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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében, a Képviselő-testület 2007. 

június 28-án megtartott nyilvános ülésén. 

 

Határozatok Tárgya 

91/2007. (VI.28.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht felügyelő 
bizottsági beszámolójának elfogadása 

92/2007. (VI.28.) Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 
elfogadása 

93/2007. (VI.28.) Általános Iskola alsó tagozat létszámkeretének 
meghatározása 

94/2007. (VI.28.) „Harangozó ház” épülete helyi védetté 
nyilvánításának ügye 

95/2007. (VI.28.) Településrendezési terv tervezési munkáinak 
megrendelése 

96/2007. (VI.28.) Településrendezési terv tervezési feladataira 
vonatkozó árajánlat elfogadása 

97/2007. (VI.28.) Településrendezési terv módosítások határidejének 
megállapítása 

98/2007. (VI.28.) Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése  

99/2007. (VI.28.) „Felsőtárkány Díszpolgára” cím és „Felsőtárkányért” 
kitüntető díj adományozása 

100/2007. (VI. 28.)  Általános Művelődési Központ igazgatója 
illetményének megállapítása 

Rendeletek Tárgya 

13/2007. (VI. 28.) Óvoda Megszüntető Okirata 

14/2007. (VI.28.) Általános Alapfokú és Művészetoktatási Iskola 
Megszüntető Okirata 

15/2007. (VI.28.) A község településképe és történelme szempontjából 
meghatározó épített környezet védelméről szóló 
rendelet elfogadása 

 
 
A jegyzőkönyv 198. oldaltól 216. oldalig folyamatos számozással történik. 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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Az ülést megnyitja, megállapítja, hogy dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő nem jelent meg. 
Az ülés határozatképes. 
 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Kiss Sándor       mb. jegyző 
Pelyhe Istvánné       alpolgármester 
Bajzát Ferenc        képviselő 
Bajzát Zoltán        képviselő 
Bakondi Károly       képviselő 
Csáti Sándor        képviselő 
Erdei Szabolcs       képviselő 
Gyura Károly       képviselő 
Kakuk Pál        képviselő 
Kapuvári Csaba Dezső    képviselő 
Varga József       képviselő 
 
 
Napirendi pontok: 

1. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 
2. Az ÁMK Alapító Okirat elfogadása 
3. Az Általános Iskola alsó tagozat létszámkeretének módosítása 
4. Helyi védettségről szóló rendelet elfogadása 
5. Településrendezési terv tervezési munkáinak megrendelése 
6. Polgármesteri Hivatal informatika-fejlesztés (szervervásárlás) 
7. Egyebek 

 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Szeretnénk választ kapni arra az egyebek napirendi pont tárgyalásánál, hogy az új 
intézmény felállítása előtt milyen döntések születtek létszámleépítés ügyben, hogyan áll ez 
pontosan. Bizottsági ülésen merült fel kérdésként, hogy milyen ügyek, hogyan zárultak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a napirendi pontok vonatkozásában szavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  
 
 
1. Napirendi pont 
Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 
 
a./ Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. beszámolója 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A képviselő testület kifogásolta a KHT éves beszámolója kapcsán a felügyelő bizottsági 
munkát ill. a felügyelő bizottság írásos nyilatkozatának hiányát. A Felsőtárkány 
Községüzemeltetési Kht. beszámolójával kapcsolatban a könyvvizsgáló elég részletesen 
indokolta a Kht. gazdálkodásáról szóló 2006. évi beszámolót. Erre figyelemmel az 
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Ellenőrző Bizottság elnöke rövid nyilatkozatot tett és teljes egészében egyetértett a 
könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Úgy látom, hogy az ellenőrző bizottsági vélemény egy tagnak a véleménye. Ki kéri fel erre 
a munkára őket? A bizottság dolgozik-e ha véleményezni kell? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Ellenőrző Bizottság elnöke Borsó Zoltán és a Kht. létesítő okiratában meghatározzák, 
hogy milyen szervekből áll a bizottság és ez a bírósághoz be is van jegyezve.  
Felkérés nem történt, a bizottság önállóan végzi a munkáját. A könyvvizsgáló teljes 
egészében megismeri a beszámolót. Minden egyes vizsgálata részletesen megtörtént. Az, 
hogy a beszámoló megfelel-e a számviteli történt szabályainak, azt a könyvvizsgáló 
vizsgálja meg.  
 
Amennyiben a testület egyetért a beszámolóval, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
Varga József képviselő: 
A Felügyelő Bizottságot nem kell felkérni, bármikor betekinthetnek a Kht. működésébe. 
Ha a bizottság nem végzi el a munkát, a képviselő-testületre száll vissza ez a munka. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Úgy látom, hogy a Kht. alulfinanszírozott, nehézségekkel küszködik. Nem kapják meg a 
megfelelő elismerést.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
A Kht-val kapcsolatban az önkormányzati feladatellátáshoz társítható az átadott 
pénzeszköz felhasználása. Szerintem mindenképpen helyben maradó témának kell, hogy 
legyen. Az önkormányzat gazdaságisai folyamatosan egyeztetnek a pénzek átutalásáról. 
Amennyiben időben kapunk tájékoztatást, hamarabb dönthettünk volna. Javaslom 
elfogadásra a beszámolót.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 11 igen szavazattal elfogadta. 
 
