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

április 17-én megtartott ülésén. 

Határozatok Tárgya 

48/2007. (IV.17.) Könyvvizsgáló megbízási idejének meghosszabbítása 

49/2007. (IV.17.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány új 
kuratóriumának elfogadása 

50/2007. (IV.17.) ÁMK-val szembeni elvárások meghatározása 

51/2007. (IV.17.) ÁMK létszámkeretének meghatározása 

52/2007. (IV.17.) Fénymásolóra adott árajánlat elbírálása 

53/2007. (IV.17.) Atlasz Kft. árajánlatának elbírálása 

54/2007. (IV.17.) Europrint Kft. fejlesztéséhez területbiztosítási 
kérelem elbírálása 

55/2007. (IV.17.) Sziklaforrás Egyesület kérelme 

56/2007. (IV.17.) Óvodabővítés pályázat benyújtása 

57/2007. (IV.17.) Tomasovszky Attila és neje telekvásárlási kérelme 

58/2007. (IV.17.) Önkormányzat létszámcsökkentésének ügye 

59/2007. (IV.17.) Iskolai Minőségirányítási Program 

Rendeletek Tárgya 

9/2007. (IV.17.) 2006. évi zárszámadási rendelet jóváhagyása 

 
 
A jegyzőkönyv 136. oldaltól 158. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Az önkormányzati ülés ideje: 2007. április 17. 
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Napirendi pontok: 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
             Előadó: polgármester 

2. a 2006. évi költségvetési zárszámadás jóváhagyása 
Előadó: polgármester 

3. PELAZOL Kft. könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása 
Előadó: polgármester 

4. Idegenforgalmi referens beszámolója a 2006. év idegenforgalmi rendezvényeiről 
Előadó: idegenforgalmi referens 

5. Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány új kuratóriumának elfogadása 
Előadó: polgármester 

6. ÁMK létszámkeretének meghatározása  
Előadó: polgármester 

7. Fénymásolóra adott árajánlat elbírálása 
Előadó: polgármester 

8. Atlasz Kft. árajánlatának megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

   9. Egyebek 
 
 
Jelen vannak: 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Bóta Endréné jegyző helyettes 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Zoltán képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Csáti Sándor képviselő 
Erdei Szabolcs képviselő 
Gyura Károly képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testületet, továbbá Szabó Józsefné okleveles könyvvizsgálót. 
Megállapítom, hogy Bajzát Ferenc és  Dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő nem jelent meg. Az ülés 
határozatképes. 
 
Ismertetem a napirendi pontokat, melyek elfogadása tárgyában kérem, szíveskedjenek szavazni. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Napirendi pont 
Lejárt határidejű határozatok 
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Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a 2007. április 10-i képviselő-testületi ülésen a 
jegyzőválasztás megtörtént. 
Felsőtárkány település jegyzője 2007. július hó 1. napjától Dr. Pusztai-Csató Adrienn. 
 
 
2. Napirendi pont 
A 2006. évi költségvetési zárszámadás jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A zárszámadási rendeletet minden képviselő megkapta. A fő számok ismeretében úgy 
gondolom, hogy ezek önmagukért beszélnek.  
 
Felkérem Szabó Józsefné könyvvizsgálót könyvvizsgálói beszámolója megtartására. 
 
Szabó Józsefné okleveles könyvvizsgáló: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az írásban benyújtott könyvvizsgálói jelentést szeretném kiegészíteni. Amihez mértük és 
néztük a költségvetés teljesítését, az a módosított költségvetés volt. Ehhez a módosított 
költségvetéshez képest állapítottuk meg, hogy a teljesítés során a költségvetési kereten 
belül maradt az önkormányzat. Azt is láttuk a könyvvizsgálat során, hogy a IV. negyedév 
nem volt könnyű a végrehajtás szempontjából. Pénzügyi problémák voltak, amik 
megoldódtak és pénzügyi maradvánnyal zárt az önkormányzat. Arra mindenképpen 
felhívnám a figyelmet, hogy ez a pénzmaradvány egyrészt lekötött, céltartalékban lévő 
7MFt és be is épült a 2007. évi költségvetésbe. 
Magát a rendelet-tervezetet és a költségvetés végrehajtását a jogszabályokkal összhangban 
lévőnek találtuk és hitelesítettük. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Az elmúlt évben én voltam a Pénzügyi Bizottság elnöke. Az új testület megalakulása után a 
következő hónapban az I-III. negyedéves pénzügyi beszámolót meghallgattuk. A 
könyvvizsgáló Gál úr elmondta, hogy az önkormányzat a lehetőségeihez képest jól 
sáfárkodott a pénzeszközeivel. Egyes képviselők reagáltak akkor, hogy jó, rendben van, de 
hol van a pénz. A költségvetés tervezése mindig egész évre szól. A mérlegbeszámoló 
áttekintése után mondjuk el a korrekt tájékoztatás érdekében, hogy 2006. január 1-jén a 
nyitó pénzkészlet 16 MFt volt az önkormányzatnál. 2006. december 22-én 23 MFt-al 
zártunk. Ebből 7 MFt tartalékként jelent meg. A mérlegben látjuk, hogy a módosított 
pénzmaradvány 24,7 MFt. Az elmúlt év nem volt rossz pénzügyi év annak ellenére, hogy 
amikor felállt az új testület úgy látta, hogy átmeneti gondok vannak. Ezzel mindig számolni 
kell. Nagyon eredményes gazdálkodás volt az elmúlt évi.  
Január-február hónapban a költségvetés összeállításakor ugyanilyen nehézséggel álltunk 
szemben. Elfogadtuk az egész éves költségvetést. A 2007. évi költségvetésben lekötött 
pénzeszközként ott van a 7 MFt. tartalék. 2006. évben beruházásra 10 MFt-ot költöttünk, 
2007. évben 3MFt-ot terveztünk beruházásra. Az idei éves gazdálkodásnál a 
pénzmaradvány a 24 MFt és a 7 MFt különbsége beépült a költségvetésbe, mivel az állami 
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normatív támogatások és a saját bevételek nem fedezik az önkormányzat működését. Ez 
volt az előző években is. Tisztán láttuk, hogy hozzá kell nyúlni a tartalékokhoz. 
Úgy gondolom, hogy ennek ellenére nagyon eredményes évet zártunk az elmúlt évben.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Tudjuk, hogy tartalékot nem tudtunk képezni. Arra szeretném kérni képviselő-társaimat, 
hogy 2008. évre célozzuk meg, hogy legalább 1 havi céltartalékkal rendelkezzen az 
önkormányzat.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Ami miatt szerencsétlen volt az átmeneti időszak. Elindult beruházások voltak, a 
beruházások kifizetése zárása a ciklus végére megtörtént. Ha nincs testületváltás, 
polgármesterváltás, valószínűleg jobban lehetett volna a pénzeszközökkel mozogni, hogy 
ezeknek a beruházásoknak a kifizetését halasztani lehetett volna. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 22 MFt-tal kapcsolatban elmondanám, hogy januárban fizettünk ki előző évi számlákat. 
A játszótér beruházás a 3 MFt-al szemben 6 MFt-jába került az önkormányzatnak. A 7 
MFt-ot reálisan kezelhető pénzeszköznek nem tarthatjuk nyilván. Amikor az ÁSZ 
ellenőrzés folytán nekünk egyszer ki kell fizetni, nekünk egy holt tőke, egyszerűen leírjuk. 
Tény, hogy a 2006. év nehézségekkel indult. Tény, hogy a 2007. év is úgy indult, hogy a 
költségvetést sikerült egyensúlyba hozni.  
Ezzel a szavazással le kell zárni az előző évet és az előttünk álló feladatokra kell 
koncentrálni. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2006. évi zárszámadási rendelet elfogadása tárgyában 
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi zárszámadási rendeletét 9 igen szavazattal 
1tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Felsőtárkány Képviselő-testületének 9/2007. (IV. 17.) számú rendeletét lásd. 1. sz. 
mellékletként. 
 
