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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a Képviselő-testület 
2007. október 9-én megtartott nyilvános ülésén. 
 
 

Határozatok Tárgya 

139/2007. (X. 9.) Felsőtárkányi Községüzemeltetési Kht. alkalmazotti 
létszámának emelése 

140/2007. (X. 9.)  Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 
beszámolójának elfogadása 

141/2007. X. 9.)  Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság beszámolójának elfogadása 

142/2007. (X. 9.) Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 
Általános Iskolája módosított helyi tantervének 
jóváhagyása 

143/2007. (X. 9.)  Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Alapító 
Okiratának  módosítása 

144/2007. (X. 9.)  Szociális  Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása 

145/2007. (X. 9.) Iparűzési adó célirányos felhasználásának elfogadása

146/2007. (X. 9.) Települési rendezvény megtartásához 100.000.- Ft 
támogatás biztosítása 

 
Rendeletek Tárgya 

19/2007. (X. 9.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 
11/2007. (VI. 13.) számú rendelettel módosított 
4/2007. (II. 14.) számú rendelet módosításáról 

 
 
A jegyzőkönyv 274. oldaltól 296. oldalig folyamatos számozással történik. 
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Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon  polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné   alpolgármester 
Bajzát Ferenc    képviselő 
Bajzát Zoltán    képviselő 
Bakondi Károly   képviselő 
Csáti Sándor    képviselő 
Erdei Szabolcs   képviselő 
Kakuk Pál    képviselő 
Kapuvári Csaba Dezső képviselő 
Varga József    képviselő 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülést megnyitja, megállapítja, hogy két képviselő 
nem jelent meg. Gyura Károly képviselő családi elfoglaltsága miatt, dr. Pekár-Szilágyi 
Csaba képviselő betegségére figyelemmel jelentette be távolmaradását. Az ülés 
határozatképes. 
 
Bánkúti Albert körzeti megbízott, tájékoztatja az ülés résztvevőit a településen történt 
eseményekről. 
 
Ezt követően a polgármester ismerteti a testületi ülés napirendi pontjait. 
 
Napirendi pontok: 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 

2. Kht. ügyvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 
Előadó: polgármester 

3. Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 
2006/2007 nevelési évéről 
Előadó: polgármester 

4. Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az eltelt 
időszak munkájáról. 
Előadó: polgármester 

5. Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája módosított helyi 
tantervének jóváhagyása 
Előadó: polgármester 

6. Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása  
Előadó: polgármester  

7. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
Előadó: jegyző 

8. Költségvetési rendeletmódosítás (III. negyedévi) 
Előadó: polgármester 

9. Iparűzési adó célirányos felhasználása (címkézés) 
Előadó: polgármester 

10. Egyebek 
 
A képviselő-testület az  előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
1. Napirendi pont 
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Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen hozott határozatok 
alapján Prevenció Kft.-vel kötendő, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó 
megbízási szerződés elkészült, mely a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
megtekinthető.  
A Ker-Coop zRt.-vel kötendő szerződés elkészült, azonban aláírására még nem került sor. 
Az iskolai büfé bérbeadására vonatkozó szerződés aláírására is sor került. 
A kulturális közművelődési vizsgálat folyt a településen, erről megkaptuk a 
minisztériumból a szakvéleményt. Ez a 2002-2006-os időszakot fogta át, melyet a 
Kulturális Bizottság rendelkezésére bocsátunk. 
 
 
2. Napirendi pont  
A Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. ügyvezetői állására kiírt pályázat elbírálása. 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete a 107/2007. (VIII. 30.) számú határozata alapján 
pályázatot írt ki a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Kht. ügyvezetői állására. A pályázat 
benyújtási határideje 2007. szeptember 30. volt. A pályázati felhívásra két pályázat 
érkezett, Farkasné Tóth Katalin és Pócsik Gábor személyében, melyek felbontása 2007. 
október 4-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos megtörtént. Megállapításra került, hogy a 
pályázatok a formai követelményeknek megfeleltek. Javaslom a Képviselő-testületnek, 
hogy a pályázati anyag áttekintése után a nyertes pályázó személyéről szavazni 
szíveskedjenek. 
 
Köszöntöm a pályázókat és kérem, hogy pályázatukat az előterjesztésben szereplő 
sorrendben ismertessék. 
 