91/2007. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Felsőtárkány 
Községüzemeltetési Kht. ellenőrző bizottságának beszámolóját elfogadja. 
 
b./ Az elektronikus iktatóprogram 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az elektronikus iktatóprogramot megrendeltük. Ennek az akkreditációja folyamatban van. 
A költsége 60.000.- Ft. Kifizetni csak akkor kell, ha az akkreditációs eljárás befejeződik, és 
arról az igazolást megkapjuk. Ezzel párhuzamosan az Egri Kistérségnél is elkezdték ennek 
a szervezését. Egy kistérségi egységes iktatóprogramnak a beszerzésére került sor. Ez 
lényegesen drágább, mint amit mi megrendeltünk.  Mivel ez is akkreditált program lesz, 
ezért az ebben tárolt adatok átmenthetők a másik rendszerbe is. Kompatíbilis a másik 
rendszerrel. 
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Tekintettel arra, hogy ennek a cégnek már van nálunk terméke, az ingatlankataszter, 
javaslom, hogy maradjunk ennél a programnál. Ebben az évben párhuzamos iktatás folyik 
manuális és elektronikus iktatási rendszerben.  
 
 
2. Napirendi pont 
Általános Művelődési Központ Alapító Okirat elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ahhoz, hogy új intézményként létrehozzuk az ÁMK-t és elfogadjuk ennek alapító okiratát, 
a korábbi intézmények megszüntetéséről kell htározni. Ennek érdekében elkészült a 
megszűntetésre vonatkozó rendeletek tervezete, amit mindenki kézhez is kapott. 
Ez a Felsőtárkányi Napközi-otthonos Óvoda és a Felsőtárkányi  Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola  megszűntetéséről szóló okirat. Ezek az intézmények jelenleg 
működnek, ezeknek az intézményeknek jogutódja az Általános Művelődési Központ lesz. 
 
Javaslom, hogy az óvoda megszűntetésére szóló határozatot fogadja el a testület. 
 
A képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzat 13/2007. (VI. 28.) rendeletét az Óvoda 
Megszüntető Okiratáról lásd. 1. sz. mellékletként. 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy a Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
megszűnésével ugyanezen határozatot fogadja el a testület. 
 
A képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  
 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzat 14/2007. (VI. 28.) rendeletét az Általános 
Alapfokú és Művészeti Iskola Megszüntető Okiratáról lásd. 2. sz. mellékletként. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mindenki megkapta az Alapító Okirat tervezetét.  Beérkezett a Kapuvári Csaba vezette 
bizottság véleménye, valamint az Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
nevelőtestülete, az iskolaszék, a szülői munkaközösség egyetértése, valamint az egyéni 
képviselői javaslat.  
Ezen javaslatok alapján készült el az Általános Művelődési Központ Alapító Okirata. 
 
Részletesen ismertetem az Alapító Okiratot.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Szerintem teljesen összhangban van azzal az elvárási rendszerrel, amit kidolgoztunk. Ez 
alapján készült. Javaslom, hogy az alapfeladatok e.) pontjába vegyük fel az idegenforgalmi 
feladatokat. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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A jogszabály meghatározza, hogy hogyan lehet elnevezni az intézményi egységeket. A 
kiegészítéssel javaslom a tervezet elfogadását. 
 
Az Intézményi egységek közül azért maradt ki a közművelődési könyvtár, mert ilyen 
intézményt az új vonatkozó jogszabály nem ismer. Tekintettel arra, hogy a könyvtár 
többcélú lesz, (általános iskolai és községi könyvtár).  
 
Felsorolom az intézményi egységek alaptevékenységeit. Joggal kifogásolta a bizottság a 
szakmai irányításra vonatkozó kitételt minden egyes intézményi egységnél ezért belekerült 
az Alapító okiratba: "a szakmai irányítással határozatlan időre kinevezett intézményi 
egység vezető, iskolaigazgató végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK vezető 
dönt. Az igazgatótanács a Közoktatási törvény 33.§. (9) alapján részt vesz a munkáltatói 
jogkör gyakorlásában ezen személyek vonatkozásában.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mostani állás szerint kötelező az iskolai sportkör működtetése, diáksport egyesületet is 
létrehozhat az intézmény, ha megvannak a gazdasági és jogi feltételei. Ehhez pénzt kell 
teremteni és jogi biztosítást adni. Akkor nagyobb körben mozoghat.  
Jó lenne összekötni az iskolai sportéletet a községi labdarúgó sport utánpótlás neveléssel. 
A községben nagy hagyományai vannak a labdarúgásnak. Erre oda kell figyelni az iskolai 
sportkörnek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem az Alapfokú Művészetoktatási Iskola alaptevékenységét. Amennyiben a 
későbbiekben szert fogunk tenni képzőművészeti képzésre, módosítjuk az alapító okiratot. 
A felvett maximális tanulói létszámot meg tudjuk emelni.  
 
A szakmai irányítást itt is a kinevezett intézményi egység vezetője, tehát a zeneiskola 
igazgató végzi.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Felmerült a bizottsági ülésen, hogy érdemes-e pontosan megnevezni ezeket a területeket, 
mert ez változhat. Pozitívum lenne, ha odafigyelnénk a fúvószenekar utánpótlására. 
Amennyiben az itt leírtak megvalósulnak, mindenképpen jó lenne.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Napközi-otthonos óvoda alaptevékenysége. Szakmai irányítását a határozatlan időre 
kinevezett vezető óvónő végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa 
dönt. 
A 120 fős gyermeklétszám úgy jön ki, hogy a 25 fős csoportlétszámot a testület egy 
határozattal 20 %-al megemelhetné. Ugyanezt tehetjük az iskolánál is.  
 
A legjelentősebb változtatás a Művelődési ház és könyvtár vonatkozásában történt. Két 
intézményről lesz szó. Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású 
könyvtáros vagy művelődésszervező látja el. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK 
Igazgatótanácsa dönt.  
 
 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
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A működéshez tartozik, és nekünk kell megoldani, hogy legyen-e valamilyen státuszban 
könyvtáros és művelődési ház vezető, vagy pedig induláskor az ÁMK vezető látná el a 
Művelődési házzal kapcsolatos teendőket. Össze kell fogni az ÁMK vezetőnek, a mostani 
könyvtárosnak. Pillanatnyilat az informatikus is besegít.  Ez egy összetett terület lesz.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett 
családgondozó látja el.  
 