 
 
3.Napirendi pont 
PELAZOL Kft. könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Felsőtárkány Kht. könyvvizsgálói megbízás hosszabbításának elfogadására azért van 
szükség, mert a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírja, hogy a 
hatálybalépését követő első változás átvezetésével egyidejűleg szükséges a létesítő okiratot 
is harmonizálni. Erről már történt egy szavazás. A Kft. esetében a létesítő okirat 
harmonizációja érdekében erre még egy döntésre van szükség. 
Erre figyelemmel kérem a Képviselő-testületet, hogy a Felsőtárkány Kht. 
könyvvizsgálójának megbízatását meghosszabbítani szíveskedjék. 
 
Kérem, hogy az előterjesztés vonatkozásában szíveskedjenek kézfeltartással szavazni. 
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A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. . 
 
48/2007.(IV. 17.) képviselő-testületi határozat:  
Felsőtárkány Képviselő-testülete a Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Kht. 
(Cg.10-14-00000050) könyvvizsgálójának 2011. május 31. napjáig megválasztotta a 
PELAZOL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t. (Cg. 10-09-020017, 
könyvvizsgálatért felelős személy: Szabó Józsefné an: Dancz Edit, 3324. Felsőtárkány, 
Tölgy u. 1.). 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Kht. könyvvizsgálatát a korábbi 
könyvvizsgáló megbízatásának lejártát követően Szabó Józsefné látta el. A Képviselő-
testület egyben elrendeli a Kht. létesítő okiratának harmonizációját a Gazdasági 
Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel és felhatalmazza a polgármestert a 
létesítő okirat módosításának, a könyvvizsgáló megbízási szerződésének az aláírására, 
valamint a szükséges iratoknak a cégbírósághoz történő benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
4. Napirendi pont 
Idegenforgalmi referens beszámolója a 2006. év idegenforgalmi rendezvényeiről 
Előadó: Veréb Péter idegenforgalmi referens 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A napirendi pont előterjesztéseként felkérem Veréb Pétert beszámolója ismertetésére.  
 
Veréb Péter idegenforgalmi referens: 
Az írásos beszámolót az alábbiakkal szeretném kiegészíteni. Az elmúlt hét évben sikerült 
Felsőtárkányt, mint a Bükk kapuját bevinni a turizmusba. Megpróbáltam minden évben 
más programmal idecsalogatni az érdeklődőket a természet és Felsőtárkány iránt és 
remélem, hogy a folyamat nem fog megszakadni. Az Utazás kiállításokon szinte visszatérő 
vendégeknek adtam tájékoztatást a helyi programokról. A Kistérségen belül is Felsőtárkány 
zászlós faluja volt a programoknak és rendezvényeknek. Szeretném megköszönni az eddigi 
testület hozzáállását, és a mostani testületnek sok sikert kívánok.  
 
Varga József képviselő: 
A régi és a mostani testület nevében is meg kell, hogy köszönjem Veréb Péternek azt a 
munkát amit végzett a településen. Elég nagyot léptünk előre a községben. Az, hogy most 
ilyen megszorítások vannak, nehéz lesz pótolni. Kezelte a művelődési házat, bevételt 
hozott az önkormányzatnak.  
Szeretném tudni, hogy a továbbiakban ki lesz a gazdája ennek a területnek. Olyannal kell 
pótolni, akinek valóban van erre érzéke, mert a hagyomány és az idegenforgalom 
elválaszthatatlan egymástól.  
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megköszönöm a beszámolót és az eddigi munkát és várjuk további rendezvényeinkre.  
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5. Napirendi pont 
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány új kuratóriumának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az új képviselő-testület megalakulása után Csáti Sándor képviselő úr jelezte, hogy 
munkahelyi elfoglaltsága miatt a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány elnöki tisztét a 
továbbiakban betölteni nem tudja. 
Felkértem Simon László urat - tekintettel több éves sportolói múltjára és az ifjúsági 
kérdések iránt tanúsított érdeklődésére és szociális érzékenységére - vállalja el ezt a 
feladatot. A felkérés elfogadása esetén jelöljön maga mellé tagokat.  
A felkérésnek eleget tett. Áttekintve az alapítvány pénzügyi helyzetét és könyvelését 
pozitív választ adott.   
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy Simon Lászlót és az általa jelölt Bajzátné Szántósi 
Máriát, Dr.Chikán Gábort, Pelyhe Gábort és Taska István az alapítvány elnöki illetve 
kuratóriumi tisztségre elfogadni szíveskedjék. 
 
Felkérem Simon László urat, hogy ismertesse elképzeléseiket. 
 
Simon László: 
Néhány szóban ismertetném a tagokat illetve, hogy miért rájuk esett a választás. 
 
Bajzátné Szántósi Mária jelenleg vezeti a tantestületet és az alapítvány részéről nagyon 
fontos összekötő kapocs lesz a további munkánkban, hiszen leginkább érintettek az iskolás 
gyerekek.  
Dr. Chikán Gábort nagyon sokan ismerik. Hasonló gondolatai voltak a fiatalsággal 
kapcsolatban, mint nekem, és ezért kértem fel erre a megbízatásra. 
Pelyhe Gábort is nagyon sokan ismerik, nagyban tudja segíteni az alapítvány munkáját. Jó 
kapcsolatokkal rendelkezik. Felelősséget érez a fiatalság iránt. 
Taska István nagyon nagy tervekkel indult, ha az ő ötleteinek néhány százalékát meg 
tudjuk valósítani, nagyon jó helyzetben leszünk. 
Két nagy csoportra osztottuk a munkát: a gyerekek szellemi és testi fejlődését helyeztük 
előre. Úgy gondoljuk, hogy Felsőtárkány ifjúságának testi fejlődésével van probléma. Az a 
célunk, hogy a gyerekeket megpróbáljuk megmozgatni, hogy egészséges felnőttek, 
egészséges nagyszülők legyenek. A program része, hogy megismertessük, megszerettessük 
az erdőt. Ha a gyerek megismeri az erdőt, az élővilágot, nem fog szemetelni.  
Június 9-én rendeznénk egy pót-gyermeknapot. Meg kell szervezni, hogy el is jöjjenek a 
rendezvényre. Úgy kell csinálni a rendezvényeket, hogy mindenki győztes legyen. Ha ezt 
az első két évben meg tudjuk valósítani, a következő években már mindenki eljön.  
Mindenképpen elő kell segíteni a gyereknek azt a fajta fejlődését, hogy felnőtt korban is 
csapatban kell dolgozni. A csapatszellemet kellene feléleszteni. 
Működik három csapat a községben, ami viszi előre a sportot a településen: labdarúgó, 
karate és a konditerem, ahová viszonylag sokan járnak. Oda is lehetne fejleszteni. Az 
ifjúságnak igénye lenne egy olyan helyre, ahol időközönként összejöhetnének.  
Megragadva a testület nyilvánosságát, minden szülőt kérnék arra, hogy legyen a 
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány tiszteletbeli tagja. Erre a programra több emberre 
van szükségünk. Remélem, hogy ebben az évben meg tudjuk kezdeni a munkát. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 



 142 
 
 
 
Mint képviselő és mint szülő máris csatlakozom a tagsághoz. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Az Alapítvány alapítója a Felsőtárkányi Önkormányzat. Én mindenképpen célszerűnek 
látnám, hogy az önkormányzat részéről ebből a testületből a kuratórium munkájában valaki 
részt venne.   
 