Farkasné Tóth Katalin: 
Farkasné Tóth Katalin vagyok. Három éve lakunk Felsőtárkányban a Várhegy lakókertben. 
Előző munkahelyemen egy ingatlanberuházó cégnél irodavezetőként dolgoztam. Elég 
sokrétű volt a munkaköri beosztásom. Hozzám tartozott átlagban 20-25 ember irányítása, 
akik kinti területen a közművek lefektetésével foglalkoztak. Ez a csatornázás, a villamos 
kábelek lefektetésének irányítása. Több éves tapasztalatom van irányítás területén. 
Amit el szeretnék mondani, azok leginkább a Kht. embereinek a közterületen való 
foglalkoztatására vonatkozik. Amire rálátásom van, a közterületen elvégzett munka. 
 
Terveim között szerepel az arculatváltás. Amennyiben a Kht.-n változtatni lehetne, egy 
községszépítési tervet szeretnék összeállítani, ami az Önkormányzat és a lakosság 
összefogásával jöhetne létre. Egy átfogó tervet kell készíteni, a lakosságot is be kell vonni, 
számítson a véleményük. Munkatervet kell készíteni, hogy kinek, mikor mit kell végeznie. 
Fontos, hogy meg kell ismertetni a Kht. munkáját a lakossággal. Megkérdeztem egy pár 
embert, volt aki meg volt elégedve, volt aki nem.  Ez nem jó kép.  Olyan vélemény is volt, 
hogy az egy "link" társaság. Ez egy szolgáltatás. Érezzék, hogy magáért a faluért 
dolgoznak az ott dolgozók. Nem mindegy, hogy milyen a vélemény. A Kht. üzletkörű 
gazdasági tevékenységet is folytathat.  Kerti házkörüli munkákat, fűkaszálást lehet végezni 



 277 
 
 
 
ellenérték fejében. Lehessen igényelni ezt a munkát a Kht.-től. Pénzforrási lehetőséget kell 
keresni, pályázatokat kell figyelni a kisgépek fejlesztéséhez és a faluszépítéshez. 
Menedzselni kell, mint egy vállalkozást.  
 
Az Önkormányzat területén lévő ingatlanban - tudomásom szerint a volt Tsz. tanya 
területén - meg lehetne oldani egy emberibb körülményt a dolgozók számára és a 
szükséges anyagokat ott tárolni.  
Vannak más konkrét feladatok, pld. a festés. A virágládákat, padokat, a ravatalozó fa 
részeit festeni kellene, feladat a közterületi fák állapotának karbantartása, ároktakarítás. 
Nagy gondot jelent a Várhegyen is az árkok eltömődése. Vissza kell keresni az építkező 
tulajdonosokat és a takarítás munkadíját ki kell számlázni. Idős beteg lakosok segítése, ház 
körüli munkák, a hó eltakarítási munkálatokban is közreműködhetne a Kht.  Hóesés esetén 
előre kellene sózni az utat és akkor nem lesz gond a problémás helyeken. Fontos feladat 
lenne a patakmeder kitisztítása is. A helyi vállalkozókkal is szerződést lehetne kötni ezen 
munkák elvégzésére. Egy bartert lehetne kialakítani. A vállalkozó adna gépeket, a Kht. 
dolgozói pedig ezért karbantartanák az ő telephelyét. 
Nagyon sok szép virág van a faluban. Győzzük meg a lakosságot arról, hogy amennyiben 
fölösleges virágja van otthon, alakítsunk ki belőle virágos kiskerteket a közterületeken.  
 