A vagyon felett Felsőtárkány Község Önkormányzata rendelkezik.  Az intézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az intézmény vagyon rendelkezési joga: Az intézmény sem az ingóságok, sem az 
ingatlanok felett nem rendelkezik.   
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Miután bérbeadásból származhat 
jövedelme, ezt a jövedelmet saját költségvetésének kiegészítésére kell, hogy fordítsa.  
Idegenforgalmi rendezvényből lehet bevételt. MMK-nak számtalan olyan rendezvénye van, 
amit a felsőtárkányival össze lehetne kötni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bevételből az intézményi egységek, illetve ÁMK részesül. 
 
Kiss Sándor jegyző: 
Ezek beleférnek az alaptevékenységbe, amely működési bevételként jelenik meg.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A felsőtárkányi szállásadókat is be lehetne vonni az idegenforgalomba.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a módosításokkal kiegészített Alapító Okirat elfogadását: 
- az idegenforgalmi tevékenység felvétele a létesítő okiratba 
 (Művelődési ház, idegenforgalmi feladatok koordinálása, TEÁOR szám:) 
- törlés:  jogállás kétszer szerepel a művelődési ház és  könyvtárnál 
 
A képviselő-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
92/2007. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az 
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát és úgy határozott, hogy azt a 
módosításokkal a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
 
 
 
 
 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az ülés után feltehetjük a honlapra az iskolával kapcsolatos információkat. 
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3. Napirendi pont 
Az Általános Iskola alsó tagozat létszámkeretének módosítása 
Előadó: polgármester 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy az általános iskolai alsó tagozat létszámkeretének megemeléséről saját 
hatáskörünkben hozzunk határozatot.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot fogadta el: 
 
93/2007. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Képviselő-testülete  megtárgyalta az Általános  Iskola alsó tagozatának 
hallgatói létszámkeretére vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a 
létszámkeretet 20 %-al megemelve az osztályonkénti 31 fő maximált létszámot 
elfogadja.  
 
 
 
4. Napirendi pont 
Helyi védettségről szóló rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Község megbízott jegyzője elkészítette a Község településképe és történelme 
szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló rendelet tervezetét. A 
rendelet-tervezet mellékleteként a Képviselő-testület jogosultsága lesz a későbbekben  
Felsőtárkány helyi védettséget érdemlő épületeit, épített környezeti elemeit meghatározni. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet az Ötv. 16. §. (1) bekezdésben 
kapott felhatalmazása alapján fogadja el és egyben utasítsa a polgármestert, hogy a 
"Harangozó ház" Fő út 198. szám alatti épületének  helyi védetté nyilvánítását a tulajdonos 
egri Főegyházmegyei Hivatallal egyeztesse. 
Ennek az az oka, hogy olyan pályázati lehetőségek nyílnak szeptembertől, hogy amelyek 
gyakorlatilag kizárólag a helyi védetté nyilvánított épületek bemutathatóságát, felújítását és 
működtetését célozzák.  80 %-os támogatással rendbe tudnánk hozni. 20 %-os önerőre van 
szükség.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Ha védetté nyilvánítjuk és 1-2 év múlva meg akarjuk szűntetni, van-e valamilyen feltétele. 
Nem mi határozzuk meg, hogy mi a védett.  
 
Varga József képviselő: 
kb 6 ház van, ami műemlék jellegű épület.  
 
Kiss Sándor jegyző: 
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A rendelet 9. §.  (2) bekezdése azt mondja ki, hogy jó karbantartásra, fenntartásra való 
kötelezésre van lehetősége az építési hatóságnak, illetve kötelezheti a tulajdonost az idegen 
részek eltávolítására.  
Ha a Képviselő-testület a későbbiekben módosítani akarja e rendeletet, úgyanúgy 
megteheti, mint más rendeletek esetében. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy aki változatlan szöveggel elfogadja a rendelettervezetet, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta.  
 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzat 15/2007. (VI. 28.) rendeletét a község 
településképe és történelme szempontjából meghatározó, épített környezet védelméről 
alkotott rendeletét lásd. 3. sz. mellékletként. 
 
 
 
94/2007. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete  a 13/2007. (VI.28.) számú rendelet 
elfogadását követően felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Harangozó Ház” 
(Felsőtárkány, Fő út 198.) épületének helyi védetté nyilvánítására vonatkozóan az 
Egri Főegyházmegyei Hivatallal történő egyeztető tárgyalás lefolytatására.  
 
 
5. Napirendi pont 
Településrendezési terv tervezési munkáinak megrendelése 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előző testületi anyagban részletesen szerepeltek a településrendezési tervvel 
kapcsolatos feladatok.  A változás az, hogy az erdészet úgy nyilatkozott, hogy meg tudja 
oldani sokkal egyszerűbben a kérdést. Nekem lesz kicsit kellemetlen, amikor ténylegesen 
sor kerül ennek az útnak a megnyitására, nekem kell kérnem, hogy a 16 m szabályozási 
szélességet adják át út céljára a területből tekintettel arra, hogy az erdészeti utak belterületi 
ingatlanok teljes egészében. Telek nem alakítható rajta, viszont belső szerződéssel 
telekalakítással társasház alapító okirattal minden további nélkül lehet rá építkezni, ugyanis 
a beépítési százalék  30 %-os kategóriába tartozik. Ez pedig igen nagy terület.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Nem lehetne megegyezni az erdészettel, hogy ezt a területet bocsássa az önkormányzat 
részére? Ezt a területet tartogatni kell. Értékes, nagy területről van szól.  
 
