-testület elfogadta.  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata 115/2006. (X.26.) sz. rendeletét lásd 1. sz. 
mellékletként.  
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2. Napirendi pont 
Övárok rendszer tervezői ajánlat elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ügyben két árajánlat érkezett be. Ennek az árajánlat  kérésnek az volt az indoka, hogy 
egyre gyakrabban fordulnak elő felhőszakadások és emiatt szükségszerű a község 
belterületét védő övárok kiépítése, amely a befogadóig terjedő csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítését foglalja magában. A legkevésbé megoldott a község északnyugati 
oldalán elterülő vízgyűjtő területek (a temető fölötti területek és az öreghegyi zártkertekről 
van szó) esővíz elvezetése. Természetesen a többi is nagyon fontos lesz a későbbiekben. 
Első körben az önkormányzat anyagi lehetőségéhez igazodva erről kellene szavazni. 
 
Két tervezési árajánlatot kaptunk: 
A Herbály Bt. árajánlata 2.210.000.- Ft + áfa, amely tartalmazza a területek geodéziai 
felmérését, a hidraulikai méretezését és tartalmazza a tervezési díjat. 
A másik ajánlat az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Betéti Társaság árajánlata, 
amely 395.000.- Ft + áfa értéken állapította meg a tervezési díjat. 
A nagy árkülönbségnek az az oka, hogy míg a Herbály Bt-nek az egészet újra kell tervezni,  
az Egri Közműtervező Iroda pedig már egy részét korábban megtervezte.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azt kérdezném, hogy ebben az összegben a tó üzemelésére vonatkozó ajánlat is szerepel-e. 
A község északnyugati részén lévő árok magáningatlanokat is érint. A kivitelezéskor az 
érintetteket is értesíteni kell. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
A Várhegy lakókerttel kapcsolatban Lassú Tibornak volt egy vállalása. a csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy hol tart az ügy, folynak-e a munkálatok. 
 
Dr,. Juhász Attila Simon polgármester: 
A vízgyűjtő kivitelezése meg fog történni. Erre ígéretet kaptunk Lassú úrtól. A közművek 
átvétele sem történt még meg. Bizonyos műszaki hiányosságok miatt nem vették át a 
területet.  A kerékpárút melletti árokrendszer kimélyítése is egy következő évi feladat. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem a Képviselő-testület szavazását a napirend vonatkozásában. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta. 
 
117/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a község északnyugati területén építendő övárok és az 
Imókő patakig terjedő csapadékvíz elvezető rendszer tervezési ajánlatait és úgy 
határozott, hogy a tervezéssel az Egri Közműtervező és Kivitelező Bt-t bízza meg. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést kösse meg. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
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3. Napirendi pont 
VITAVIN Kft. ingatlan-használati igénye 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A VITAVIN Kft. kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a laposban lévő 
önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területet a részükre adja bérbe az Önkormányzat. 
A terület nincs művelve, ezt a munkát a Kft. a jövőben magára vállalná. Őszi lemondással a 
területet bármikor visszaadja Önkormányzatnak. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Nem tudom képviselő-társaim ismerik-e ezt a területet. Gazos, műveletlen terület. Többen 
is jelezték, hogy a gaz átterjed a művelt területükre is, fertőzi a növényállományukat is.  
Támogatom a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Amennyiben befektető jelentkezik, jó lenne az általa megjelölt időponttal értékesíteni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az őszi lemondás egy lehetséges megoldás. Ezen lehet változtatni. A szerződésbe bele 
lehet foglalni, hogy amennyiben nem sérti az önkormányzat érdekeit, akkor őszi 
lemondással, de amennyiben a vevő kéri, természetesen a Vitavin Kft. bocsássa azonnal a 
vevő birtokába.  
 
Kapuvári Csaaba képviselő: 
Még jó néhány terület van a településen, amit ugyanilyen feltételekkel bérbe lehetne adni 
akár kaszálónak, akár más célra.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Javaslom, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
118/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a VITAVIN Kft. kérelmét, melyben a 0210/10; 
0210/11; 0210/12; 0210/26; 0210/27; 0210/28; 0210/29; 0210/30; 0210/31. hrsz-ú, 8 ha 
terület bérbe adását kérik.  
 