Pócsik Gábor: 
Egész rövid pályázati anyagot hoztam, mivel az 1 éves tevékenységről szeptemberben 
számoltam be úgy az én mint a Kht. tevékenységéről. 
A Kht. tevékenysége nemcsak az ügyvezetőn múlik, hanem a közhasznú társaság 
dolgozóin, illetve a közhasznú embereken, akik 6-7 hónapot dolgoznak. Úgy gondolom, 
hogy az eltelt három év alatt nem keveset tett ez a társaság az asztalra. Megragadom az 
alkalmat, hogy a kollégáimnak megköszönjem azt a munkát, amit elvégeztek. Aki nem 
felelt meg, attól időben megváltam.  
Azért adtam be a pályázatot, mert három évvel ezelőtt, amikor a testület döntött arról, hogy 
létrehozza ezt a Kht-t, én indítottam el. Kialakítottam a működési formáját és a 
körülményekhez képest három év alatt fel is futtattam a tevékenységét úgy a közhasznú 
dolgozók alkalmazottinak létszámát figyelembe véve, mint a Kht. tevékenységét. 
Pályázatomban leírtam azokat a főbb dolgokat, amiket újraválasztásom esetén meg kívánok 
valósítani.  Ezek hosszabb idejű témák, amikkel véleményem szerint foglalkozni kell és 
szükséges. A Kht. könyvelését megbízási szerződéses formában, havi díj ellenében, egy 
könyvelő cég végzi.  
Észrevételem az előző beszámolóra: a temetői ravatalozó előtetőinek festése már 
megtörtént, a "link társaság" megnevezést pedig visszautasítom. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Farkasné Tóth Katalin pályázótól kérdezném, hogy tisztában van-e azzal, hogy mennyi 
pénzből gazdálkodik a Kht. a 2007-es évben? 
 
Farkasné Tóth Katalin: 
Ilyen információim nincsenek. Azért gondoltam, hogy arculatváltás szükséges ahhoz, hogy 
minél több pénzt be lehessen vinni a Kht. pénztárába. 
 
 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
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5 MFt áll rendelkezésükre, amiből a Kht. egy falut igazgat.  Az arculatváltás nagyon jó 
dolog, mert elég rossz a vélemény a Kht. alkalmazottairól, az alkalmi munkavállalókról, de 
ebből úgy irányítani a Kht.-t hogy el tudja látni a falunak a dolgait, nem kis munkájába 
kerül a jelenlegi vezetőnek. 
 
Pályázatában említett patakmeder tisztítása már 1 éve megtörtént, de a pályázati pénz még 
a mai napig nem érkezett meg a számlájukra.  Több dolgot említett, amik folyamatosan 
megvalósultak. A Bakondi Díszfaiskola gyönyörűen virágosította a falut, a Kht. 
alkalmazottai által végzett folyamatos locsolással gondoskodtak arról, hogy a növények 
megmaradjanak, növekedjenek.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Tájékozódott-e a Kht. létszámáról, mivel vannak állandó és alkalmi munkavállalók? Előző 
munkahelyén a 20-25 fő állandó létszám volt-e. Itt forog a létszám, más az emberek 
szakmai hozzáértése. 
 
Farkasné Tóth Katalin: 
Tudom, hogy vannak állandó munkavállalók és alkalmi munkavállalók. Az előző 
munkahelyem a 20-25 fő nem állandó volt, hiszen szak- és segédmunkásokat alkalmaztak 
árkok ásására. 2-3 hetet dolgoztak egyfolytában, állandó mozgás volt.  
 
Varga József képviselő: 
Fel szeretném tenni mindkét pályázóhoz, hogy ezt a munkát olyan főállásban kívánja-e 
végezni, ami mellett nem végez más tevékenységet? 
A Farkasné Tóth Katalin által  közölt "link társaság" megjegyzést én is visszautasítom, 
mert becsületes tárkányi emberek nagy része alkotja a Kht. létszámát. 
 
Például a Rétes-nap alkalmával hogyan tudják elképzelni azt, hogy bizonyos 
civilszervezetekkel együttműködve dolgozzanak? Volt a Polgárőrség részéről egy 
megkeresés az éjszakai biztonsági dolgok ellátásával. Meg is lett szervezve. A Kht. 
visszautasította, hogy van elég embere a Polgárőrségnek. A 24 órás szolgálat úgy nézett ki, 
mintha az Önkormányzat írta volna elő ezt a 2-2,5 napot. Tudunk-e együttműködni vagy 
csak az van amit kigondol a vezető.  
A munkaidő kihasználtságára van-e valamilyen elképzelése a két pályázónak.  Előző nap 
legyen a munkakiosztás. A délután 14 órás befejezés be legyen tartva.  
 
