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Jegyzőkönyv 
Készült: Felsőtárkány Község Házasságkötő termében a Képviselő-testület 2007. 

március 13-án megtartott ülésén. 

Határozatok Tárgya 

36/2007. (III. 13.) Általános Iskola beszámolójának elfogadása 

37/2007. (III.13.) Általános Iskola házirendjének jóváhagyása 

38/2007. (III. 13.) Fúvószenekari Egyesület beszámolója 

39/2007. (III. 13.) Az Önkormányzat 2006-2010-re vonatkozó gazdasági 
programjának elfogadása 

40/2007. (III. 13.) Felsőtárkány 011.hrsz-ú út ügye 

41/2007. (III. 13.) Felsőtárkányi 0210/1; 0210/2; 0210/3. hrsz-ú 
ingatlanok lakóterületté nyilvánítása, Rrt módosítása 

42/2007. (III. 13.) Lagúna Kft. kérelme 

43/2007. (III. 13.)  Herkules Ferencné bírósági népi ülnöki megbízatása 

44/2007. (III. 13.) Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 
kérelme 

Rendeletek Tárgya 

5/2007. (III. 13.) Temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 

6/2007. (III. 13.) Környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

7/2007. (III. 13.) Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 
módosítása 

8/2007. (III. 13.) Rendeletalkotás az Önkormányzat által finanszírozott 
vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek 
részére juttatott összegek rendeltetésszerű 
felhasználásának szabályairól  

 
 
A jegyzőkönyv 95. oldaltól  111.  oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Az önkormányzati ülés ideje: 2007. március 13.  
Napirendi pontok: 
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1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
             Előadó: polgármester 

2. Általános Iskola beszámolójának és házirendjének  elfogadása 
Előadó: megbízott intézményvezető 

3. Tájékoztató a Fúvószenekari Egyesület munkájáról 
Előadó: megbízott intézményvezető 

4. Civilszervezetek tájékoztatója 
Előadó: egyesületek vezetői 

5. Gazdasági program 
Előadó: polgármester 

6. Temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előadó: jegyző 
7. Környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: jegyző 
8. Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 

9. Rendelet alkotás az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, 
illetve magánszemélyek részére juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának 
szabályairól  

Előadó: jegyző 
10. Felsőtárkány, 011. hrsz-ú út ügye 

Előadó: polgármester 
11. Felsőtárkány, 0210/1, 0210/2, 0210/3. hrsz. ingatlanok lakóterületté nyilvánítása, RrT 

módosítása 
Polgármester 

12. Temetői szolgálat  működésének ügye 
Előadó: polgármester 

   13. Egyebek 
 
 
Jelen vannak: 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Kiss Sándor jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Bajzát Zoltán képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Erdei Szabolcs képviselő 
Gyura Károly képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testületet. Megállapítom, hogy Csáti Sándor, Dr. Pekár-Szilágyi Csaba és 
Varga József képviselők nem jelentek meg. Az ülés határozatképes. 
 
Ismertetem a napirendi pontokat, melyek elfogadása tárgyában kérem, szíveskedjenek szavazni. 
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A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
1. Napirendi pont 
Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a jegyzői pályázati kiírás március 16-án fog 
megjelenni a közlönyben.   
Az ÁMK pályázati kiírás is megjelent, eddig egy pályázat érkezett. 
A Dózsa György utcai csapadékvíz elvezetési munkálatok folyamatban vannak. 
A Felsőtárkányi Rétesnapok színvonalának emelése érdekében pályázatot nyújtottam be, 
melynek eredményéről tájékoztatni fogom a T. Képviselő-testületet. 
 
 
2. Napirendi pont 
Az Általános Iskola beszámolójának elfogadása és házirendjének  jóváhagyása 
Előadó: megbízott intézményvezető 
 
Bajzátné Szántósi Mária megbízott intézményvezető: 
Beszámolómat az írásban benyújtottal egyezően fenntartom. Mindent megteszünk a siker 
érdekében. Kérem a beszámoló elfogadását.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Mélyreható részletes jelentést kaptunk kézhez. Gratulálok, hogy felkarolta az iskola ügyét. 
Javaslom a beszámoló elfogadását. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a beszámoló elfogadása tárgyában kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
 
A képviselő-testület a beszámolót az alábbi határozattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
36/2007.(III. 13.) képviselő-testületi határozat:  
Felsőtárkány Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi Általános 
és Alapfokú Művészetoktatási Iskola I. félévi munkájáról készült beszámolót. 
 
 
Bajzátné Szántósi Mária megbízott intézményvezető: 
Tájékoztatom a T. Képviselő-tsetületet, hogy felülvizsgáltuk és a jogszabályokban előírtak 
szerint módosítottuk az intézmény Házirendjét. A Házirendet a nevelőtestület 
megtárgyalta. Az Iskolaszék és a Diákönkormányzat az elfogadás előtt a jogszabályban 
meghatározott kérdések szabályozásával egyetértett. Az intézmény nevelőtestülete március 
9-én megtartott értekezleten az előterjesztést elfogadta. 
Fentiekre figyelemmel kérem, hogy a Felsőtárkányi Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola Házirendjét jóváhagyni szíveskedjenek. 
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Kapuvári Csaba képviselő:                         
Az iskolaszék ülésén részt vettünk. A házirendet alaposan átbeszéltük. Javaslom az 
elfogadását. 
 