A testület a kérelemnek helyt adva a területet térítésmentesen bérbe adja kérelmező 
részére.  
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület bérletére vonatkozó 
szerződést megkösse. 
A bérleti szerződés határozatlan időre szól, de más irányú hasznosítása 
(iparterületként bérbe-, leasingbe adása vagy értékesítése) esetén azonnali (lehetőleg 
őszi időponttal) felmondásra kerülhet. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 
4. Napirendi pont 
Bajzát Emilné ingatlanvásárlási ügye 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bajzát Emilné kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, mivel az általa épített és 
használt borházat és pincét azok eladása miatt akarta beazonosítani. A földmérő 
megállapította, hogy a borház megegyezik a Felsőtárkány Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő 360/41. hrsz. alatt nyilvántartott, présházként megnevezett 23 m2 
területű ingatlannal. Kérelmező a présház tulajdonjogának megszerzése végett nyújtotta be 
vásárlási kérelmét.  
 
Varga József képviselő: 
Ezeknél az ingatlanvásárlásoknál nem nagy összegről van szó. Ezeket a borházakat ők 
építették. Ki adta ki ezekre az engedélyeket annak idején. Hogy rendeződnek ezek a 
viszonyok?  
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Ezek annyira régen épültek, hogy már fennmaradási engedélyt sem kell kérni. 15 éven túli 
építmények. Amikor épültek nem volt  építéshatóság Felsőtárkányban. Most már van erre 
vonatkozó rendelet. Amíg meg nem vásárolja a kérelmező a pince alatti területet, addig a 
pince sem kerülhet a tulajdonába. Az eladásokkal próbálták a nyilvántartást feltüntetni. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Ez egy rendezési folyamat része. Amennyiben mi most ezzel egyetértünk, akkor utána a 
használónak ténylegesen a tulajdonába kerül az ingatlan.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előző testület önkormányzati rendeletben szabályozta a vételárat a pince eladásoknál. 
Ezt 2000.- Ft + áfa összegben határozta meg. 
Amennyiben a határozati javaslattal egyetért a testület, kérem szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
119/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzata a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 
Bajzát Emilné Felsőtárkány, Fő út 144. szám alatti lakos pinceelőtér vásárlási 
kérelmét és úgy határozott, hogy a 360/41. helyrajzi számon présházként 
nyilvántartott 23 m2 területű ingatlant 2000 Ft/m2 + ÁFA áron értékesíti. Tekintettel 
arra, hogy a présházat kérelmező építtette, az eladási ár az épület alatti telek árára 
vonatkozik. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
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5. Napirendi pont 
Békés Otthon ingatlanvásárlási ügye 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Korábbi ingatlanvásárlási kérelmükre az előző testület 3500.- Ft/m2 eladási árat határozott 
meg. Az alapítvány vezetője válaszlevelében ezt az árat irreálisan magasnak tartotta. 
Tekintettel arra, hogy ez a terület másra nem használható, arra kérte a Képviselő-testületet, 
hogy vizsgálja felül előző határozatát és méltányosságból 1000-2000.- Ft/m2 áron 
értékesítse az idősek otthona részére az említett 300 m2 ingatlanrészt.  
Van-e valakinek a napirendi ponthoz hozzászólási javaslata, véleménye. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Ezt a területet nem az önkormányzat akarta eladni, hanem a Békés Otthon akarta 
megvásárolni. 6 éve működik az intézmény. Ez egy vállalkozás, amibe minden lakó 
beleadja a pénzét. Ebből üzemel az otthon. Amikor megalakultak, volt egy felajánlás, hogy 
a faluban élők élhetnek a lehetőséggel egy fix összeg befizetése mellett.  
Javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben létrejön az adásvétel, az 
Önkormányzat a vételárat fordítsa az otthont megközelítő út felújítására.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Szó volt arról, hogy az eladási árat az út felújításába visszaforgatjuk.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A Pénzügyi Bizottság ülésén is felmerült az út karbantartása. Amennyiben lesz lehetőség, 
az út felújítása meg fog történni. 
Kérem a Képviselő-testület szavazását a határozati javaslat vonatkozásában. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
120/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata a polgármester előterjesztésében ismételten 
megtárgyalta a Békés Otthon Alapítvány ingatlanvásárlási kérelmét és úgy 
határozott, hogy az ügyben meghozott 75/2006.(VI.20.) sz. határozatát módosítja. 
A  27/4. hrsz-ú ingatlanból 300 m2-t 500.000.- Ft +  ÁFA  áron értékesít az alapítvány 
részére. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi  szerződést megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
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6. Napirendi pont 
Bóta Ferenc ingatlanvásárlási ügye 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bóta István Felsőtárkány, Fő út 171. szám alatti lakos pince-előtér vásárlási kérelemmel 
fordult a testülethez, hogy a mellékelt vázrajzon jelölt 27/1. hrsz-ú  - általa épített – borház 
alatti 19 m2-es önkormányzati területet szeretné megvásárolni. 
 