A patakmederrel kapcsolatban Erdei Szabolcs képviselő felé: mikor történt meg teljesen a 
patakmeder tisztítása? Arról volt szó, hogy nyáron kisgéppel elvégzik a takarítást. A 
polgármestertől kaptunk olyan ígéretet, hogy idén ez be fog fejeződni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A pályázat patakmeder szabályozásra, tisztításra vonatkozik. Ez a Kht. rengeteg 
munkaidejét elvonta. 
 
Pócsik Gábor:  
A főállású munkaviszonyra: amikor én három éve pályáztam közöltem azt is, hogy 
megbízási szerződésem van a Berva Rt.-nél arra vonatkozóan, hogy amikor a 
felszámolásnál a felszámoló meghirdeti a pályázatot, akkor segítsek be az érdeklődőknek, 
hogy megmutatom a területet, illetve a gépi eszközöket.  Ingatlanok még vannak, de az 
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idén pályázat még nem volt. Elég sokat járok ott, mivel egy jó pár dolgot megvettük a falu 
részére. 
Volt három vashíd és 200 db járdalap, amit megvettünk 20 ezer forintért. Tavaly 
megvettem egy fedett színt 120.000.- Ft-ért. Ez biztosította a kiskocsinak a fedett helyet 
tavaly télen és oda volt betárolva a szóráshoz a sóder. Megvettünk ezen túlmenően egy 
sűrített levegő csővezeték rendszert. Ennek az anyagából építkezünk, tehát ahol 
kerítésoszlop kell. 36 db kerítésoszlop a Művelődési Háznál. Ez egy jó állapotú acélcső, 
illetve ebből alakítottuk ki a Várhegy lakókertben a két pályának a kerítését 
vállalkozásban, nem ingyen. Még bontásra vár kb. 1000 méter anyag. A 2000 méterből 
annyit tudtam értékesíteni a MÉH telep felé, hogy amilyen összegért megpályáztuk, a többi 
ingyen van, amit én még elhozok onnan. Ilyenekért járok a Bervába. 
A 8 óra munkaidő alatt nem mindig a telepen vagyok, hanem beszerzést végzek, terepen 
járok. Ez hozzátartozik a főálláshoz. Minden reggel tisztában vagyok hogy mi a teendő.  
 
Együttműködés: A Rétes-napra Balogh Lászlóval egyeztettem, mivel ő volt a főfelelőse a 
rendezvénynek. Előre egyeztettünk, hogy melyik nap milyen feladata van a Kht.-nak. 
Szerintem a legutolsó pontig elvégeztünk minden munkát. A tópartra felállított sátor és 10 
db pavilon nagy érték volt, ezért  javasoltam, hogy amikor a  polgárőrök járőröznek, tegyék 
meg hogy bemennek a tópartra. Ettől függetlenül kérdeztem a dolgozóimat és nem 
utasítottam őket, hogy csütörtökön 14 órától hétfő reggel 8 óráig 1-1 műszakot ki tud 
bevállalni, hogy őrizetlenül ne maradjon ott semmi. Annyit kértem, hogy a polgárőrökkel 
az ÁMK igazgató egyeztessen, és csak azt, hogy nézzenek be. Én nem beszéltem a 
polgárőrökkel. 
 
A dolgozóim munkaidő kihasználtsága: ha van olyan terület, ahová rendszeresen 
visszajárnak és a szerszámot van hová elhelyezni, akkor ezek az emberek nem jönnek be 
reggel 6 órára, hanem a helyszínen kezdenek. Akik rendszeresen kinn vannak az adott 
területen, ott kezdenek, a többiek pedig a hivatal udvarán. Volt már olyan, hogy aki 
rendszeresen késett 1 nap szabadságot írtam ki neki.  Hiába készítem el a másnapi 
munkatervet 15 embernek reggel, 2 beteg, 3 elmegy úgy szabadságra, hogy csak üzen, és 
így reggel át kell szervezni a munkát.  A munkagépeket a hivatalból viszik ki. Ha van 
olyan eset, hogy hamarabb elengedem őket, aznap biztos, hogy jól teljesítettek. 
 