 
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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Próbáltam tapogatózni, de eléggé elzárkóznak. Az egyik ok az, hogy ez egy állami terület 
és az állami javaknak az adásvétele problematikus. Másik pedig az, hogy történelmi 
hagyományai vannak annak, hogy ott van az erdészet.  
Valószínűséggel változtatások következnek be az erdőgazdálkodásban.  Lehet, hogy 
átkerülnek a Nemzeti Parkokhoz.  
 
Amikor az átfogó rendezési terv elkészül, akkor a szabályozási tervbe valahogy bele kell 
venni, hogy a saját területünkhöz hozzájussunk. 
 
A Békés Otthon ügyében vita nincs, már be is adták az építési engedélyt. Engedély a belső 
felújításhoz nem kell. 
 
A Dózsa György-Várhegy utcai elágazásra vonatkozóan ugyancsak van egy jogerős 
képviselő-testületi határozat. Az Építés Irodától még egyszer megkérdezem, hogy ezelőtt 
6-7 hónappal miért adtak 210eFt-os árajánlatot, a jelenlegi ugyanis 360.000.- Ft-ról szól. 
 
A Munkás u-Csákó u. kereszteződésére vonatkozó településrendezési terv módosítás 
költségeit az önkormányzatnak kell állnia. Ezt végig kell csinálni, hogy a pince előtér 
vásárlások ügyét végig lehessen vinni. 
 
Legnagyobb kérdés a Tagos-dűlő ügye.  A kompenzáció vonatkozásában a Pénzügyi 
Bizottságtól kértem véleményt. Most abban kellene dönteni, hogy amennyiben sikerül 
megállapodni a tulajdonossal a kompenzáció kérdésében, a következő körön kerül sor 
belterületté nyilvánításra. A tulajdonos azt mondta, hogy megköti velünk a támogatási 
szerződést abban az esetben, ha a képviselő-testület azt mondja, hogy elviekben támogatja 
és készüljön el a telek. Ha nem tud megegyezni, az a saját kockázata. 
 
A Mészvölgyi lőtér területének megosztását szeretnék lehetővé tenni, ugyanis ott a 
rendőrségnek, mint tulajdonosnak van egy értékesítési szándéka Szatmári József felé. Ő 
ugyanis ott egy ökoparkot szeretne létrehozni. Nem kerül belterületbe vonásra érdemben, 
nem kerül átminősítésre a terület.  Arra lenne szüksége, hogy a megfelelő területméretet 
meg tudja vásárolni. A kialakuló legkisebb területméret 5 ha. Itt nem felparcellázásról és 
lakóházak kialakításáról van szó. Ennek a területkialakításnak a teljes költségét hajlandó 
átvállalni.  
Azért nincs a listában, mert itt nincs ár. A kérelmező az ártól függetlenül megcsináltatja, az 
önkormányzatnak csak  hozzá kell járulnia. Ez a terület különleges idegenforgalmi terület 
besorolásban van, ami nem osztható tovább. Ahhoz, hogy ez megosztható legyen, a 
képviselőtestület határozatára, illetve a tervezési feladatok elvégzésére van szükség. Kb. 
600.000.- Ft tervezési díj lesz a kérelmező költsége.  Pályázati lehetőséget keres ennek 
megvalósítására.  A lőtér jobboldala Szatmári József tulajdona. Az Önkormányzatnak nincs 
ott területe.  
 
Erdei Szabolcs képviselő:  
A Pénzügyi Bizottság előtt nem volt ez az ügy. Összegről nem volt szó. 
 
Varga József képviselő: 
Régebben Szegedi Barnának is volt vételi szándéka önkormányzati tulajdonú földre.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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Ezen a részen a 028. hrsz-on  Bóta Rafaelnek, Szegedi Barnának van területe, és még 
további három tulajdonos van. Négy új hrsz. keletkezett. Ők ki is váltak innen alszámokkal. 
Peres részben maradtak a régi tulajdonosok.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Egészítsük ki a határozatot úgy, hogy: a testület jóváhagyja azt azzal a kitétellel, hogy az 
érdekelteknek nyilatkozatot kell tenniük a költségátvállalás vonatkozásában. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Jó lenne a rendezési tervet áttekinteni és megnézni, hogy hogyan fejlődhetne a település és 
hol. Az hangzott el, hogy amíg ez nincs pontosítva, és nem fogadta el a testület, az ilyen 
igényeket be kell fagyasztani. Egy egységes képet kell kialakítani, új rendezési tervre van 
szükség. Ez a megoldás látszik a legjobbnak azért, hogy útjába álljunk az elégedetlen 
kérelmezőknek.   
 
Csáti Sándor képviselő: 
Ugyanezt mondtam el három hónappal ezelőtt. Először mi döntsük el hogy mit szeretnénk, 
merre szeretnénk bővíteni a települést. Először a rendezési tervet kell felülvizsgálni, 
aktualizálni.  El kell készíteni a településfejlesztési koncepciót, majd a rendezési tervet.  
Azért vagyunk itt, hogy a falut képviseljük. Elsősorban önkormányzati területeket kell 
pozícionálni.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Ez legalább olyan fontos, mint az iskola átalakítása volt. Térképpel végig kell járni a 
települést. Meg kell nézni a természetbeli határokat. Meg kell ismerni a települést.  
Meg kell szervezni nyár végén, ősz elején egy bejárást. Meg kell nézni, hogy akarunk-e 
még építeni valahová. 
Az Egri Rendezési Tervben az elkerülő útvonal a téglagyártól indul és valahol a MEFAG 
telepnél fog kijönni. Az ipari rész erre is fejlődhetne. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a tervezési díjakról szavazzunk. Javaslom továbbá, 
hogy a Mészvölgyi lőtér féle napirendi pontot halasszuk a szeptemberi testületi ülésre. 
Erről külön határozatot hozzunk. 
 