Simon László: 
Megbeszéltük polgármester úrral, hogy vállalja a kuratóriumi ülések látogatását és segíti a 
munkánkat. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az elvárásokról közvetlenül tudom tájékoztatni a kuratóriumot. Azokról a tervekről, 
elképzelésekről, amik itt megfogalmazódnak, rövid úton tudom tájékoztatni a képviselő-
testületet. Koordinálni kell a rendezvényeket a későbbiekben tekintettel arra, hogy több 
önkormányzati rendezvény lesz, amiben segítségét várjuk az alapítványi kuratóriumnak. 
Ezért is vállaltam ezt a közvetítői szerepet.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy az előző kuratórium visszahívásával egyidejűleg szíveskedjenek szavazni 
az előterjesztésben foglalt új kuratóriumi elnök és tagság megválasztásra vonatkozóan.  
Amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek kérem, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
A képviselő-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta 
 
49/2007.  (IV. 17.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumának ügyét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a jelenlegi kuratórium elnökét Csáti 
Sándort, valamint Liptai Emese, Juhász Attila, Farkas Tamás és Bajzát Sándorné 
tatokat visszahívja. A kuratórium újjá alakulása folytán akuratórium elnökének 
Simon Lászlót, tagjainak Bajzátné Szántósi Máriát, Dr. Chikán Gábort, Pelyhe 
Gábort és Taska Istvánt választja.  
 
6. Napirendi pont 
ÁMK létszámkeretének meghatározása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A létszámkeret meghatározásához elkészült egy munkaanyag. Minden intézményi 
egységet, illetve leendő intézményi egységet felkértünk arra, hogy dolgozzanak ki három 
létszámkeretet. A jelenlegi állapotot tekintsük át, az ideális állapotot és azt az állapotot, 
ami költséghatékony működésre képes. Ez a javaslat három, de összességében kilenc 
vizsgálatnak az eredménye. Nem az volt a cél, hogy egy minimális létszámmal és a 
legkönnyebben finanszírozható és legolcsóbb rendszert hozzunk létre,  hanem arra 
törekedtünk az óvodánál, hogy a meglévő színvonalat megtartsuk és a lehetőséghez képest 
erősítsük. Arra törekedtünk a zeneiskolánál, hogy óraadó és vállalkozásban dolgozó 
tanárokkal tovább javítsuk azt az ellátottságot, ami a hangszeres ellátottságot jelenti. Arra 
törekedtünk az általános iskolánál, hogy megteremtsük a 100 %-os szakos ellátottságnak a 
lehetőségét és a szakmai munkának a feltételeit. Ezért is szerepel a javaslatban az, hogy 
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óraadói státusszal és részmunkaidőben való foglalkoztatás lehetősége mellett is - amiről 
évente a létszámkeretek tekintetében a képviselő-testület lesz jogosult dönteni a 
költségvetés tárgyalásánál - segítsük ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy ígéretet is 
tehetünk a szülők felé, hogy azért, hogy az ÁMK-t és ezen belül az iskolát megtartjuk, 
megmentjük és a lehetőségeinkhez és mérten fejleszteni fogjuk. Ezért szükséges az, hogy 
nem a minimum létszámokkal, hanem a biztonságos és szakmailag indokolt létszámokkal 
legyünk képesek ezt végigvinni. 
 
Felkérem Kapuvári Képviselő Urat a bizottság által javasolt módosítások előterjesztésére. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A megkapott munkaanyag mindenkinek a rendelkezésére áll. Ez egy olyan tervezet, amit 
nekünk, képviselő-testületnek kellene teljesítenie. Ez nem más, mint az elvárások rendszere 
az új intézménnyel és az intézményvezetővel kapcsolatosan. A bizottság kiegészülve 
minden intézményvezetővel, a polgármesterrel és az alpolgármesterrel ezt az anyagot 
megbeszélte és többé-kevésbé jónak, elfogadhatónak találta. Azt fogalmazta meg, hogy az 
elkövetkezendő időszakban kell ezeknek az elvárásoknak megfelelni az új intézménynek és 
intézményvetőnek. Az új intézményvezető ciklusa 5 évre szól, tehát az 5 évben ennek 
folyamatosan meg kell valósulni. Nem biztos, hogy annak, hanem amit most a képviselő-
testület megszavaz az elvárások rendszeréből. A bizottsági ülésen a bizottsági tagok és az 
intézményvezetők javaslatai beépültek a munkaanyagba.  
A munkaanyag 2. pontját a következők szerint javasolta a bizottság módosítani: "állítsa 
helyre a felsőtárkányi általános iskolai oktatás presztizsét" ez benne marad, és itt az került 
bele, hogy lehetőség szerint a közoktatási törvény által rögzített, a csoportokra előírt 
gyermeklétszámmal működjenek. Itt a lehetőség azért került bele, mert ha beleírjuk, amit 
itt a munkaanyagban eredetileg már szerepeltettettük, akkor még nagyobb kötelezettséget 
vállaltunk és még nehezebben lesz megvalósítható. 
 
A 4. pontban: "a fenntartó támogatása mellett a szülő is járuljon hozzá anyagilag" ez 
pontosításra szorult. Helyette: "a fenntartó olyan intézményt szeretne látni 5 év múlva, 
amely a partnerek többségének elvárásaira épül.  Továbbá plusz szülői igény megjelenése 
esetén, amelynek megvalósítására nincs a fenntartónak fedezete, az önkormányzat 
támogatása mellett a szülő is járuljon hozzá a működtetéshez. 
A Közoktatási törvény 38. §. (2) bekezdése teszi lehetővé a ÁMK-ban ezt a hozzájárulást 
úgy, hogy a keletkezett bevételt az ÁMK-ra, csoportra és a gyerekekre szabad fordítani, 
másra nem.  
A többi rész elfogadásra került, az intézményvezetők is jónak tartották. A zeneiskola, a 
napközi-otthonos óvoda, általános iskola létszámkeretét táblázat formájában, számszakilag, 
anyagiakban is alátámasztva, igazolva az intézményvezetők is jónak tartották, elfogadták. 
 
Javaslom, hogy ezt az elvárás rendszert és ezt a létszámkeretet fogadjuk el. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A létszámkeret - 35 fő - biztos okozott némi fejtörést. A főállásban foglalkoztatott 
közalkalmazottak kerültek összeadásra és ebből jött ki a 35 fős létszámkeret. A kiadott 
anyaggal ellentétben a létszámkeret nem tartalmazza az ÁMK vezetőjét. Ez egy plusz 
státusz. Ennek elfogadását javaslom tekintettel arra, hogy az intézmények szakmai 
vezetésének véleménye alapján a kibővített bizottság alkalmasnak tartotta ezt az 
elképzelést. Ktv. 102.§. kötelezővé teszi a fenntartó számára a létszámkeretek 
meghatározását. Ettől eltekinteni nem lehet. A fenntartó a létszámkeret meghatározásával 
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és a költségvetési fedezet biztosításával köteles hozzájárulni az oktatási intézmény 
működéséhez.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azért jó, hogy most ezt megfogalmazzuk, mert a pályázati időszakban vagyunk. Április 20-
ig érkeznek be az ÁMK vezetői pályázatok. Május 20-ig kell elbírálni.  Nem tudjuk, hogy 
melyik intézmény dolgozójaként fog beállni az ÁMK vezető. Lehet az iskolában is 
munkatárs, gyermekjólétben, óvodában, művelődés területén is, és így ezzel lehetőség van 
arra, hogy ott ő beálljon. 
 