Varga József képviselő: 
Az ügyeletesi munkát felnőttnek kellene végezni. Segíteni kell az iskolának.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a házirend jóváhagyása tárgyában szíveskedjenek szavazni. 
 
A képviselő-testület  az alábbi határozat egyhangú elfogadásával döntött az iskolai 
házirendről. 
 
 
37/2007.(III. 13.) képviselő-testületi határozat:  
Felsőtárkány Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola módosított Házirendjét. 
 
 
 
Napirendi pont 
Fúvószenekari Egyesület beszámolója 
Előadó: Bartyik János  
 
Bartyik János: 
Az írásban benyújtott beszámolót fenntartom, melyet az alábbiakkal kívánok kiegészíteni. 
2007-ben középkategóriás dobfelszerelést vásároltunk 260.000.- Ft-ért.  A pergődobhoz és 
a nagydobhoz szükséges dobhámot 25.000.- Ft-ból megoldottuk.  
Ebben az évben március 15-én lépünk fel, a következő fellépésünk május 1-jén lesz, 
amikor reggeli ébresztővel vonulunk végig a településen. 
Öt fővel gyarapodott a zenekar. Tuba, bariton és három vadászkürt. Képzett zeneiskolás 
növendékek és szülő csatlakozott hozzánk.  
A zenekar szombati napokon próbál. A VFSZ felajánlása alapján a könyvtár helyiségébe 
való átköltözéssel a zenekari eszközök tárolása is megoldódik. Kérem a beszámoló 
elfogadását. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Az Általános iskolai növendékekkel való összhangra kellene törekedni. Fontos lenne, hogy 
a tárkányi utánpótlás ne szűnjön meg.  A mazsorettek is szeretnének több fellépést vállalni. 
Ebben kérnének segítséget.  
 
Bartyik János: 
Amikor árajánlatot kérnek beleírjuk a mazsorettet is, de sok helyről az a visszajelzés, hogy 
anyagi fedezet hiányában csak a fúvószenekarra tartanak igényt.  
 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 
 



 99 
 
 
 
A képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
38/2007.(III. 13.) képviselő-testületi határozat:  
Felsőtárkány Képviselő-testülete áttekintette és elfogadta a Felsőtárkányi 
Fúvószenekari Egyesület 2006. évi munkájáról készült beszámolót. 
 
 
 
4. Napirendi pont 
Civilszervezetek tájékoztatója 
 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének és a Hagyományőrző Népdalkör 
tájékoztatója 
Előadó: Szántósi Józsefné 
 
Szántósi Józsefné: 
Köszöntöm a T. Képviselő-testületet.   
A Nyugdíjas Klub az elmúlt évben több színházlátogatást, gyógyfürdői utat szervezett. 
Voltunk hajókiránduláson is. Rendszeresen találkozunk társainkkal, névnapokat, 
karácsonyi összejövetelt szerveztünk. Részt vettünk az óvodai Mikulás ünnepségen is, ahol 
az óvodásokat apróbb ajándékokkal leptük meg. 
 
Az egyesület 2006. évben  282.512.- Ft-tal rendelkezett.  Kiránduláshoz 59.270.- Ft-tal 
járultunk hozzá. 33.900.- Ft tagdíj befizetés történt. Az Önkormányzattól 100.000.- Ft 
támogatást kaptunk. 
 
Erdélyi Tiborné: 
Köszöntöm a Képviselő-testületet és a jelenlévőket. 
 
Részt vettünk népzenei találkozón, az Abasári Katona és Bordal találkozón. Sajnos a május 
1-jei rendezvényre nem hívtak bennünket. Ebben az évben szeretnénk több rendezvényen 
részt venni, hogy öregbítsük Felsőtárkány hírnevét. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Javaslom, hogy a Felsőtárkányi Népdalkört részesítsük valamilyen kitüntetésben. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Az önkormányzat kétféle kitüntetést adományozhat: az egyik a „Felsőtárkány Díszpolgára” 
cím és a „Felsőtárkányért” kitüntető díj. Ezt egy ciklusban egyszer lehet adományozni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megköszönöm mindkét tájékoztatót. Ismertetem a Felsőtárkány Hagyományőrző Néptánc 
Együttes 2006. évben végzett munkájáról készült írásbeli beszámolót. Javaslom a 
tájékoztatók elfogadását.  
 