Gyura Károly képviselő: 
A Mészvölgyi terület ügye pályázat miatt szükséges. Itt nincs önkormányzati tulajdon, nem 
tartom célszerűnek a döntés elhalasztását. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ha ezt a pályázati lehetőséget megnyeri, akkor ajánlottam egy olyan pályázati 
konzorciumot a részére, hogy az útfelújítást vegyük bele a pályázatba teljes egészében. Az 
hogy az útnak milyen az állapota mindenki tudja. Ahhoz, hogy az ökopark létrejöhessen, 
kell az út is.  
Szeretném, hogy a képviselő-testület határozatban mondja ki, hogy azokkal az igényekkel 
amik felmerülnek a részletes rendezési terv módosításáig, nem foglalkozik. Legyűjtőzzük, 
de addig nem foglalunk állást, amíg a településfejlesztési koncepció el nem készül.  
Bakondi Károly képviselő: 
Gyűjtsük össze az igényeket, és amikor elkészül a koncepció, azután döntsünk a kérelmek 
tárgyában. A településrendezők megnézik a lehetőséget. 
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Csáti Sándor képviselő: 
Miért ne fejlődhetne a település Eger felé. Ha azt mondjuk hogy van egy irányvonal. 
Nekünk kell meghatározni, hogy mit akarunk, mi a céljuk.   
 
Gyura Károly képviselő: 
Önkormányzati színekben kell megnézni, hogy mi az elképzelés. Ebbe az irányba kell 
menni.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Ebből az előterjesztésből kimaradt az Erdészet.  Arról a testületi ülést megelőző bizottsági 
ülésen nem beszéltünk.  Javaslom, hogy ezt is vegyük bele.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Református Egyház részére kijelölt területtel kiegészítve javaslom, hogy az első öt tétel 
vonatkozásában szíveskedjenek szavazni. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 2 tartózkodás mellett 9 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
95/2007. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Felsőtárkány Településrendezési Tervének tervezési 
feladataira vonatkozó árajánlatot és úgy határozott, hogy:  
- Békés Otthon 28 hrsz. terület, 
- Dózsa Gy. u-Várhegy u. elágazás, 
- Munkás u.-Csákó úti pincés területek, 
- Tagos-dűlő 0184/1. hrsz-ú 
- Felsőtárkányi 675. hrsz-ú ingatlanon Református Imaház építésének lehetőségét 
biztosító rendezési tervmódosítási javaslatokat a testület elfogadja. 
 
A testület megbízza a polgármestert, hogy az Egri Építész Irodával a tervezési, 
kérelmezőkkel a költségvállalási szerződéseket megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Mészvölgyi lőtér vonatkozásában is kérek szavazást.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta.  
 
 
 
 
96/20017. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat: 
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Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Településrendezési Terv Mészvölgyi lőtér 
területének megosztási lehetőségét biztosító módosítását 
A testület úgy határozott, hogy a településrendezési terv módosítását támogatja és a 
megosztással kialakuló 50.000 m2 legkisebb méretű telekterület övezeti besorolását 
KI jelű, különleges idegenforgalmi területként elfogadja. 
 
A Testület megbízza a polgármestert, hogy az Egri Építész Irodával a tervezési, a 
kérelmező Szatmári Józseffel a költségvállalási szerződést megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy a képviselő-testület külön határozatban fogadja el azt, hogy a részletes 
rendezési terv, illetve településfejlesztési koncepció elkészítéséig az ezzel kapcsolatos 
beadványokkal - azzal a kitétellel, hogy amennyiben az önkormányzati  területet, 
önkormányzati érdeket érint - mert szükségünk van arra, hogy mindenképpen változtatni 
kell változtatni a saját területünkön, - érdemben nem tárgyalja a képviselő-testület 2008. 
december 31-ig. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
 
97/2007. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy a részletes rendezési 
terv módosításának elfogadásáig - legkésőbb 2008. december 31-ig a folyamatban lévő 
ügyek kivételével - a rendezési tervvel kapcsolatos  beadványokkal érdemben nem 
foglalkozik, kivéve  ha az önkormányzat érdekeiben történik a rendezési terv 
módosítása.  
 
 
 
6. Napirendi pont 
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének ügye 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az elektronikus közigazgatási kormányzati törekvésekkel kapcsolatban az Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal  kötelezően előírta 2008. január 1-től az 
elektronikus iktatás bevezetését. Ehhez az első lépést a hálózati nagy teljesítményű 
nyomtató és lap szkenner lízingelésével megtettük. A biztonságos napi munkához azonban 
szükséges, hogy további hálózat frissítési elemként a jelenleg szerverként funkcionáló PC-
t, tényleges szervergépre cseréljük.  
Az iratkezelés biztonsága és a normáknak való megfelelés érdekében közös meghajtóról 
jelszavazott hozzáféréssel kell megoldani a hivatali ügyintézést.  
 
Annak érdekében, hogy az elvégezett munka napi archiválásra kerülhessen és a meglévő 
rendszer stabil működése garantálható legyen, szükséges szerver és a hozzá kapcsolódó 
operációs rendszer megvásárlása. Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
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elfogadni szíveskedjék azzal a kitétellel, hogy megbízza a polgármestert az ajánlat 
bekérésére és a Pénzügyi Bizottsággal közösen a legkedvezőbb ajánlatot mérlegelve a 
szállítóval való szerződés megkötésére.  
Azt terveznénk, hogy erre a szervergépre kapcsoljuk az ÁMK-t is. Gyakorlatilag egy 
jelszavazott szerveren archiválják a dolgainkat, és az intézmény és közöttünk a 
kommunikációs is gyorsabb lesz. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Egy ekkora kapacitású szervergép a szükséges szerverekkel mekkora összegbe kerül? Egy 
keretet mindenképpen meg kellene határozni.  Javasoljuk az árat maximálni 1MFt-ban. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
300-800eFt között mozog ennek az ára.   
 