Varga József képviselő: 
Lehet-e olyan ÁMK intézményvezető, aki egyik intézménynek sem a dolgozója? 
A 15 fő biztosítja-e a jelenlegi tantervnek a szakos ellátottságát? 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 15 fő + 1 fő prémium éves + ÁMK vezető a jelenlegi meglévő létszámhoz képes 
összesen 2,5 státusszal jelent kevesebbet és 100 %-osan képes lefedni a meglévő 
pedagógusokkal a szakos ellátottságot, sőt bizonyos mértékig tartalékokat is jelent, mert 
eleve úgy kértük elkészíteni, hogy a szülők és a gyerekek kapják meg azokat a 
lehetőségeket, amik most a jogos elvárások. 
A létszámkeret úgy került kialakításra, hogy bontásra került az iskolában, azokban az 
osztályokban ahol indokolt a matematika, magyar, történelem, nyelvoktatás és informatikai 
képzés, mert alapvetően az volt a változtatás indoka, hogy minőségi, színvonalas oktatást 
tudjunk biztosítani, ahol ugyanolyan lehetőséget kap az egyik csoportban a felzárkóztatás, 
mint a másik.  Ha pusztán a gyermeklétszámot vennénk figyelembe, akkor jelenleg 12 
fővel megoldható lenne az általános iskolában az óráknak a kiadása túlórakeretekkel, 
minden egyebekkel együtt. Úgy gondolom, hogy ezt a pluszköltséget fel kell vállalnia az 
önkormányzatnak annak érdekében, hogy tényleg kiemelkedő színvonalú oktatást tudjunk 
biztosítani a gyerekek részére. Ez biztosíték arra, hogy a megfelelő színvonalú oktatás 
kerüljön előtérbe, ne mindenáron a takarékoskodás. Az összes többi intézmény 
vonatkozásában jelenleg is így működnek, sőt a zeneiskolával kapcsolatban a testület által 
már ismert megállapodás tervezet alapján azt monda a Sancta Maria Zeneiskola, hajlandó 
velünk együttműködni. Jelentős költségvetési bevételt és hatalmas presztizst adna a 
zeneiskolának az, hogy ha velük együtt dolgoznánk, ők válnának a mi zeneiskolánk 
tagjává. Kérdésedre a válasz: biztosítja a 100 %-os lefedettséget, és a maximális 
csoportoktatás mellett is képes ellátni a szakfeladatot. 
 
A másik kérdésre a válaszom:  a Közoktatási törvény le is írja, és lehetőséget biztosít,  az 
lenne a számunkra  szerencsés megoldás, hogy olyan autonóm intézmények dolgoznának, 
akiknek a működését hangolja össze az ÁMK vezető. Fölülről, de nem az egyik vagy másik 
tagintézménynek a vezetőjeként, hanem  olyan emberként, aki képes ténylegesen 
összehangolni  és irányítani az óvodából az iskolába a gyerekeket, az iskolából a 
zeneiskolába koordinálni, és a falunak a közművelődését pedig olyan szinten kordában 
tartani és rendben tartani, hogy minden egyes intézményi egység működjön. Ehhez 
természetesen olyan vezető kell, aki meghagyja egyrészről az intézményi részegységek 
szakmai önállóságát, mert nem biztos, hogy neki minden egyes intőről tudnia kell, hanem 
az lesz a feladata, hogy az intézményi egységek működését képes legyen összefogni, és az 
általunk megfogalmazott elvárásoknak megfelelően irányítani. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
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A törvény előírja, hogy ez a keret így működjön. Ez a forma lehetőség mindarra, amit itt 
leírtunk. Ezért van leírva az anyagban, hogy időnként az ÁMK vezető számoljon be arról, 
hogy hogyan sikerült az elvárásnak megfelelni és mit kell nekünk is esetleg átgondolni. A 
falunak az életében stratégiai kérdés, hogy hogyan sikerül az ÁMK-t működtetni.  
A most beiratkozott 28 elsőosztályos gyereket itt is kell tartani. Nagyon fontos, hogy az a 
munka, ami a gyakorlatban megvalósul, hasznos legyen a gyerek, a szülő és mindenki 
számára. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Elsőként a testület fogadja el az elvárás rendszert és évente ez alapján az elvárás rendszer 
alapján, illetve a Közoktatási törvényben leírt kötelezettségek alapján számoltassa be a 
képviselő-testület előtt az Általános Művelődési Központ vezetőjét, és külön térjen ki az 
ezekben a pontokban megfogalmazottakra. Amennyiben szükség van rá, kérjen segítséget a 
képviselő-testülettől, hogy a pontokban megfogalmazottak maradéktalanul 
végbemehessenek. 
 
Az intézménnyel és az intézményvezetővel kapcsolatban megfogalmazott elvárásokat 
határozati javaslatként elfogadhatónak találják-e? Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta és az éves beszámolót kötelezővé 
teszi. 
 
50/2007. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központtal szembeni 
elvárási rendszert az alábbiakban határozta meg:  
 
Az ÁMK a közoktatási törvényben nevesített olyan többcélú intézmény, mely 
alkalmas arra, hogy Felsőtárkány község kulturális életét összefogva, közoktatási 
rendszerét megreformálva lehetőséget teremtsen az alábbiakra: 
 

1. Megtartsa a jelenleg jól működő napközi-otthonos óvodai ellátást, színvonalát 
tovább emelje, aktívan kapcsolódjon be a község kulturális életébe. 
 

2. Állítsa helyre a felsőtárkányi általános iskolai oktatás presztízsét. 
Lehetőség szerint a Közoktatási törvény által rögzített, a csoportokra előírt 
gyermeklétszámmal működjenek.  

 
3. A Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészetoktatási iskola hallgatói 

létszámát folyamatosan emelje a (fenntarthatóság) finanszírozhatóság 
érdekében. 
Az óvodánkban lévő gyermekek beiskolázásra kerüljenek az általános iskola 
első évfolyamára. 
 

4. Biztosítson zökkenőmentes átmenetet az óvoda és az általános iskola között. 
A zeneiskola elsősorban az intézményben lévő gyermekekből iskolázza be a 
tanulóit. 
Az országos kompetenciamérések nagy súllyal essenek a latba, mert az 
intézmények megítélése a mérések, értékelések alapján történik. Az 
osztályokon belüli csoportok kialakítása ezt a célt kell, hogy szolgálja. 
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A fenntartó olyan intézményt szeretne látni 5 év múlva, amely a partnerek 
többségének elvárásaira épül. 
Olyan plusz szülői igény esetén, melynek kielégítésére a fenntartónak nincs 
pénzügyi fedezete, az önkormányzat támogatása mellett, a szőlő is járuljon 
hozzá anyagilag a működtetéshez.  (Kt. 38. §. (2)  

 
5. A gyermekvédelmi szolgálat beintegrálásával fűzze szorosabbra az 

intézmények és a szakszolgálat működését, hogy preventívebb jellegű 
működéssel segítse a családokat és a felszínre kerülő problémákról napi szintű 
legyen az információcsere. 
Az ÁMK a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és 
sajátosságok alapján  határozza meg az önkormányzat által támogatandó 
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és a 
finanszírozás módját. 
 