2005-ben a VFSZ kezdeményezésére egy KÖVICE pályázat került benyújtására, VFSZ 
200 ezer forint önerő mellett és 540 ezer Ft támogatást kérve 2 km hosszú patakmeder 
szakasz megtisztítására pályázott. A szemét elszállításáról, a vízjárást akadályozó 
növények kivágásáról szólt. Ezt a pályázatot 2006-ban hagyták jóvá úgy, hogy fenntartva a 
200 ezer Ft önerőt a 2 millió Ft támogatással szemben 540 ezer Ft támogatást ítéltek meg. 
A pályázati összeg lecsökkent, a munka nem. Ezt a pályázatot a VFSZ az önkormányzat 
támogatásával nyújtotta be. A pályázat elfogadását a VFSZ 2006. 07. 03-án küldte meg, 
melyben szerepelt, hogy pályázat befejezési határideje 2006. június 30. Az akkori 
egyeztetés arról szólt, hogy a VFSZ pályázott, a munkát a Kht. dolgozói végezték el. A mai 
napig nem kaptuk meg a pénzt. A VFSZ számol el a pályázattal.  
 
Farkasné Tóth Katalin: 
Nem saját véleményem volt, a település lakóinak véleménye volt, amit a beszámolóban 
említettem. Ezt azért tettem bele, hogy azon kevés embernek, akinek rossz véleménye van, 
megváltozzon. 
 
Kizárólag főmunkaidőben kívánnám betölteni a posztot. 
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A dolgozók jobb munkaidő kihasználásával kapcsolatban: folyamatos ellenőrzést kell 
tartani, állandóan ott kell lenni a munkahelyeken. 
Az együttműködéssel kapcsolatban: jobban bele kellene látni a Kht. konkrét munkájába, 
hogy erre teljes választ tudjak adni. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Volt egy olyan indítvány, hogy külön tárgyaljuk meg a Kht. 3 évi munkáját. A lakossági 
képviselői észrevételek nem igazán jutnak el a Kht.-hoz. Például a Cíber gödödörrel 
kapcsolatban. A Kht. részéről különböző munkálatok elkészültek, de csak nem oldódott 
meg a mai napig sem. A károsultak panasszal éltek az Önkormányzat ellen. A templom 
melletti játszótér sövénylevágása is késett. A ravatalozóban elhelyezett építési anyagokkal 
is probléma volt. Több képviselői jelzés van, azonban nem történik semmi. Ez a képviselők 
lejáratása. Ezek mind lakossági észrevételek voltak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Dózsa utcai lakosok által benyújtott kérelmeknek nem adott helyt a Közigazgatási 
Hivatal. A Polgármesteri Hivatal titkárságán elhelyezésre került egy füzet, amit a 
képviselők kértek azért, hogy, bejegyezhessék észrevételeiket, kéréseiket, azonban a mai 
napig nem történt egyetlen bejegyzés sem. A Kht. elég nagy erőfeszítést tett a 
rendezvények lebonyolításában, ezért késhetett a templom melletti sövény levágása. 
 
Amikor lesz a Kht.-nak új vezetője, akkor kellene érdemben irányt szabni felé, hogy mik 
azok az elvárások, amiknek a következő 5 évben a polgárok, valamint  a Képviselő-testület 
oldaláról meg kell felelni. Ha viszont nem járható ez az út önállóan egy-egy feladatot 
szabjanak a Kht. vezetőjének, amit a felfektetett füzetbe kell bejegyezni. Ha van valakinek 
bejegyzése, a Kht. vezetője aláírja a vállalási határidőt, ő lesz a felelőse. Ha van olyan 
feladat, ami előbbre való egy-egy kisebb munkánál, azt azonnal meg kell csinálni.  
Kaptunk a honvédségtől egy nagyméretű konténert.  Ezzel meg tudjuk oldani a 
munkaeszközök biztonságos tárolását és az emberek pihentetését.  Bármilyen 
vállalkozással végeztettük volna a munkát, nem biztos, hogy mindennap hazaviszik az 
építőanyagot, eszközöket.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Támogatom, hogy először döntsünk a Kht. vezetőjének személyéről, ezt követően 
fektessük le az elvárásainkat. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Mindkét pályázóhoz fordulnék. A pályázatból nem derül ki a bérezésre vonatkozó igényük. 
 
Farkasné Tóth Katalin: 
Amennyiben én leszek a nyertes pályázó, elfogadom az eddig megállapított fizetést. 
 