Bakondi Károly képviselő: 
Ha bele akarjuk kötni az ÁMK-t, az adatvédelmi törvénybe ütközik. Olyan adatbázishoz 
férhetnek hozzá, ahol adó és egyéb titkok is kikerülhetnek. A hivatali ügyintézéshez 
szükséges szoftver ára kb 1MFt.  SQR adatbázist akarunk futtatni, akkor meg kell venni a 
windows 2003 vagy az újabb szervercsaládot. Az pedig SQR szerverestül kb 500eFt. Plusz 
a hozzáférés. A törvény előírja, hogy milyen védelmet kell kialakítani. Legolcsóbb ha 2 
gépre kell mentést végezni.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A Kht.felé annyira nem futotta, hogy az ott dolgozó embereknek biztosítsunk 
telefonkártyát. Legyen elérhető egy 500.- Ft-os telefonkártya mindenki számára.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megrendeltük a telefonkártyákat. A Pócsik Gábor és Juhász György szerződést átírattam. 
Balohg Lászlónak és Holló Anitának és Szántósi Máriának tegnap adtam oda a kártyákat. 
Hálózaton belül ingyen beszélnek.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Ezzel ki lehet váltani a saját telepítésű egyedi nyomtatókat, a régebbi viszonylag elavult 
gépeket. Javaslom az 1 MFt limit elfogadását. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azt szeretném kérdezni, hogy az elektronikus iktatást törvény, vagy rendelet teszi 
kötelezővé. 
 
Kiss Sándor jegyző: 
Az elektronikus iktatás bevezetése jogszabályi rendelkezés.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Javaslom, hogy szavazzunk a napirend vonatkozásában. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
98/20017. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 
informatikai fejlesztésének ügyét. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 
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hozzájárul a szükséges szerver és a hozzá kapcsolódó operációs rendszer 
megvásárlásához. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az árajánlatok bekérésére és a 
Pénzügyi Bizottsággal közösen a legkedvezőbb ajánlatot mérlegelve a szállítóval 
történő szerződés megkötésére, amelynek összegét maximum 1 MFt  határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
7. Napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: polgármester 
 
a.) „Felsőtárkány Díszpolgára” cím és „Felsőtárkányért” kitüntető díj 
adományozásának ügye 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat képviselő-testülete 13/2005. (IV.29.) sz. rendelete 
"Felsőtárkány Díszpolgára" cím és a "Felsőtárkányért" kitüntető díj alapításáról és 
adományozásáról, lehetővé teszi a mindenkori testület számára, hogy az adott 
önkormányzati ciklusban ezeket a díjakat adományozza. 
A díjak átadására hagyományosan augusztus 20-án  a helyi települési rendezvényen kerül 
sor. 
 
Kérem a képviselő-testület állásfoglalását az adományozással kapcsolatban. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A rendelet azt tartalmazza, hogy a javaslatokat április 30-ig kell benyújtatni. 
 
Gyura Károly képviselő: 
A tavalyi javaslatokat figyelembe kellene venni. Tavaly nem lett díszpolgári cím kiadva. 
Ezt az kapja, aki évek hosszú sora óta valamit tesz a település érdekében.  Javaslatként 
teszem meg Vásárhelyi Gyulát. Szerintem ezt a díjat megkaphatná.  Éjt nappallá téve ott 
van a nyugdíjasokkal, énekesekkel minden rendezvényen.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Négy év van erre, ez idő alatt kétszer adható. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Sajnáljuk azoktól akik megérdemlik. Én támogatom Vásárhelyi Gyulát.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Jövőre adjuk ki. Tegyenek rá javaslatot, ezt összegezzük. 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy ebben az évben ne ítéljük oda a díjat. 2008 februárban térjünk vissza rá. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében 2 
tartózkodással elfogadta. 
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99/2007.  (VI.28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2007. évben 
„Felsőtárkány Díszpolgára” cím és „Felsőtárkányért” kitüntető díj adományozására 
nem kerül sor.  
 
 
 
b.) Temetőfenntartási díjak 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A képviselő-testület határozata nyomán a felsőtárkányi temetőben sírhelyenként, éves 
szinten 2000 Ft megfizetésére kötelezettek az érintettek. Ennek megfizetésével kapcsolatos 
állampolgári fegyelem nem megfelelő, tekintettel arra, hogy ez a díj nem adótétel, ezért 
ennek behajtására nincs lehetőség. 
A költségvetés teljesítésének vizsgálatánál 2007. május 31-i dátummal az ellenőrzés 
kimutatta, hogy ezen betervezett díjtétel beszedésével nem érjük el a 20 %-os teljesítést 
sem. 
 
Kérem a Képviselő-testület állásfoglalását abban, hogy e díjtétel 2008. január 1-től,  
kommunális adó címén kerüljön-e kivetésre vagy szűnjön meg, mint fizetendő díj.  
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
A novemberi ülésen térjünk vissza. Csak felhívást tegyünk közzé a befizetés érdekében. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Véleményem szerint erről a decemberi ülésen kell tárgyalni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Ez nem helyi adó, erről novemberben döntsünk. Van olyan család, ahol több sír van. Le 
van írva, hogy ez a díj nem adótétel, ennek behajtására nincs lehetőség.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Van, aki kifejezetten örül, mert a gondnok rendben tartja a temetőt. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A temetőgondnok minimál bérrel van bejelentve. A befolyt pénzből finanszírozzák a 
gondnok bérét. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Javaslom, hogy adjunk anyagi lehetőséget akár a Kht. akár más részére, hogy barnára 
legyen átfestve a temetőben a tető. Foglalkozzunk a temetőnek ezzel a dolgával is, ha 
elkészül a vizesblokk.  
Pócsik Gábornak a kezelésében van egy harang. Szeretném kezdeményezni, hogy a 
temetőben legyen ez a harang egy haranglábra állítva, amit szertartásokon meg lehetne 
szólíttatni. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Ezt a harangot 1925-ben csináltatta Barta Simon és neje Farkas Anna. Rá van írva az ősök 
és hősök tiszteletére.  Jobb lenne a hivatalban a polgármester szobájában látni. 