A képviselő-testület a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete és a Hagyományőrző 
Népdalkör, valamint a Hagyományőrző Néptánc Együttes 2006. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
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5. Napirendi pont 
Gazdasági Program 
Előadó: polgármester 
 
A jogszabály kötelezően előírja, hogy az önkormányzatnak gazdasági programmal kell 
rendelkezni. 
A gazdasági programban szerepel Felsőtárkány község elhelyezkedése, a 
településfejlesztés főbb eredményei az előző ciklusban, a demográfiai viszonyok. A 
település lakossága összetétele fiatalodott. Szerepel továbbá az intézmények felsorolása. 
A környezeti állapot főbb kérdései a településre vonatkozóan. Ehhez érkezett egy 
képviselői kérdés, ami a hulladék elhelyezésre vonatkozik. A jogszabály kötelezően előírja 
a hetenkénti szállításra a hulladékszállítási matricák megvásárlását. 
A gazdasági program prioritásait állítottam föl. Ez tulajdonképpen nem más, mint a 
meglévő polgármesteri programban szereplő részek. Ezekből is kiemelt figyelmet kívánok 
fordítani a kül- és belterületi vízrendezésnek a problémájára. Ezek a munkálatok már el is 
kezdődtek. 
Ami nagyon fontos: az önkormányzati feladatokat biztonságosan el tudjuk látni, és ki 
tudjuk szélesíteni azokat a pályázati lehetőségek felhasználásával. Azokat a pályázati 
munkákat elvégezzük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a település érdemben fejlődni 
tudjon. 
A következő 4 évben a beruházási és fejlesztési programok közül kiemelt fontosságú lesz a 
felsőtárkányi napközi otthonos óvoda felújítása és bővítése, ugyanígy az általános iskola 
felújítása, a belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása, a faluközpont kialakítása, a falu 
közterületeinek helyreállítása, a település virágosítása és szépítése. Lehetőség volt a 
település virágosítási versenybe való benevezésére. Ehhez megpróbálunk lehetőséget 
biztosítani minden településen élőnek annak érdekében, hogy ő azt a saját maga 
munkájával is tudja segíteni. Erre a képviselő-testületnek egy pályázatot kellene kiírni és 
azokat a polgárokat, akik legtöbbet tesznek annak érdekében, hogy a településünk szép, 
virágos és vonzó legyen - valamilyen módon honoráljuk.  
Idegenforgalmi fejlesztési koncepciót kellene kidolgozni, hiszen a településnek ez az 
egyetlen kitörési lehetősége. A környező ipari területek lassan benépesülnek, de 
Felsőtárkány természeti fekvésénél és lehetőségeinél fogva leginkább az idegenforgalmi 
fejlesztések vonatkozásában érhetne el sikereket. Ez a szegmense a gazdasági életünknek, 
ami a legkönnyebben fejleszthető. 
A továbbiakban fontos a gyalogosközlekedés, csapadékvíz elvezetés a belterületen és a 
mezőgazdasági utakon a közlekedés feltételeinek javítása. Fontos, hogy az önkormányzat 
mozdítsa elő az olyan vállalkozói környezet kialakítását, ami növeli a helyi vállalkozói 
kedvet, illetve máshonnan is ide települjenek vállalkozások.  
Kérem a képviselő-testületet a gazdasági program elfogadására. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés-észrevétel van-e? 
 
 
 
Gyura Károly képviselő: 
A 2002-2006. közötti felsőtárkányi fejlesztési felsorolások között van néhány dolog, ami 
számomra kérdőjeles. A Sportöltöző felújítása hogyan történt, és mennyiért? Mi van a régi 
épülettel? A zöld füvön törmelék van elhelyezve. A buszmegállók funkciójukban nem 
felelnek meg. Ezt felül kellene vizsgálni. Hová lettek az óvodából azok a játékok, amik 
korábban ott voltak.  
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A beruházási, fejlesztési program kapcsán a felsorolás egyben fontossági sorrendet is 
jelent? Ebben van néhány gondolatom, amivel szintén kellene foglalkozni. Az 
önkormányzati intézmények, az általános iskola épülete. Szerintem ez lenne a 
legfontosabb. Az orvosi rendelővel kapcsolatosan: nem vagyok benne biztos, hogy az 
orvosi rendelő kérdését nekünk ilyen tekintetben kellene támogatni. Meg kellene találni azt 
a megoldást, amiről itt már korábban is szó volt. Az orvosi ellátás és épületek 
vonatkozásában a felülvizsgálatot meg kellene tenni.  
Hiányolom az ifjúság kérdésével kapcsolatosan a 14-20 éves korosztályra vonatkozó 
helyiség kialakításának a lehetőségét.  
Hiányolom a nemzetközi kapcsolatainknak a kérdését. A testvértelepülésekkel és 
intézményekkel kötött megállapodások nincsenek felsorolva a programban.  
Az iskolával kapcsolatban: a Bükki Nemzeti Parkkal, főiskolával való együttműködési 
kérdést is napirendre kell venni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Ez egy gazdasági program, ami azzal foglalkozik, hogy melyek azok a gazdasági 
tevékenységek, amelyeket nekünk, mint önkormányzatnak el kell látni, a gazdasági 
feltételeit meg kell, hogy teremtsük.  
A 14-20 éve korú gyerekek vonatkozásában jogos a hiányérzet, azonban van művelődési 
ház, aminek igénybevételére van lehetőség. 
Az orvosi rendelő azért került bele, mert a felújításhoz most az akadály-mentesítéshez 
kapcsolódóan a következő hónapban jön ki egy pályázat, aminek 95 %-os a támogatottsági 
lehetősége. Ezek a programok élő és működő pályázatokhoz kapcsolódnak. Az mindenki 
számára világos, hogy ezek a fejlesztések érdemben akkor tudnak megkezdődni, ha 
ezekhez pályázati forrást tudunk találni. Ha az önerőt ki tudjuk gazdálkodni, akkor mindent 
megtettünk annak érdekében, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. 
 