6. A községi közművelődési lehetőségeket és az igénybevevők számát növelje. 
 

7. A községi és az iskolai könyvtár működését tegye gazdaságosabbá, kapcsolja 
össze olyan szolgáltatásokkal (elektronikus könyvtár) melyek növelik annak 
vonzerejét, és további szolgáltatásokat (E-pont) nyújtson, melyek hiányt 
pótolnak 

 
8. A művelődés területén szervezze meg azokat az ünnepségeket, 

megemlékezéseket melyek a település teljes lakosságát érintik, vonja be az 
intézményi egységeket annak megrendezésébe, tartson kapcsolatot a civil 
szervezetekkel 

 
9. A sport területén tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az egészséges 

életmódra nevelés, a mozgás egyik központi eleme legyen az intézményi 
egységek tevékenységének, a sportegyesületekkel kooperálva alakítsa ki a 
gyermekek irányultságát a sport irányába, segítse azok sportegyesületekbe 
integrálását. 

 
Az ÁMK vezető a Közoktatási Törvényben foglaltakon túl ezen elvárási rendszer 
kritériumai alapján köteles évente a Képviselő-testület előtt beszámolóját 
előterjeszteni. 
Dr.Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő határozati javaslatot az Általános Művelődési Központ intézményegységei 
létszámkereteinek vonatkozásában teszem. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el a 
javaslatot.  
 
Kérdezem az Oktatási Bizottság külsős tagját Dr. Tóvári Juditot kíván-e hozzászólni a 
napirendi ponthoz. 
 
Dr. Tóvári Judit külsős tag: 
Részt vettem a bizottsági ülésen, észrevételt nem kívánok tenni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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Kérem, hogy a javaslat tárgyában szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal 1 fő  nem szavazat ellenében 
elfogadta. 
 
 
51/2007.  (IV. 17.)Képviselő-testületi határozat: 
Az intézményi egységek kiszámítható finanszírozhatósága érdekében Felsőtárkány 
Község Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ intézményi 
létszámkeretét az alábbiakban határozza meg a 2007-2008-as tanévre: 
 
Általános Iskola   15 fő (+1 fő prémium években  + 2 fő technikai 

          személyzet) 
Zeneiskola      3 fő  (+5 fő óraadó + 2 fő vállalkozó) 
Napköziotthonos Óvoda    9 fő + 6 fő technikai személyzet 
Családsegítő szolgálat    1 fő (2-2 fő kapcsolattartó az iskolából és a 
óvodából) 
Községi könyvtár + műv. ház   1 fő (1 fő segítő a hivatalból) 
 
Összes létszám   37 fő 
 
A létszámkeret nem tartalmazza az ÁMK vezetőjét. 
 
Az általános iskolai intézményekben a 100 %-os szakos ellátottság és a kiemelkedő 
szakmai munka feltételeinek megteremtése érdekében biztosítani kell az esetleges 
óraadói státusszal történő, vagy részmunkaidőben való foglalkoztatás lehetőségét.  
 
A Felsőtárkányi ÁMK nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi 
elszámolásai a Polgármesteri Hivatalon keresztül történnek. 
 
A Képviselő-testület kötelezi az ÁMK intézményi egységeinek vezetőit a 
létszámkeretnek megfelelő intézményi egység kialakítására. 
 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: 2007. május 1.  

 
     
7. Napirendi pont 
Fénymásoló berendezésre adott árajánlat elbírálása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A fénymásoló berendezés cseréjével kapcsolatban ismertetem az árajánlatokat. Van 
lízingre és bérletre vonatkozó árajánlat. Két esetben vásárlásra, operatív lízingre, egy 
esetben bérletre vonatkozó ajánlat érkezett.  Kérem a képviselő-testületet, hogy a döntést 
egy egységes árajánlat bekéréséig halassza el. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Én nem halasztanám el a döntést.  Két árajánlat között minimális az eltérés. Műszakilag 
nem tudom mennyiben tér el egymástól. Biztos, hogy a hivatalban nagyon célszerű lenne 
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lecserélni a másolót és nyomtatót. Sokkal gazdaságosabb a központi nyomtató. Javaslom, 
hogy határozzunk meg egy bázisösszeget globálisan ezekre a számokra vonatkozóan, ami a 
30.000.- Ft + áfa körüli bérleti díjra vonatkozik, és egy bizottság állapítsa meg, hogy mik 
azok a műszaki paraméterek, amik használhatók.  Inkább a keretösszegre vonatkozóan 
döntsünk.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ami miatt a Canon és a Xerox szerepel az árajánlatok között az, hogy a Xeroxot már évek 
óta használja az önkormányzat, és stabil szakmai háttérrel folyamatosan jól működő 
rendszerrel dolgoznak. A Canonról ugyanez elmondható.  A RICOH gépekről nem tudok 
nyilatkozni. Felkérem Szíjjártó Zoltánt nyilatkozzon ezen gép  műszaki paraméterei 
vonatkozásában. 
 
Szíjjártó Zoltán informatikus: 
Konkrétan Canon szervizben dolgoztam, de javítottunk RICOH gépeket is. A RICOH 
gépekre nem volt jó tapasztalat munkám során. A másik két márka sokkal megbízhatóbb 
volt, egyszerűbb volt a javításuk is ezért ezek mellett tenném le a voksot.  
 
Varga József képviselő: 
Azért hoztam el a bérleti javaslatot, mert munkahelyemen vetődött fel a probléma. Egy 8-
9000 db-os havi nyomtatásnál kiszámolva csupán a felébe kerülne. Nem mindegy, hogy 3 
évig lízingelünk egy gépet és 3 év múlva már a technikája idejét múlt lesz. Ez nagyon 
kedvezőbb volt számomra, azért gondoltam, hogy behozom a testület elé. 
Az ajánlattevő a papír biztosításán kívül mindent vállalt. A paramétereit összehasonlítva 
egyes esetekben még jobb, mint amit felsorolt a két ajánlattevő.  A lízing éves szinten több 
mint 250.000.- Ft plussz kiadást jelentene. Ha ez a két cég hasonló paraméterekkel 
hajlandó bérletre, támogatni kellene. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ami indokolja a váltást az, hogy a hálózati nyomtatók teljes egészében kiválthatók 
lennének a hivatalban.  Lehetőség van ezekkel a gépekkel füzetek készítésére is. Így az 
általános iskolában füzeteket, munkafüzeteket sokkal hatékonyabban el tudnánk készíteni. 
Ezek a készülékek mindannyian képesek arra, hogy a beérkezett anyagot teljes egészében 
elektronikus dokumentummá alakítsák.  Próbáljuk meg az elektronikus adattovábbítást, 
adattárolást megoldani. 
Javasolnám, hogy Bakondi Károly, Csáti Sándor képviselők és Szíjjártó Zoltán 
informatikus megbízását a konkrét típus kiválasztásához.  
 
Amennyiben ez elfogadható, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodással elfogadta.  