 213 
 
 
 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Egyetértek Erdei Szabolccsal, de a többi részt is rendbe kell tenni. Nagyon jó stílusában ez 
a szikló fal. Az a kérdés, hogy a tető mennyire illik majd oda.  
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Egy olyan szövegű felhívást tegyünk közzé, hogy Polgármesteri Hivatal megvizsgálta a 
teljesítéseket a költségvetésben, és azt állapította meg, hogy a temetői díj fizetésének a 
fegyelme jelentős lemaradásban van. Kérjük azokat, akik fizetési kötelezettségüknek eddig 
nem tettek eleget, pótolják. 
 
 
 
c.) Az Általános Művelődési Központ igazgatója illetményének megállapítása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Általános Művelődési Központ igazgatójának illetményét a képviselő-testület állapítja 
meg.  
 
Az illetmény az alábbiak szerint tevődik össze: 
Kategória besorolás (alapilletmény), eltérésre nincs lehetőség 
Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap ami 19.600.- Ft) 200-300 %-a között elmozdulást a 
képviselő-testület részére 
Szakképzési pótlék, amit a közalkalmazotti törvény ír elő. Ez az alapilletmény 5 vagy 8  %-
a, ami szaktól függ. Ebben nincs döntési jogosultságunk. 
Minőségi bérpótlék, amiben dönthet a testület, hogy adja vagy nem. 
Gépjármű költségtérítést adhat a testület, vagy fizetnie kell a bérlet 80 %-át. 
Kormányrendelet mondja ki. 
Telefon-limit megállapítása 
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy mennyi az a bér, illetmény, ami illette eddig 
az intézményvezetőket. 
 
Tóth Pintér Andrea esetében bruttó összes 233.250. - Ft volt, ami az alábbiakból tevődött 
össze: 
Alapilletmény 165.000.- Ft 
Magasabb vezetői pótlék 45.000.- Ft-ban lett megállapítva, ami a pótlékalap 230 %-a 
Szakképzési pótlék ami az alapilletménynek, tehát a 165.000.- Ft-nak  5  %-a 
Minőségi bérpótlékot kapott 15.000.- Ft 
Gépkocsi költségtérítés 12.000.- Ft 
 
 
 
Liptai Emese esetében: 
Alapilletmény 165.000.- Ft 
Magasabb vezetői pótléka 200 %-on lett megállapítva, ez 39.200.- Ft volt 
Szakképzési pótléka tekintettel arra, hogy ő többszakos volt, 13.000.- Ft-ban, tehát 8 %-
ban lett megállapítva 
Minőségi bérpótlékot kapott 15.000.- Ft 
232.400.- Ft volt az illetménye. 
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Ehhez kapta a bérletet. 
 
Balogh László F-8 kategóriában van, az ő esetében: 
Alapilletmény 151.200.- Ft 
Szakképzési pótlékra jogosult az 5 %-ra,  ami az alapilletményéből kerül kiszámításra, 
vagyis 8.250,- Ft.  
Magasabb vezetői pótlék vonatkozásában van a képviselő-testületnek döntési jogosultsága, 
ez pedig 39.200.- Ft és az 58.800.- Ft között kerülhet megállapításra.  
Gépjármű költségtérítés adható vagy bérletet fizet az önkormányzat.   
Telefon vonatkozásában is döntenünk kell valahogy. 
Bruttó illetménye 218.250.- Ft lenne. 
 
Szántósi Mária és Holló Anita esetében - ők intézményi egység vezetők lesznek - a 
magasabb vezetői pótlék nem jelentkezik, ők vezetői pótlékra jogosultak. Ott jelentkezik a 
100 %, tehát a 19.600.- Ft.  
 
Mind a két intézményi egységvezető kapott telefonkártyát. A testület dönthet úgy, hogy 
meghatároz egy limitet.  
 
Javaslom, hogy állapítsuk meg a bérét az ÁMK vezetőnek bruttó 240.000.- Ft-ban. A 
törvényben előírt kötelezően adandó pótlékokat levonva az alapilletményét emeljük meg 
annyira, hogy ezzel együtt elérje a 240.000.- Ft-os bruttó bért. Ha pedig tesz az asztalra és 
bizonyít, a testület megemelheti a fizetését.  
Javaslom továbbá a gépkocsi költségtérítés megállapítását havi 12.000.- Ft-ban. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A törvény lehetővé teszi azt is, hogy önkormányzati képviselők is részesülhetnek 
költségtérítésben. Nem lenne-e célszerű minden képviselőknek is adni egy mobiltelefont. 
Limitálni kell a hívások számát. Intézményvezetőknél 3000.- Ft-os, képviselőknél 1.500.- 
Ft-ban javaslom megállapítani a havi limitet.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot  
 