Visszatérve a 2002-2006. közötti fejlesztésekre. Az udvari játékokat el kellett vinni az 
óvodából, mert nem feleltek meg az európai szabványoknak. A buszmegálló felújításával 
kapcsolatban: ha lesz megfelelő forrás, változtathatunk. A sportöltöző kérdése: 18 MFt-ba 
került a beruházás, amelyhez a Sportminisztériumtól akkor 8,7 MFt-os támogatást kapott 
az önkormányzat, 10 MFt-os önerővel szállt be az önkormányzat. Ez tényszerű 
tájékoztatás. 
 
Varga József képviselő: 
Van egy megállapítás a külső övárokkal kapcsolatban, hogy forráshiány miatt nem lett 
megvalósítva. Ez azért nem lett megvalósítva, mert annak idején az ott lakók szabtak gátat.  
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban: olyan bevételre is tegyünk szert, hogy ne 
függjünk annyira a központi költségvetéstől. 
A gyalogos közlekedés mellett a kerékpáros közlekedést is meg kellene oldani a település 
belterületén.  
 
 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezután készült egy új terv, a bekerülése költség 60 MFt- volt. Át kellene csövezni a Fő 
úttól a patakig vagy a házak alatt vagy körben a meglévő Várhegy utcában.  
Semmi akadálya nincs, hogy a programba a kerékpáros közlekedés megoldása bekerüljön. 
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Kapuvári Csaba képviselő:  
A tájház beruházása része-e a gazdasági programnak. A Pénzügyi Bizottság elnöke 
többször említette, hogy a bevételekre kell koncentrálni, és tartalékot kell képezni, hogy 
önerőt tudjunk biztosítani a pályázatokhoz. 
 
Dr. Juhász Attila polgármester: 
A turisztikai pályázathoz kapcsolódik a tájház kialakítás. Kérem a jegyző urat, hogy a helyi 
védetté nyilvánítást kezdeményezzük. 
Kiegészítés 5. oldal 7. pont: gyalogos és kerékpár közlekedés 
Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el a beszámolót. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében 
elfogadta.  
 
39/2007.  (III. 13.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a polgármester 
által előterjesztett és kiegészített 2006-2010 ciklusra vonatkozó gazdasági programot. 
 
 
 
6-7-8. Napirendi pont 
Temetők fenntartásának rendjéről és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
Környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 
 
Kiss Sándor jegyző: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Arra kaptam megkeresést a Közigazgatási Hivataltól az Önkormányzat által elfogadott, a 
temetők fenntartásáról, a környezetvédelemről és a közterületek tisztántartásáról szóló 
rendeletekkel kapcsolatban, hogy ezen rendeletek szabálysértési rendelkezéseit 
pontosítsam, illetve az erre vonatkozó rendeletmódosítási javaslatokat terjesszem a testület 
elé. 
A rendeletek korábbi szövegezése utalást tartalmaz természetesen a szabálysértések 
következményeire, de egy általános megfogalmazást tartalmaz mindhárom rendelet 
szövegében.  "aki a rendeletben foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és 
30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható." A Közigazgatási Hivatal megkeresése azt 
tartalmazza, hogy ezeket a szabálysértési tényállásokat pontosan fogalmazzuk meg, és 
rögzítsük azt, hogy ki követi el az adott rendeletben foglalt szabálysértést. Ennek 
megfelelően javaslom elfogadni a rendeletmódosításokat. 
Egy javaslatom lenne még a kiküldött anyaghoz: a temetők fenntartásáról szóló rendelettel 
kapcsolatban szerepel még az a megfogalmazás, hogy aki a sírhelyet bekeríti, 
szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható. Javaslom, hogy ezt a kitételt vegyük ki a 
módosításból. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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Úgy gondolom, hogy a már elkészült kisméretű 70-100 cm magas kovácsoltvas kerítések 
sem a temető használatát, sem az estleges munkákat nem akadályozzák, kegyeleti jogokat 
nem sértenek - nem biztos, hogy szerencsés lenne olyan irányú szabályozást hozni, ami a 
kialakult gyakorlattal ellentétes.  
 
Kiss Sándor jegyző: 
Ebben az esetben a temetőrendeletnek azt a részét, ami arra vonatkozik, hogy tilos a 
sírhelyet körbekeríteni, - hatályon kívül kell helyezni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az üzemeltető engedélyét honnan kell beszerezni. Arra gondolok, hogy a temetőből az 
üzemeltető engedélye nélkül sírkövet, fejfát kivinni nem lehet. Ha valaki ki akarja 
cseréltetni, a régit el kell szállíttatni. Ennek a gyakorlatát kérdezném.  
 