Amennyiben kérdés-észrevétel nincs kérem az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
121/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Bóta Ferenc (Felsőtárkány, Fő út 171. ) 
ingatlanvásárlási kérelmét és úgy határozott, hogy a GEOTERV-HEVES Kft.  595-
06-010 munkaszámú változási vázrajzán szereplő 27/1. helyrajzi számú borházhoz 
tartozó 19 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú területet 2000 Ft/m2 + ÁFA áron 
eladja kérelmező részére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse a 
vevővel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 60 nap 
 
 
 
7. Napirendi pont 
Ruff Lászlóné ingatlanvásárlási ügye 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő napirendi pont Ruff Lászlóné Felsőtárkány, Kossuth u. 48. szám alatti lakos 
pince-előtér vásárlási kérelme. Elmondása alapján a Horváth Mihály u. fölötti, 317/2.  hrsz-
ú közterületről nyíló 15 m2 nagyságú pince alatti területet szeretné megvásárolni, mivel a 
pincét már 22 éve használják. 
Kérem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdést észrevételt szíveskedjenek megtenni, 
ennek hiányában  javaslom az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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122/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 
Ruff Lászlóné Felsőtárkány, Kossuth u. 48. szám alatti lakos pince előtér vásárlási 
kérelmét és úgy határozott, hogy a 317/2. helyrajzi számon nyilvántartott 
közterületből 2000 Ft/m2 + ÁFA áron értékesíti az igényelt 15 m2-es ingatlanrészt.  
A szerződéskötés feltétele, hogy kérelmező elkészíttesse és engedélyeztesse a 
telekalakításhoz szükséges változási vázrajzot.  
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vevővel az adásvételi szerződést a 
feltételek teljesülése esetén megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a feltételek teljesítését követő 30 nap 
 
  
8. Napirendi pont 
Pelyhe Gáborné ingatlanvásárlási ügye 
Előadó: polgármester 
 
Pelyhe Gáborné  Felsőtárkány, Fő út  334.szám alatti lakos a 317/16.  hrsz-ú pincés 
ingatlana mellett, pincebővítés céljából szeretne az Önkormányzattól 50 m2 területet 
megvásárolni. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Bejelentem, hogy személyes érintettségem folytán tartózkodom a szavazástól. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben kérdés-észrevétel nincs, javaslom a határozat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében 
elfogadta.  
 
 
123/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Pelyhe Gáborné Herman Lilla Felsőtárkány, Fő út 
334. szám alatti lakos pince előtér vásárlási kérelmét és úgy határozott, hogy a 317/2. 
helyrajzi számon nyilvántartott közterületből 2000 Ft/m2 + ÁFA áron értékesíti az 
igényelt 50 m2  nagyságú ingatlanrészt.  
A szerződéskötés feltétele, hogy kérelmező elkészíttesse és engedélyeztesse a változási 
vázrajzot a tulajdonában lévő 317/16. hrsz-ú ingatlanhoz csatolt területről. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vevővel az adásvételi szerződést 
megkösse.  
 
Felelős: polgármester: 
Határidő: a feltételek teljesítését követő 30 nap.  
 