 
 

52/2007.  (IV. 17.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalba vásárolandó új fénymásoló berendezésre 
érkezett árajánlatokat. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a fénymásoló berendezés operatív lízingjéhez 
vagy bérletéhez biztosítja az anyagi eszközöket. 
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A konkrét típus kiválasztásához megbízza Szíjjártó Zoltán informatikus, Csáti 
Sándor és Bakondi Károly képviselőket. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

8. Napirendi pont 
Atlasz Kft. árajánlatának megtárgyalása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat kötelezően adatot szolgáltat az önkormányzat területén lévő közművek 
vonatkozásában, ha valaki közterület bontási engedélyt kér, a közműtérképet rendelkezésre 
bocsátja. Nekünk 2000-es közműtérképünk van. Emiatt a vállalkozó megsértheti a közmű-
vezetékeket.  Ezért nem tudunk helytálló adatot szolgáltatni.  
Két cég van a környéken, aki ezzel foglalkozik. Az egyik az Atlasz Kft., a másik a 
Geodézia Bt. Az Atlasz Kft. árajánlatában a teljes térkép ára szerepel, viszont a 
vállalkozási szerződésben már azt vállalta a  Kft. vezetője, hogy éves szinten 192.000.- Ft-
os, negyedéves szinten bruttó 48.000.- Ft-os áron elkészíti a teljes közműhálózati térképet. 
Egy méretarányos településről készült fényképre ezt ráhelyezi és ezt negyedéves díjért 
folyamatosan frissíti. 
A Geodézia Eger Földmérő Iroda árajánlata 264.000.- Ft.  
 
Azt kell eldönteni, hogy döntünk-e most ebben a témában vagy a féléves költségvetési 
beszámoló tárgyalása során kerül napirendre. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Az építész véleményét kérjük ki ebben a kérdésben, ne mi döntsünk ennek 
szükségességéről. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az építész kolléga javaslata alapján készült az előterjesztés. Az előny, ha megvan, mert mi 
adatot vagyunk kötelesek szolgáltatni, ennek hiányában nem tudjuk megtenni. Az Atlasz 
Kft. vállalta azt is, hogy az aktualizált térkép alapján az általa adott adatokért pénzt kér, és 
számlánkon jóváír. Lesz egy aktualizált digitális közműhálózati térképünk, amiben hiteles 
adatok vannak. Az adatszolgáltatási kötelezettségünket csak akkor tudjuk joghatályosan és 
veszély nélkül teljesíteni, ha ez a térkép rendelkezésünkre áll. 
Mindkét térkép ugyanazt tudja két különböző áron.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Korábban a Geodézia Bt. készítette és az aktualizálása megállt. Erre mindenképpen 
szükség van. Egységes közműnyilvántartást tudunk vezetni a településen. Az alaptérkép 
rendelkezésre bocsátásáért is pénzt lehet kérni, a megvalósulás után pedig az adatok 
felvezetése aktualizálást jelent.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben a képviselő-testület a javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
53/2007.  (IV. 17.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Felsőtárkány digitális térképének aktualizálására érkezett 
árajánlatokat. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a digitális térkép elkészítése 
tárgyában az Atlasz Földmérő Kft. (3300. Eger, Hadnagy u. 6.) árajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján kezdeményezze a 
10/2006. (VI. 20.) Közterületek eltérő használatáról szóló rendelet módosítását. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
9. Napirendi pont 
Egyebek 
 
a.) Europrint Kft.  iránti kérelme 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm az Europrint Eger Kft. képviseletében Wachter Gábort. 
Az Europrint Eger Kft. kapacitásnövelés miatt gyártócsarnok bővítését tervezi. Az 
épületbővítéshez a Felsőtárkány Önkormányzatától bérelt telephely bővítésére is szükség 
van. A Kft a szomszédos önkormányzati tulajdonú erdőterületből további 5400 m2 
igénybevételéhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Ez egy telekhatár rendezéssel 
megoldható. Mellékletben megkapták a kérelmet.  
A cég az egyik legfegyelmezettebb és legstabilabb iparűzési adó fizetője a településnek. 
Úgy gondolom, hogy ezzel a további kapacitásnöveléssel egyrészt a település bevételeit, 
másrészt a munkahelyi lehetőségeket is gyarapítani fogja a településen. Javaslom a 
testületnek, hogy a telephely bővítés céljára 5400 m2 területet biztosítsa az Europrint Kft. 
részére. Tekintettel arra, hogy erdőterületről van szó, a művelési ágból való kivonása iránt 
intézkedni kell. Ennek kétszeresét kell erdőterületbe visszatelepíteni.  Így a területet 99 
éves bérleti időre bérbe adjuk. Ahhoz hogy a művelési ágból való kivonását tudjuk 
kezdeményezni, a pótlására vonatkozó dolgokat meg tudjuk tenni, a képviselő-testület 
hozzájárulása szükséges. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Nem lenne célszerűbb arról dönteni, hogy támogatjuk-e vagy nem a kezdeményezést. 
Megbíznánk a polgármestert a szerződés kötésére, és akkor döntene a testület. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Akkor tudjuk megkezdeni ezeket a műveleteket a művelési ágból való kivonást és minden 
egyebet, ha először a testület hozzájárul. A szerződés megkötésre ezt követően van 
lehetőség.  
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Varga József képviselő:  
A bővítés folyamán létszámigény is merül fel. Valamennyire Felsőtárkány számításba 
jöhet-e munkaerő tekintetében? 
 
Wachter Gábor: 
Természetesen szóba jöhet Felsőtárkány. Betanított munkásokat foglalkoztatunk az 
üzemben. Minden érettségizett és nem érettségizett személyt várunk. Aki erre késztetést 
érez magában, szívesen látjuk. A fejlesztés folyamán munkahely-teremtés is meg fog 
valósulni. Létszám tekintetében nem tudok nyilatkozni. Jelenleg 3000 m2 a termelő-terület, 
ezt szeretnénk bővíteni.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Természetesen támogatom a kezdeményezést, de szeretném tudni, hogy hány évre adjuk 
bérbe a területet, milyen kompenzációval, a művelési ágból való kivonásnak mi a költsége, 
ki fogja fedezni, az erdő újratelepítés költségének ki a költségvállalója, mi a 
hozzávetőleges költsége ennek. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
1 ha erdő-telepítésről lenne szó. 100 csemete ára kb. 100.000.- Ft. lenne. Kb. 300.000.- Ft 
lenne az a munka, amit az önkormányzat Kht.-ja most is végez. Ennyire lehet számítani. A 
műszaki felügyeletet az erdőgazdaság a továbbiakban is ingyenesen végzi.  Nem kér 
semmiféle szolgáltatási díjat.  Az ápolás költsége 5 évre 30.000.- Ft.  
A korábbi szerződéskötés az előző önkormányzattal történt megkötésre.  Ha 3-4 évvel 
ezelőtt felvállaltuk a lebonyolítási összeget, most is megtehetnénk. Korábban is úgy 
gondoltuk, és valóban jó döntést hoztunk, hogy olyan nagymértékű iparűzési adóhoz jut az 
önkormányzat, hogy ezt a költséget magunkra vállalhatjuk. 
 
Gyura Károly képviselő: 
A 300.000.- Ft a kivitelnek egyszeri végrehajtása. Ebből az összegből hiányzik az a 
számítás, ami a megeredést tekinti, és a hiányzik a befejezéskorig történő ápolása. Látni 
kell, hogy ez milyen költség. Véleményem szerint a 300.000.- Ft hektáronkénti költség 
nagyon kevés. Egyébként támogatom a kezdeményezést, csak a költségeknek utána kell 
nézni. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kb. 300.000.- Ft-ról van szó az egyik oldalon, a másik oldalon, hogy nagymértékű 
iparűzési adó bevételére számíthatunk a következő években is.   
 