Pócsik Gábor :  
Én a jelenlegi béremet kérem. 
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A döntéshez egyik pályázó sem kérte a titkos szavazást, ezért nyilvános szavazással kerül 
sor a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Kht. ügyvezetőjének megválasztására. 
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Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az eredményes szavazáshoz a képviselő-
testület minősített többsége szükséges, az összes megválasztott képviselő 50 %-a + 1 
szavazat. Kérem, hogy mindenki véleményét vállalva egyértelmű igennel vagy nemmel 
fejezze ki. Névsor szerinti sorrendben teszem fel a kérdést. 
 
Kérem, hogy aki Farkasné Tóth Katalin pályázó pályázatát támogatja, és őt javasolja a 
Felsőtárkányi Községüzemeltetési Kht. ügyvezetői pozíciójának betöltésére, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazat 7 nem szavazat ellenében Farkasné Tóth Katalin 
pályázatát nem fogadta el. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki egyetért, hogy Pócsik Gábor lássa el a továbbiakban is a Kht. ügyvezetői feladatát 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazat 3 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett Pócsik 
Gábor pályázatát nem fogadta el. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A szavazás eredménytelenségére figyelemmel javaslom, hogy Pócsik Gábor ügyvezetői 
beosztását hosszabbítsa meg a testület 2007. december 31-ig. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Javaslom, hogy 1 hónappal meghosszabbítva kinevezését a következő testületi ülésen 
tárgyaljuk újra a napirendi pontot. 
 
Pócsik Gábor: 
2007. november 30-áig szól a jelenlegi szerződésem, ezért nincs szükség a 
meghosszabbításra. 
Szeptemberi beszámolóm 5. pontjában volt egy kérés: a javaslatokra. A kőműves 
alkalmazott munkaszerződése október 19-én lejár. A Kht. határozott időre alkalmazta azért, 
hogy a temetői vizesblokk építése befejeződjön. Emellett más munkákat is végzett. Azt 
ajánlottam fel, hogy amennyiben a testület úgy dönt, hogy a Kht.-ba véglegesen fel lehet 
venni egy kőműves szakmunkást, akkor én a vállalkozásból az ez évi bérét és közterheit, 
kitermelem, tehát az önkormányzatot egy fillér plusz kiadás sem fogja terhelni. Erre választ 
szeretnék kapni a mai ülésen, mivel lejár a munkaszerződés. Ha úgy dönt a testült, hogy 
erre a munkára szükség van, hagyja jóvá javaslatomat. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Támogatom Pócsik Gábor kérését. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Támogatom a kérést annál is inkább, mivel elképzelésem, hogy a Kht.-ből egy ütőképes 
építőipari csapatot kell kialakítani és ehhez mindenképpen kell egy  jó kőműves 
szakmunkás. Javaslom a határozatlan időre történő alkalmazását. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tekintettel arra, hogy Pócsik Úr elmondása alapján és a tényleges számok alapján az 
Önkormányzatnak ebben az évben ez plusz kiadást nem jelent, kérdezem, hogy hozzájárul-
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e testület a Kht. állandó létszámának kibővítéséhez. A döntés a létszámkeret bővítésére 
vonatkozik, a munkaszerződést a Kht. vezetője fogja elkészíteni. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Javaslom a határozatlan idejű szerződés megkötését. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A döntés a létszámkeret bővítésére vonatkozik, a munkaszerződést a Kht. vezetője fogja 
elkészíteni. Aki azzal egyetért, hogy emeljük meg az állandó létszámot 1 fővel és 
biztosítsunk lehetőséget a Kht. vezetőjének a határozatlan idejű szerződés megkötésére, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
139/2007. (X 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. létszámügyét. 
 A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kht. állandó dolgozói létszámának 1 fővel 
- kőműves szakmunkással - történő emeléséhez hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a munkaszerződés határozatlan 
időre történő megkötésére. 
 
Felelős: Kht. ügyvezető 
Határidő: 2007. október 20. 
 
dr Juhász Attila Simon polgármester: 
A Kht. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó előterjesztést a következő képviselő ülésre 
halasztjuk. Erről nem kell határozatot hozni.  
 
 
3. Napirendi pont 
Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodájának 
beszámolója az eltelt időszak munkájáról. 
Előadó: óvodai intézmény egység vezetője, ÁMK igazgató 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő napirendi pontok a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központtal 
foglalkoznak. Közbeékelődik a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi 
Bizottság beszámolója, viszont ez a beszámoló szervesen kapcsolódik azokhoz a 
kérdésekhez, amelyek ezekben a beszámolókban elhangzanak. 
 