Kiss Sándor jegyző: 
A Kht. üzemeltetője a temetőnek. Egy rövid írásos kérelmet kell benyújtani az üzemeltető 
felé.  A rendeletmódosítás kizárólag a nem szabályozott szabálysértési kérdésekre 
vonatkozik.  Tartalmukban a rendeletek most nem kerülnek módosításra.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az önkormányzatot kell keresni, mivel az önkormányzat látja el a Kht-n keresztül a 
feladatokat.  Egy szabályozást nekünk kell kialakítani.  
 
Varga József képviselő: 
A szilárd hulladékszállítással kapcsolatos rendelet utolsó pontja az, hogy "aki a település 
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást nem a rendeletben meghatározott 
módon veszi igénybe, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.” Akik egyedül élnek, és nagyon kevés szemetet termelnek, rájuk mi vonatkozik. 
Tudomásom szerint az önkormányzat köthet a szolgáltatóval olyan megállapodást, hogy 
kivételes esetben zsákos szemételszállítás történhet.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 16/2002. számú egészségügyi miniszteri rendelet,  ami a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szól, 5. §. (2) bekezdésében 
tartalmazza:  a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) 
bekezdésnek 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente 
legalább kétszer, egyéb lakóterületen (ez vonatkozik Felsőtárkányra) hetente legalább 
egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.  Ezt a 
szolgáltatást igénybe kell venni.  
 
 
 
Kiss Sándor jegyző: 
Nem a rendeletek általános felülvizsgálatáról van szó, hanem kizárólag a szabálysértési 
rendelkezésekről. Ezt a kérdést úgy lenne célszerű megközelíteni, hogy figyelembe vegyük 
a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló jogszabályi rendelkezéseket is. Ez 
esetben az elszállítandó hulladék mennyiségét csökkenteni lehet, kisebb kukákat 
rendszeresíteni a nyugdíjasok esetében, és akkor arányosan lehetne a díjszabást 
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megállapítani. Vannak 60-80 literes kukák is, és akkor nem kell egy egyedülálló 
nyugdíjasnak a 120 l-es kuka elszállításáért fizetni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Erre vonatkozóan el is fogadott egy határozatot a képviselő-testület, amikor határoztunk 
arról, hogy mennyibe kerül a 60 literes kukák ürítése. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A Szociális bizottság is tárgyalta ezt a témát. Ott merült fel, hogy aki szociálisan rászorul, 
tehát nem tudja megoldani, erre van egy korlátozott keret azoknak a számára, akiknek 
anyagi problémájuk van. Kérdezném, hogy a kerti hulladék égetésére vonatkozóan van-e 
valamilyen szabály? Amennyiben van, azt jelenti, hogy aki ezt megszegi, 30.000.- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható? 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Van ilyen rendelet. "A kerti hulladékot október 1. és április 30 között a megfelelő légköri 
viszonyok között munkanapokon 10 és 14 óra közötti időszakban lehet égetni. Lehetőség 
van még arra, hogy tavasszal és ősszel konténereket helyezzen ki az önkormányzat a kerti 
nyesedékek elszállítására.  Égetni csak a megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és 
személyi biztonságot nem veszélyeztetve lehet.  Ez a 27/2005. (XII. 15.) rendelet. 
Égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A temetőrendelettel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mi minősül pontosan 
építőanyagnak és a beszállításra vonatkozó engedélyt kitől kell kérni, illetve be kell-e 
jelenteni. Lábazatszínezésre, térkő elhelyezésre gondolok. 
Én a kerítés építésre vonatkozó tiltást benne hagynám a rendeletben. 
 
Kiss Sándor jegyző: 
Az önkormányzati rendelet azt tartalmazza, hogy építőanyag beszállítását bontási anyag 
elszállítását, építési és bontási munkát a fenntartónak be kell jelenteni.  
Az általam beterjesztett módosítások kizárólag a szabálysértési tényállásokra vonatkoznak. 
Amennyiben igény merül fel, a rendeletek generális felülvizsgálatára is sor kerülhet, de ez 
egy újabb előkészítés után történhet meg.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy kezdjük el aktualizálni a rendeleteinket, és igazítsuk a jelenleg társadalmi 
és életviszonyokra. Javaslom egy átfogó, minden egyes rendeletre kiterjedő módosítások 
előkészítését.  
 
 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Az előző testületben javasoltam a régi síremlékekből egy kőkert kialakítását.  Felsőtárkány 
temetkezési kultúrájából lehetne egy kiállítást rendezni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a jegyző úr által beterjesztett három rendeletmódosítás kiegészítéssel történő 
elfogadását. 
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A képviselő-testület a  három rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.  
 
5/2007.  (III. 13.) számú, a Temetők fenntartásról és rendjéről és üzemeletetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítást lásd. 1. sz. mellékletként. 
 
 
6/2007.  (III. 13.) számú, a Környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet 
módosítást lásd. 2. sz. mellékletként. 
 