99/2007.  (VI.28.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Balogh László ÁMK-
igazgató illetményét 151.200 Ft. garantált illetmény, 8.250 Ft. képzettségi pótlék, valamint 
57.600 Ft. (pótlékalap 300 %-a) magasabb vezetői pótlék, továbbá 22.950 Ft. munkáltatói 
illetménykiegészítés figyelembe vételével bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Határidő: 2007. július 10. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az intézményi létszámmal kapcsolatban:  
A vezető óvónő tekintetében a  döntés nyilvános volt.  
Iskola: 
Fejesné Kiss Éva felmentése megtörtént 
Zvara Marietta a felmentése megtörtént. Kiderült, hogy Marietta a  felmentés idején terhes 
volt,  védettséget élvez, viszont a létszámkeretben nekünk olyatén módon nem számít bele, 
hogy innentől kezdve nem mi fizetjük. Hozni kell majd egy határozatot, hogy vissza kell 
venni. 
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Amikor a testület a leépítésről döntött mindjárt ugyanúgy megkapta ő is a tájékoztatást a 
megbízott intézményvezetőtől arra, hogy megszűnik a munkaviszonya. Megkapta írásban 
is? 
A feladat most, hogy a szakos ellátottság 100  %-os legyen.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megkapta írásban. Közöltük is vele. Az ő esetében az volt a kellemetlen, hogy ő a 
szakszervezeti titkár. Szakszervezeti titkár esetében a szakszervezetnek véleményezési joga 
van, döntési viszont nincs. Olyan döntés született, hogy nem emel kifogást.  
 
Anita kikerül a létszámból, a könyvtár létszám állományába kerül. Antalné közös 
megegyezéssel ment el, Csiszárné nyugdíjba ment, Anitának megszűnik a pedagógusi 
állásra, Mariettának felmondtunk, a leépítésbe beleszámíthatjuk. 
 
A leépítés befejeződött és mindenki nyugodtan hozzáfoghat a munkához. 
 
Liptai Emesének felmondtunk. Egy kolléganő került a prémiuméves besorolásba. Karap 
Péter magától mondott fel. Neki fel lett ajánlva egy részmunkaidős foglalkoztató. 
Amennyiben tudja garantálni, hogy első az iskola, második a vállalkozás. Ez egy korrekt 
lépés volt a részéről. Jövő héten jelenik meg a pályázat, azon már vannak jelöltek. 
A Testnevelés/Földrajz szakos férfi tanári pozícíó betöltésére megjelent a hirdetés. Az 
ÁMK igazgatója fogja felvenni.  
 
Van egy olyan elképzelés, hogy elkezdünk megkeresni a szeptembertől másodikos 
évfolyam szüleit Megkérdezzük, hogy mi volt a váltás oka? Ha olyan feltétellel vállalnák, 
hogy ha a II. évfolyamon is bevezetésre kerülne az iskolaotthonos rendszer,  hozzájárul-e.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Megállapítottuk a létszámkeret. Fontosnak tartom az odafigyelést arra, hogy a felvételre 
került testnevelés és egyéb szakos tanár, utána kell nézni, hogy milyen minőségű embert 
veszünk fel. Szeretném ha olyan tanár lenne aki a településen a sport, labdarúgás fejlődését 
elősegítené.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Olyan szakembert kell felvenni, aki  a sportot a diáksportkör keretén belül az egyesület felé 
tudja közvetíteni. 
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatásul közlöm, hogy lakossági fórumot hívtam össze július 11-re. Erre meghívtam 
a Koronás utca lakóit, illetve az ott telektulajdonnal rendelkezőket.  Folyamatosan 
keresnek, hogy mikor lesz ott aszfaltozott út. Tájékoztatni fogom őket, hogy milyen 
konstrukciókat tudunk összeállítani, miben tud segíteni a hivatal, a tervezésben, 
szervezésben. Azt is el fogom mondani, hogy nekünk sajnos anyagi eszközünk nincs. El 
fogjuk mondani ott az építész úrral, hogy hogyan tudják ott a telkeket kialakítani. 
Az lenne a célja, hogy tájékoztatni a lakókat a lehetőségekről. Elindítani őket egy 
önszerveződés irányába. A hatósági munkában tudunk segíteni.  
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Elhalasztottuk a márciusi falugyűlés időpontját. A július 12-i falugyűlésen az eltelt időszak 
munkájáról lehetne tájékoztatni a település lakóit. Több kifogás érkezett a Fő úti-Petőfi úti 
saroktelek eladása vonatkozásában. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Az a véleményem, hogy egy multit hoztunk ide, jobban meg kellett volna gondolnunk.  
Úgy gondolom, hogy nem biztost, hogy ezzel a kisvállalkozói érdekcsoporttal a viszonyt el 
kellett volna rontani. Szerződést már nem bonthatunk. Próbáljuk meg egy normális 
mederbe terelni.  
Polgármester úr vállalta a programjában a helyi vállalkozók segítését, érdekképviseletét.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a Kakuk üzletekben mindenhol aláírásgyűjtő ív 
van egyértelműen azzal, hogy a Felsőtárkányi Önkormányzat eladta a faluház területét 
élelmiszerboltnak. Megfogalmazta azon döntését, hogy ha az Önkormányzat nem vonja 
vissza a határozatát, akkor a Kakuk üzletek három napra bezárnak Felsőtárkányban.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A falugyűlésen tájékoztatni kell a falu lakosságát, hogy elképzeléseink szerint a 
jövendőbeli faluház hova épül. Tudatosítani kell a lakosságban. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Én is azt mondtam, hogy el kell mondani azt, hogy itt nem épül, mert kicsi a hely és ezért a 
faluház a focipálya mellett lesz. Azt is el kell mondani, hogy a lakosok érdekében történt a 
lépés, mert jó minőségű árúk és megfelelő árak érdekében történt. Nyomatékosítani kell a 
lakosságban.   
 
 
Mivel a testületi ülésen további kérdés, észrevétel nem merült fel a polgármester az ülést 
20 óra 40 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 dr. Juhász Attila Simon     Kiss Sándor 
 polgármester       mb. jegyző 