Kérem, hogy amennyiben a határozati javaslatot elfogadják, kézfeltartással jelezzék. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
54/2007.  (IV. 17.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta az Europrint Eger Kft. telephely-bővítési kérelmét, és úgy határozott, 
hogy a 2401/8. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú erdőterületből (12.560 m2) telephely 
bővítés céljára 5400 m2 igénybevételéhez hozzájárul. 
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A testület megbízza a polgármestert, hogy az Europrint Eger Kft. használatába 
kerülő terület erdő művelésből való kivonását kezdeményezze és a Kft.-vel az erdő 
pótlására és a területhasználatra vonatkozó megállapodást kösse meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
b.) Sziklaforrás Egyesület kérelme 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2007. április 4-én a Sziklaforrás Egyesület megtartotta alakuló közgyűlését. Az egyesület 
elnöke a testület hozzájárulását kéri ahhoz, hogy székhelyükként és postai címként 
Felsőtárkány, Fő út 1. alatt jelöljék meg. Ezt a tényt a Heves Megyei Bíróságon bejelenti. 
Javaslom a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással  
elfogadta., 
 
55/2007.  (IV. 17.)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete megtárgyalta a Sziklaforrás Egyesület kérelmét és 
úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület székhelyeként 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 
 
c.)  Óvodabővítési pályázat benyújtása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
CÉDE pályázati lehetőség nyílt az óvodabővítésre, felújítására, tornaszoba kialakítására. A 
beruházás gazdaságossága és az olcsóbb üzemeltetés miatt az Ady Endre utcai óvodában 
célszerű a fejlesztés megvalósítása a meglévő épületrész felújításával, átalakításával és 
három foglalkoztató blokkot magában foglaló 320 m2  bővítéssel. Így az óvoda alkalmassá 
tehető a teljes gyermeklétszám elhelyezésére.  
A Fő utcai óvoda épülete a beruházás megvalósulása után más közösségi célt szolgálhat, 
vagy szükség esetén értékesíthetővé válik. Előzetes információ szerint eséllyel pályázhat az 
Önkormányzat 60 MFt-os beruházás támogatására. A fejlesztéshez 60 %-os pályázati 
támogatás mellett 24 MFt-os saját forrás szükséges, amely hitel, más állami forrásból 
elnyert támogatás, hatósági befizetés, illetve befektetési tőke lehet.  
Kérem a fejlesztési elképzeléssel és a pályázaton történő részvétellel kapcsolatban a 
testület állásfoglalását. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Honnan tudjuk azt, hogy 60 MFt-ra pályázhatunk és ki állapította meg, hogy ez az összeg 
elég lesz-e az óvoda felújítására, bővítésére?  
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Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A várható gyermeklétszámra készült el először egy szükséges méret-bővítés, amivel 
rendelkezni kell és készült egy költségvetés, amit a 60 MFt-os pályázati összegbe bele 
kellett szorítani. Természetesen egy tervezői költségvetés a 60 MFt-ot magában foglalja. 
Természetesen egy kis társadalmi összefogással, a helyi vállalkozások segítségével és a 
Kht. munkájával ez a 60 MFt-os összeg redukálható legalább addig a szintig, hogy saját 
munkaként komoly milliókat fogunk tudni ebbe a beruházásba.  
 
Varga József képviselő: 
Statikailag is meg kell vizsgálni az épületet és a tetőteret be kell építeni. Nagyon komoly 
faszerkezet van a tetőn. Az eternit fedést ki lell cserélni. Ez végre le lenne cserélve.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Teljes egészében le kell cserélni a tetőszerkezetet. Szakmai szempontok és az ANTSZ-szel 
való egyeztetés is azt mutatta, hogy célszerű földszinten, egy légtérben mind az 5 
foglalkoztató egységet jól áttekinthetően elhelyezni. A költségvetés erre készült: 
tetőcserére, komplett nyílászáró cserére, a bővítésre és a belső gépészet felújítására.  
 
Amennyiben a testület a javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
 
56/2007.  (IV. 17)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az 
óvoda felújítására, bővítésére vonatkozó fejlesztési javaslatot.  
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a község teljes óvodai ellátását az Ady 
Endre utcai épületben kívánja megoldani. Az épület felújítása és az igényeknek 
megfelelő bővítése pályázati támogatással lehetséges.  
 
Felsőtárkány Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Észak-magyarországi 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat célja a „Felsőtárkányi óvodabővítés és felújítás a község fejlődése 
érdekében”. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3324. Felsőtárkány, Ady Endre u. 59. szám (2201/2. 
hrsz.) 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 
        adatok Ft-ban 
 

Megnevezés 2007. év 
Saját forrás - 
Hitel 24.002.898.- Ft 
Támogatásból igényelt összeg 36.000.000.- Ft 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
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Egyéb forrás - 
Összesen 60.002.898._Ft 

 
 
A Képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét fejlesztési hitel igénybevételével 
biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Juhász Attila polgármester: 
Alpolgármester Asszony javaslata alapján kérem, mindenki mérje fel annak lehetőségét, 
hogy képviselői körzeteket hozzunk létre a településen. Ez alapján próbáljuk meg egy 
kicsit hatékonyabbá tenni a képviselői munkát, és úgy koordinálni a község életét, 
lehetőségeket, hogy minél több helyre odaérjünk, és minél több mindent meg tudjunk 
valósítani. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Korábban is 11 részre volt osztva a község területe. Akik régebben voltak képviselők, 
azoknak meghagyta a körzetét. Az újakat próbáltam lakóhelyük közelségéhez felosztani. 
Ez egy javaslat.  Ezen változtatni lehet.  
Tulajdonképpen azt jelentené, hogy a körzet képviselője közvetlen kapcsolatot tart a 
lakóközösség tagjaival. Kiemelten képviseli az adott területen lakók érdekeit, a község 
egész lakosságának a képviseletét ellátja az önkormányzati törvény előírásai szerint. 
Nézzétek át ezt a javaslatot, és megbeszélhetjük, hogy megfelel-e mindenkinek. Korábban 
így működött.  
 
e.)  Tomasovszky Attila és neje telekvásárlási kérelme 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila polgármester: 
Tomasovszky Attila és felesége megjelent, akik vételi ajánlatot tettek az Ady Endre utca 
36. számú ház melletti 2271/1. hrsz-ú ingatlan egy részére vonatkozásában. Ajánlatukban 
bruttó 4MFt-ot jelöltek meg. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati vagyonnak az értékesítése a képviselő-testület 
hatásköre, kérem állásfoglalásukat az ingatlan-értékesítéssel kapcsolatban.  
Ez a terület 672 és 733 m2-es területből tevődik össze. Megosztására a már elmondottak 
szerint nyílik lehetőség. Ez a kisebb telek. Ennek a meghirdetett ára négyzetméterenként 
bruttó 6800.- Ft.  Ennek a teleknek a területe bruttó 672 m2, ami összesen 4.570.000.- Ft 
vételárat jelent. Ehhez képest kérik a bruttó 4.000.000.- Ft-nak az elfogadását. 
Megosztására a már elmondottak szerint nyílik lehetőség. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Ez az összeg bruttó ár, ami után az önkormányzatnak az áfát be kell fizetni és ezt követően 
az önkormányzatnál kb. 3.300.000.- Ft marad. Ez alapján kellene kialakítani mindenkinek 
a véleményét. 
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Varga József képviselő: 
Én is alacsonynak találom a vételi ajánlatukat. Nagyon jó helyen van, csendes környék. 
Építkezni akarnak? Kicsit komolyabb ajánlatot várnék. Nem tudunk lemondani félmillió 
forintról.  
 