 
7/2007.  (III. 13.) számú, a Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos  önkormányzati rendelet módosítást lásd. 3. sz. 
mellékletként. 

 
     
 

8. Napirendi pont 
Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve 
magánszemélyek részére juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának 
szabályairól szóló rendeletalkotás 
Előadó: jegyző 
 
Kiss Sándor jegyző: 
A rendelet elsősorban az önkormányzat által támogatott civilszervezetekre vonatkozik, 
ámbár nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a közcélok érdekében tevékenykedő 
magánszemélyek számára is adjon valamilyen juttatást az önkormányzat. Ezeknek az 
elszámolási szabályoknak, illetve a pénzfolyósításnak és felhasználásnak a szabályait 
tartalmazza ez a rendelettervezet. 
Az Államháztartási törvény 13/A §-a írja azt elő, hogy az önkormányzatoknak ezt a kérdést 
szabályozni kell. A kistérségi belső ellenőrzés az elmúlt időszakban megállapította, hogy 
az önkormányzatoknál ez egy mulasztás, és ebben a kérdésben helyi rendeletet kell alkotni. 
Az a rendelet szöveg, amit előterjesztek, viszonylag egyszerű módon, közérthetően az 
adminisztráció legszűkebbre csökkentésével, mégis a jogszabályok betartásával és a 
számonkérhetőség szempontjának érvényesítésével próbálja meg megfogalmazni a 
legfontosabb szabályokat. A mellékletek között található az a kérelem, melyet a kérelmező 
szervezeteknek kell kitölteni a legfontosabb adatokkal. Egy viszonylag egyszerű 
támogatási szerződés, mely rögzíti a kötelezettségeket, illetve a támogatás folyósításának 
időpontjait, az elszámolásra vonatkozó szabályokat. Végül pedig egy elszámolási 
táblázatot tartalmaz. Azt gondolom, hogy ha ezeket a mellékleteket a civilszervezetek 
támogatása során használjuk, akkor átláthatóbb lesz a pénzek felhasználása, és jobban 
nyomon követhető lesz, hogy mire használják a közpénzeket a civil szervezetek. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétele, 
javaslata van-e? Ez egy hiánypótlás mindenképpen az önkormányzat életében. 
Megnyugtatóbban tudjuk szemmel kísérni a támogatási összegeknek az útját. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 



 106 
 
 
 
Nagyon jó lehetőség arra, hogy támogathatjuk a civilszervezeteket. Egyesületek vannak, 
akik saját maguk döntik el a befolyt pénzösszegek felhasználását. Állandó probléma volt, 
hogy az önkormányzat által adott pénz hova került, mire fordították. Ez a hiány ezzel a 
rendelettel pótolva lesz. Jónak tartom a rendeletet. Egyértelmű, végrehajtható. Munkát 
jelent a kérő szervezetnek, az elszámolást el kell végezni.  
 
Bartyik János Fúvószenekari Egyesület elnöke: 
A Fúvószenekari Egyesületnél eddig is szabályosan történt a felhasználás. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben a képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta.  
 
8/2007. (III. 13.) számú, az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott 
szervezetek, illetve magánszemélyek részére juttatott összegek rendeltetésszerű 
felhasználásának szabályairól szóló rendeletet lásd. 4. sz. mellékletként. 
 
 
9. Napirendi pont 
Felsőtárkányi 011. hrsz-ú ingatlan ügye 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2004-ben a Homok lápában lévő 011. hrsz-ú utat kőszórással javította az önkormányzat. A 
munka végzése során az út térképi nyomvonalától eltértek, és a szomszédos 09/1. 09/2. 
hrsz-ú szántó területbe is belekanyarodtak az úttal, amit az ingatlantulajdonosok 
észrevételeztek.  
A településrendezési terv a 011. hrsz-ú utat térszerkezeti útként jelöli, ezért az akkori 
képviselő-testület az 5 m széles út 8 m-re történő szélesítése mellett döntött. Ehhez a 
munkához kisajátítási vázrajz is készült. A tulajdonosok egy részével folytatott előzetes 
egyeztetés során az önkormányzat 300.- Ft/m2 árat ajánlott fel, a tulajdonosok viszont 
400.- Ft-ot kértek. Megállapodás nem jött létre, és a közút hatósági lejegyzése sem történt 
meg. 
 
Kérem a Képviselő-testület állásfoglalását, hogy a fenti útterület kártalanítással történő 
kisajátítását vagy az út eredeti nyomvonalának helyreállítását támogatja. 
 