Herkules Ferencné jegyző: 
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Az előző napirendekkel kapcsolatban el szeretném mondani a TV-nézőknek – mivel eléggé 
gyors volt a szavazás-, hogy nem ilyen egyszerű az önkormányzatnak a határozathozatala. 
Több órás bizottsági ülés előzte meg a testületi ülést és minden egyes napirendi ponttal 
elég sokat foglalkozik a bizottság a határozathozatal előtt. 
 
 
9. Napirendi pont 
Régészeti feltárások ügye 
Előadó: polgármester 
 
Dr.Juhász Attila Simon polgármester: 
Hír János, a Pásztói Múzeum régésze javaslatot nyújtott be a felsőtárkányi 038/1. hrsz-ú 
területen, a Felsőtárkány-Felnémet közötti kerékpárút melletti rézsűn található őslénytani 
lelőhelyek védettségére. 
Mivel a törvény a helyi védetté nyilvánítást kezdeményező önkormányzatra jelentős 
természet-védelmi, szakmai, pénzügyi kötelezettséget róna, ezért javaslom a kérelem 
elutasítását.  
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele, javaslata. 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Évek óta jár ide a régész és végez kutatást. Nagyon sok őslénytani leletet talált ezen a 
helyen. Mindig maximálisan  biztosítottuk a lehetőséget a kutatás elvégzéséhez. Ennek a 
jövőben sem lesz akadálya az önkormányzat részéről. 
A testület védetté nyilvánítása nagyon nagy terhet róna az Önkormányzatra. Bármilyen 
ezután következő beruházás (útszélesítés stb.) rögtön az lenne a kérdés, hogy a terület 
védetté van-e nyilvánítva. Sokféle kötelezettséggel járna ez a hozzájárulás. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a határozat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület Hír János kérelmét 11 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellet 
elutasította.  
 
124/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében Hír János, a Pásztói Múzeum régészének javaslatát, melyben a 
038/1. hrsz-ú magánterület és a 04/2. hrsz-ú önkormányzati terület védetté 
nyilvánítását javasolja. 
 
A testület a javaslatot nem támogatja, a terület védetté nyilvánítását nem 
kezdeményezi.  
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10. Napirendi pont 
T-Com közterület használati ügye 
Előadó:  polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Magyar Telekom Nyrt. Felsőtárkány hírközlési hálózatát kívánja bővíteni. Az előző 
képviselő-testület rendeletében szabályozta, hogy a közterületek igénybe vétele esetén a 
beruházó a közterület eltérő használatáért 500.- Ft/fm díjat köteles fizetni, amennyiben 
nyomvonalas beruházást végez. Ezt a határozatot a kérelmező kifogásolja. 
 
Ezen túlmenően  kifogásolták azt, hogy az Önkormányzat a Rákóczi u. 53.szám alatti 
épületben lévő telefonközpont áthelyezését kéri.  
 
Javaslom, hogy a két dolgot válasszuk ketté, a mai ülésen a rendeletben megszabott 500,- 
Ft/fm területhasználati díj vonatkozásában határozzunk. 
 
Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés észrevétel nincs, kérem 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
125/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztésében a Magyar Telecom NyRt. kérelmét és úgy határozott, 
hogy a kérelemben foglaltaknak részben helyt ad. 
 
A kérelemre tekintettel a 61/2006. (V.23.) sz. határozatának 3. bekezdését visszavonja. 
A határozat 1-2. bekezdése érvényben marad.  
A 61/2006. (V.23.) számú önkormányzati határozat e határozattal együtt érvényes. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal és folyamatos. 
 
 
 
11. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Annak érdekében, hogy az Oktatási Bizottság színvonalasabb pontosabb és határozottabb 
szakmai arculatot tudjon képviselni és a szakmai munkánk minden tekintetben 
kielégíthetőbb lehessen, személyes tárgyalást kezdeményeztem dr. Tóvári Judittal, aki az 
egri Eszterházy Károly Főiskola tanára, szakpedagógus. A személyes elbeszélgetés alapján 
javaslom személyét az Oktatási Bizottság külső tagjaként elfogadni szíveskedjék. 
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Csáti Sándor képviselő: 
Szeretném először a javasolt személy megismerését, ezután szavazzunk a megválasztása 
tárgyában. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm dr.Tóvári Judit asszonyt és felkérem a bemutatkozásra. 
 