Tomasovszky Attiláné: 
Minket az az összeg érdekel, amit ki kell fizetnünk. Ha magánszemélytől veszünk, ott 
szerepel a vételár, amit nem terhel áfa. A telek előtt vannak a közművek. Készpénzzel 
fizetnénk.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Van-e közmű beállás a telekre? Amennyiben készpénzzel fizetnek, támogatom a kérelmet. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Javaslom, hogy adjanak hozzá 200.000.- Ft-ot és támogatható a kérelem.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Az Önkormányzat nincs olyan kényszerhelyzetben, hogy mindenáron értékesíteni kellene 
az ingatlant. Ha most az árban nagyon alá megyünk a piaci árhoz képest, a mellette lévő 
telekre is ugyanolyan csökkentő tényező.  
 
Tomasovszky Attila: 
Erdei Szabolcs által megjelölt 4.200.000.- Ft-os vételárat elfogadom.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki úgy gondolja, hogy a 4.200.000.- Ft-os áron ez a telek értékesíthető, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület  a határozati javaslatot 9 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében 
elfogadta.  
 
 
57/2007.  (IV. 17)Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Tomasovszky Attila ingatlanvásárlási kérelmét. 
A testület úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 2271/1. hrsz-ú, természetben 
Felsőtárkány, Ady Endre u. 36. sz. mellett, 16 m széles (kb. 672 m2) építési telket 
értékesít kérelmező részére 4.200.000.- azaz Négymillió-kettőszázezer Forint áfás 
áron. 
 
A telekalakítás költsége és lebonyolítása kérelmezőt terheli. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a telekmegosztás változási 
vázrajza alapján az előszerződést kérelmezővel kösse meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
d.)  Önkormányzat létszámcsökkentésének ügye 
Előadó: polgármester 



 156 
 
 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A helyi önkormányzatok létszámcsökkentéséi döntéseivel kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló 4/2007. (II. 20) Ötm. rendelet alapján a 2007. 
évi első ütemben beérkezett pályázatokat a Magyar Államkincstár 2007. április 12-én 
felülvizsgálta. A Képviselő-testület a 10/2007. (II.27.) önkormányzati határozatban döntött 
az idegenforgalmi referensi munkakör megszüntetéséről azzal, hogy az állás 5 évig nem 
kerül betöltésre; illetve  
a 23/2007. képviselő-testületi határozatban döntöttünk arról, hogy az általános iskola 
intézményvezetője megbízatását visszavonjuk, és mint tanári állását 2007. 08. 31-el 
megszűntetjük. Ezt a megüresedett pedagógusi státuszt 5 évig nem töltjük be.  
Az Önkormányzat létszámcsökkentése, illetve az Ötm. rendelet 5. §. (1) bekezdés j.) 
pontjában foglalt feltétekre vonatkozóan a képviselő-testület határozatot hoz.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat alapján a határozatot 
elfogadni szíveskedjenek.  
Amennyiben egyetértenek, kérem, kézfeltartással jelezzék. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
58/2007. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (II.14.) számú, az 
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete szerint a 2007. évi 
létszámcsökkentés előtti önkormányzati keret létszám 85 fő. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
létszámcsökkentéssel érintett személyek száma 2 fő, tehát a létszámcsökkentés utáni 
önkormányzati állományi létszám 83 fő. 
 
Az Önkormányzat fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél és a Polgármesteri 
Hivatalnál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
A Sancta Maria Zeneiskolával előkészített tervezet alapján kérem a képviselő-testület 
felhatalmazását arra, hogy megkössem a szerződést, miszerint a Sancta Maria Zeneiskola a 
Felsőtárkányi Zeneiskola egyik intézményi egysége lenne. Ez több előnnyel járna 
számunkra. Egyrészről a Sancta Maria fog beiskolázni gyerekeket a Felsőtárkányi 
Zeneiskolába, ahol a felsőtárkányi tanárok fogják ezeket a gyerekeket tanítani. Ennek 
folyományaként ezek a fejkvóták a felsőtárkányi zeneiskolába folynak be. Tanáraink 
óraszámát ki tudjuk adni, saját intézményük finanszírozását meg tudjuk oldani. Ami a 
legnagyobb hozadéka ennek az, hogy a Sancta Maria egy elismert, jó zenei oktatási 
intézmény, akikkel  egy együttes létszámmal az előminősítési és a zeneminősítési 
eljárásban lényegesen jobb eséllyel indulunk a kiváló zeneiskolai cím elnyerése érdekében. 
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Ez azért fontos, mert ha valaki a jó vagy a kiváló minősítést éri el az előminősítési 
eljárásban, akkor a 100 %-os állami normatíva leigénylésére lesz jogosult. Amennyiben 
nem akkor csak az 50 –osra, és akkor nagyon komoly problémának nézhetünk elébe. Úgy a 
jelenlegi zenei oktatás színvonala Felsőtárkányban, mint pedig a Santa Mariával közös 
zeneoktatás színvonala hozzá fog bennünket segíteni ahhoz, hogy ezt az előminősítési 
eljárást kiváló szinten abszolváljuk. A zeneiskolai tagdíjak és tandíjak vonatkozásában is 
megállapodás történt a Sancta Mariával, tehát a felsőtárkányi gyerekek egy jelentős 
kedvezményt fognak kapni a zeneiskolai tandíjból.  
A felsőtárkányi zeneiskola létszáma mintegy 100 fő lesz. Bővülni fog a hangszeres kínálat, 
a szolfézs-oktatást zeneiskolai pedagógusaink meg tudják oldani. Úgy gondolom, hogy 
sokkal színvonalasabb magasabb szintű fellépéseket tudnak bemutatni akkor, ha százan 
együtt tudnak zenélni. Másrészről, hogy egy vidéki iskola életében egy nagyon nagy 
mérföldkő, hogy egy egri intézmény betagozódott hozzánk, elismeri az iskola színvonalát, 
munkáját.  
 
Erre kérem a testület felhatalmazását, hogy a megállapodást aláírjam, és szeptemberben 
már az új feltételek között indulhasson meg a zeneiskolai oktatás.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Kapuvári Csaba képviselő jelezte, hogy van még egy nagyon fontos elfogadandó 
dokumentum, és felkérem az előterjesztés megtartására tekintettel arra, hogy az 
iskolaszéken és a bizottsági ülésen ezt már megtárgyaltuk. 
 
 
Iskolai Minőségirányítási Program 
Előadó: Kapuvári Csaba 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elkészült az Iskola Minőségirányítási 
Programja, melyet az Iskolaszék tagjaival együtt készítettünk el. A program megtekinthető 
elektronikus és papíralapú dokumentum formájában is. A program az Általános 
Művelődési Központ beindulásával elfogadásra kerül.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a program áttekintését és elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett 
elfogadta.  
 
59/2007. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és elfogadta az 
Iskolai Minőségirányítási Programot. 
 
 



 158 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülést 20 
órakor bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Dr. Juhász Attila Simon      Kiss Sándor 
       polgármester                             mb. jegyző 