Erdei Szabolcs PEB elnök: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és megállapította, hogy a 
kisajátításhoz szükséges kb. 550 eFt a költségvetésben nem áll rendelkezésre. 
Véleményünk szerint saját erőből valahogy helyre kell állítani az utat. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ennél a munkánál az Önkormányzat volt a megrendelő.  Nekünk kell megoldani ezt a 
dolgot. Meg kell bízni a hivatal alkalmazásában álló mérnököt, hogy egy helyszíni bejárást 
követően mérje fel a helyreállítás lehetőségét. Részletes költségvetést kell készíteni arra 
vonatkozóan, hogy minél kisebb költségráfordítással történjen a helyreállítás. 
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Gyura Károly képviselő: 
Csatlakozom ahhoz a javaslathoz, hogy tartsunk helyszíni bejárást, vizsgáljuk meg a 
helyreállításra vonatkozó lehetőségeket.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy a döntést halasszuk el a helyreállítási költségek felméréséig. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
 
40/2007.  (III. 13.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete a 011. hrsz-ú út ügyének megtárgyalást követően 
úgy határozott, hogy a helyreállítási költségek felmérésig a döntést elhalasztja. 
 
 
10. Napirendi pont 
Felsőtárkány 0210/1, 0210/2, 0210/3. hrsz. Ingatlanok lakóterületté nyilvánítása, Rrt. 
módosítása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Barta Róbert, Hóbor Csaba és Bakondi Károly felsőtárkányi lakosok a Várhegy u. mellett6i 
0210/1, 2, 3. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-
testülethez, hogy mezőgazdasági művelési ágban lévő ingatlanaik lakóterületi övezetbe 
történő átsorolásához járuljon hozzá a képviselő-testület a Településrendezési Terv 
módosításával. Az ezzel járó költségeket az ingatlantulajdonosok vállalták. 
A területek nagysága 3787 m2, ebből négy építési telek alakítható ki. 
 
Mivel a Várhegy utca a megnövekedett forgalom miatt hamarosan szélesítésre szorul, 
hozzájárulás esetén ki kell kötni, hogy a szélesítéshez szükséges útterület ingyenesen 
kerüljön lejegyzésre. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület állásfoglalását. 
 
Erdei Szabolcs PEB elnöke: 
A bizottsági ülésen megtárgyaltuk a napirendi pontot. Álláspontunk az, hogy a belterületbe 
vonás feltétele az legyen, hogy a költségek megfizetésén túlmenően fizessenek az 
önkormányzatnak kompenzációs díjként 500.- Ft-ot négyzetméterenként. Javaslom 
továbbá, hogy amennyiben a településen máshol is jelentkezik ilyen igény, szintén 
kompenzációs díj megfizetése ellenében járuljunk hozzá. 
 
 
 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A belterületbe vonással az önkormányzatnak költsége nem keletkezik, viszont a 
kompenzációs díj megfizetésével bevételre teszünk szert. Támogatom a kérelem 
teljesítését.  
 
Varga József képviselő: 
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Én kevésnek találom ezt a kompenzációs díjat. Ezen túlmenően, amennyiben a kialakított 
építési telkek mögött vállalkozások létesülnek, az engedélyek kiadásához szükséges az ott 
lakók hozzájárulása.  
 
Bartyik János 
Ezeken a területeken egységes védőtávolságot kell tartani. Például egy fűrész vagy asztalos 
üzem odatelepülése esetén biztos zavarná az ott lakók nyugalmát. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mindenképpen felül kell vizsgálni, hogy mik a lehetőségek. Javaslom, hogy a szakmai 
felülvizsgálat befejezéséig a testület érdemben ne tárgyalja a napirendi pontot. Ezen 
vizsgálat megtörténtét követően újra tűzze napirendre a kérelmet.  
 
 
41/2007.  (III. 13.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete a 0210/1, 2. 3. hrsz-ú  ingatlanok lakóterületté 
nyilvánítása, illetve rendezési terv módosítása tárgyában úgy határozott, hogy a 
terület szakmai felülvizsgálatának befejezéséig érdemben nem tárgyalja a kérelmet. 
A testület megbízza a polgármestert a terület műszaki felülvizsgálatának elvégzésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 
 
12. Napirendi pont 
Egyebek 
 
 
a.) Bajzát Csaba és társai ingatlan bérbevételi kérelme 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester ismerteti Bajzát Csaba és társai által benyújtott, a 
felsőtárkányi kis tó és a halőrház bérbevételére vonatkozó kérelmet. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ügyben határozati javaslat nem készült, mivel előzőleg a képviselő-testület 
állásfoglalása szükséges.  
 
Bajzát Ferenc kérelmező: 
A tervünk az épület és a kis tó, valamint környékének a karbantartása. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Támogatom a kérelmet, mert legalább ennek a résznek lesz gazdája. Rendbe teszik a 
környéket. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Sokszor foglalkozott már ezzel az önkormányzat, azonban megoldás ez idáig nem született. 
Jónak tartom a kezdeményezést, sőt ha lehet, még csatlakoznék is akár munkával, vagy 
bármivel.  
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Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Csak a baráti társaság használhatná, vagy bárki? Egyesületi tagok tartanák karban? 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
10 fő jelenléte szükséges az egyesület alakításához. A létszámot bővíteni szeretnénk, ez 
egy kiindulási pont. Kedvező döntés esetén egyesületet hoznánk létre.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Megkapja az egyesület, karbantartja, de bárki használhatja. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez egy nagyon szép kezdeményezés. A szabályokat viszont egyértelműen le kellene 
fektetni. A következő testületi ülésig ki kell dolgozni a részleteket. Ki lehetne terjeszteni a 
településen minél több emberre. Gyakorlatilag az egész tó üzemeltetését a Kht. 
segítségével fel lehetne venni. Az egyesület is szerezhetne belőle némi hasznot. A falunak 
is az előnyére válna egy falusi civilszervezet üzemeltetné. A szabályokat egyértelműen 
rögzíteni kellene. 
 