Dr. Tóvári Judit: 
Az Egri Eszterházy Károly Főiskola történelem-könyvtár szakán tanítok, jelenleg 
informatikus könyvtár szakosokat is. Ezen túl Debrecenben és Budapesten is tanítok. 
Felsőtárkányban a Várhegy lakóparkba 3 éve költöztünk. Nagyon szeretünk itt élni. 
 
Szeretném, ha munkámmal megfelelően tudnám segíteni az önkormányzat oktatási 
bizottságának munkáját.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Köszönettel tartozunk Önnek, hogy elfogadta a bizottsági tagságot.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem a Képviselő-testület szavazását a napirendi pont vonatkozásában.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
126/2006. (X.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az Oktatási Bizottság külső taggal való bővítésére 
vonatkozó javaslatot.  
A testület úgy határozott, hogy az Oktatási Bizottság külső tagjává választja: 
 

Dr. Tóvári Judit Felsőtárkány, Hegyalja u. 15. szám alatti lakost.  
 
 
 

Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Dr. Tóvári Judit külsős bizottsági tag eskütételére kerül sor. Kérem  mondja utánam az 
eskü szövegét.   
 
Dr. Tóvári Judit, az Oktatási Bizottság  külső tagja letette az esküt. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A napirendi pont másik részeként előadom, hogy több esetben intézményvezetői és szülői 
kifogás érkezett a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Többen is megkerestek személyesen.  
Nem elégedettek az étkezés színvonalával.  
Erre figyelemmel elkészítettem egy  ajánlatkérést – ami a közbeszerzési törvény vonatkozó 
szakaszainak megfelel – illetve elkészült egy vállalkozási szerződés minta, ami kiemelten 
foglalkozik a minőségbiztosítással és azokkal garanciákkal, amelyekkel mi 
képviselőtestület és az önkormányzati intézményekben résztvevők garanciákat kaphatnak 
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arra, hogy az általuk elfogyasztott ételek mennyisége és minősége megfeleljen a 
követelményeknek. Ezt az ajánlatkérést elküldtem a szolgáltató cégek részére.  
 
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy 2006. november 30-ával a hatályban 
lévő közétkeztetési megállapodást  felmondhassam.  
Tekintettel arra, hogy az ajánlatok november 10-ig be fognak érkezni, a 14-i ülésen 
döntünk és december 1-jén az új szolgáltató már az általunk megjelölt feltételekkel tudja az 
általános iskolának, az óvodának és a szociális ellátottak részére az étkezési szolgáltatást 
végezni. 
Kérem a testület felhatalmazását tehát, hogy a szerződést amelyet az előző  testület 
egyetértésével megkötöttek, november 30-ával felmondhassam. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Támogatni tudom a javaslatot, én is sok panaszt hallottam az étkeztetésre.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felteszem szavazásra a kérdést: hozzájárul-e a képviselő-testület ahhoz, hogy  a Juventus 
Panoráma Kft. szolgáltatóval szemben a szolgáltatási szerződést 2006. november 30-ával 
felmondjam. 
  
Csáti Sándor képviselő: 
Van-e olyan cég, amely november 14-től a szolgáltatás megkezdéséig fel tud készülni erre 
a feladatra, automatikusan be tudják-e vállalni azt a mennyiséget.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Olyan szolgáltatókat kerestem meg, akiknek nem okoz problémát ez a kiszállítás. Képesek 
ezeket a feltételeket teljesíteni. 
Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztés vonatkozásában szíveskedjenek szavazni. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
127/2006. Önkormányzat Képviselő-tesetületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében felülvizsgálta a gyermekétkeztetést. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Juventus Panoráma Kft.-vel kötött 
szolgáltatási szerződést 2006. november hó 30. napjával rendes felmondással 
szűntesse meg.  

 
 
Mivel több kérdés-észrevétel nem volt, a polgármester a képviselő-testületi ülést  18 óra 30 
perckor bezárja.  
                                                              k.m.f. 

 
 

 Dr. Juhász Attila Simon    Herkules Ferencné 
               polgármester            jegyző 
 
 
 