Meg kell beszélni azokat a kritériumokat, feltételeket, amikkel működtethető legyen. Egy 
elvi döntést tudunk hozni a támogatás kérdésében. Amennyiben a civilszervezet megalakul, 
a feltételek rögzítése után hosszú távú bérleti szerződést lehet kötni. Az áprilisi testületi 
ülésen végleges döntést hozhatunk. 
 
Javaslom, hogy következő ülésen a konkrétumokkal tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. 
 
A képviselő-testület a napirend vonatkozásában a tények részletes ismeretében a 
későbbiekben hoz határozatot. 
 
 
 
b.) Laguna Ingatlanfejlesztő Kft.  Rrt. módosítása iránti kérelme 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Laguna Kft. ügyvezetőjétől ismét kaptam egy beadványt, miszerint a rendezési terv 
módosítását kéri a képviselő-testülettől, ugyanis a Bükki Nemzeti Park a jelenlegi formát 
nem hagyta jóvá. Hivatkozik a Nemzeti Park tiltó határozatára, miszerint ő módosítaná 
ezeket a beépítési paramétereket. Ezzel a Bükki Nemzeti Park elfogadhatónak tartja az ő 
beadványát. Ezt az anyagot elküldtem a Bükki Nemzeti Parkhoz, ahol nem tudtak róla, 
hogy ők ezt elfogadhatónak tartják. Amennyiben a Bükki Nemzeti Park konkrétan állást 
foglal ebben az ügyben, akkor térjünk vissza a kérdésnek az érdemi tárgyalására. 
Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot  egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
42/2007.  (III. 13.)Képviselő-testületi határozat: 
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Felsőtárkány Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Laguna Ingatlanfejlesztő 
Kft. képviselőjének kérelmét, és úgy határozott, hogy a Tagos-dűlői III. ütemre 
vonatkozó rendezési terv tárgyalásával a Bükki Nemzeti Park állásfoglalásáig 
érdemben nem foglalkozik. 
 
 
c.) Herkules Ferencné bírósági népi ülnöki megválasztása 
Előadó: jegyző 
 
Kiss Sándor jegyző: 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal megküldte részünkre az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének tájékoztatóját, amelyben a bírósági 
ülnökök választására vonatkozóan kereste meg az önkormányzatot. 
A bírósági ülnökök választásáról szóló előírások, jogszabályok alapján a képviselő-
testületnek joga az, hogy bírósági elnököt jelöljön. A megválasztásra pedig a köztársasági 
elnök által kiírt időpontban, április 22-ig kerül sor.  
Az lenne a javaslatom ez esetben, hogy az önkormányzat korábbi jegyzőjét, Herkules 
Ferencnét jelölje a testület ülnöknek. Ő ezt a megbízatást szívesen vállalná, teljesítené.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta., 
 
43/2007.  (III. 13.)Képviselő-testületi határozat: 
A képviselő-testület megtárgyalta Herkules Ferencné bírósági népi ülnöki jelölésének 
ügyét. 
A testület úgy határozott, hogy támogatja Herkules Ferencné bírósági népi ülnökké 
való megválasztását. 
A testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat és a jelöléssel kapcsolatos iratok Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz történő megküldésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
d.) Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület kérelme 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Varga József képviselő kérelmét szeretném a testület elé tárni. 
Felsőtárkányban működik a Boldog Asszony Papucsa Természetjáró Egyesület. Ez a 
természetjáró egyesület komoly szervezőmunkát kezdett meg. Az volt a kérése az 
egyesületnek, hogy engedélyezze a testület, hogy a székhelye a Polgármesteri Hivatal, 
Felsőtárkány, Fő út 101. lehessen.  
 
Varga József képviselő: 
Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy mivel felsőtárkányi az egyesület, ezért szeretnénk a 
székhely és a levelezési címként a polgármesteri hivatalt megjelölni. A hivatal gazdasági 
előadója is egyesületi tag.  
 
Kiss Sándor jegyző: 
Az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges a fenti adatok cégbíróságnál történő 
bejegyzéséhez. 
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Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben a testület a javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta., 
 
 
44/2007.  (III. 13.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete megtárgyalta a Boldogasszony Papucsa 
Természetjáró Egyesület kérelmét és úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az 
egyesület székhelyként és postai címként a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal 
(Felsőtárkány, Fő út 101.) alatti címet jelölje meg, és ezt a tényt bejelentse a Heves 
Megyei Cégbíróságnál. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülést 19 
órakor bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Dr. Juhász Attila Simon      Kiss Sándor 
       polgármester                             mb. jegyző 