Balogh László igazgató úr elkészítette a Felsőtákányi Általános Művelődési Központ 2007. 
július 1. és szeptember 30. közötti munkájáról, Vasas Károlyné, a Napköziotthonos Óvoda 
intézményi egység vezetője elkészítette az óvoda 2006-2007. tanévére vonatkozó 
beszámolóját, melyeket a képviselők írásban megkaptak. 
 
Vasas Károlyné intézményi egység vezető: 
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Az írásban beterjesztett beszámolót fenntartom, amennyiben kérdésük van, szívesen 
válaszolok. Óvodavezető helyettesként dolgoztam az óvodában és ebből a szemszögből 
foglaltam össze az óvodai-nevelési dolgokat, amik ebben a tanévben történtek az óvodán 
belül. 
 
Varga József képviselő: 
Nagyon szép a beszámoló. Volt-e olyan felmérés, hogy melyikre kellene felhívni a szülők 
figyelmét? Hányan vesznek részt ezeken az oktatásokon? 
 
Vasas Károlyné: 
Az óvodai szolgáltatás a játék, az ovitorna, a hittan, a zeneóvoda, az úszás. Ezeket a szülők 
saját igényük szerint veszik igénybe. Ismerik az óvoda nevelési programját. A mozgásra 
fektetjük a hangsúlyt. Elsősorban mozgási tevékenységet javaslunk, de nem zárkózunk el a 
többi oktatástól sem. A kapcsolattartás nagyon jó formája a zeneóvoda. Ebből a 
szemszögből inspiráljuk a szülőket arra, hogy valamilyen plusz szolgáltatást igényeljenek. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
Előzőleg volt arról szó, hogy az óvodát fejleszteni kellene. Amire pályáztunk, van-e erre 
vonatkozó kötelezettségünk? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Új kiírás lesz, mivel az előző pályázat nem nyert.  Estlegesen banki kölcsönnel 
finanszíroznánk a saját erőt. A korábbi pályázat 60 %-os intenzitású volt, a következő 
pályázat bővítésre is ad lehetőséget, ahol 90 %-os intenzitásra számíthatunk. Lényegesen 
kisebb önkormányzati támogatás lesz szükséges. Erre is benyújtjuk a pályázatot. Nem 
került le napirendről a téma, egyelőre nincs döntés. 
Kérdésem lenne az óvodavezetőhöz, hogy egy esetleges betegség esetén hogyan oldják 
meg a helyettesítést.  
 
Vasas Károlyné: 
Betegség esetén a kolléganő túlórázik, vagy ha szükséges az egyik épületből a másikba 
irányítjuk át az óvónőket. A munkaidő-beosztást úgy oldjuk meg, hogy amikor kevesebb a 
gyerek akkor egy óvodapedagógust biztosítunk, a napközbeni foglalkozások ellátására 
mindenképpen minden pedagógusnak ott kell lenni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
2007. július1-től elfogadtuk az ÁMK-t. Ennek az intézményi egysége az óvoda. Most már 
az ÁMK vezetője illetékes - egyeztetve a tagintézmény vezetőjével - a személyek 
foglalkoztatásában, illetve a munkának a szervezésében. Az óvoda beszámolója azért 
készült külön, mert az elmúlt évi munkatervben úgy határoztuk meg, hogy a képviselő-
testület ebben a hónapban tárgyalja az óvodai beszámolót. Elfogadásra javaslom az óvoda 
beszámolóját. 
 
 
 
 
Balogh László ÁMK igazgató: 
Az írásban előterjesztett beszámolót fenntartom. Néhány gondolattal szeretném 
kiegészíteni. Az ÁMK intézményi egységei megkezdték a 2007-2008-as tanévet.  
Intézményegységi munkatervek alapján dolgozunk. Jelenleg folyik a Szervezeti és 
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Működési Szabályzat, illetve az intézmény munkatervének véleményezési és elfogadási 
eljárása. Jelenleg a zeneiskolai minősítő eljárás is folyik. Elküldtük a minősítő testület felé 
az anyagot. Az intézményi pedagógiai program kidolgozása év végéig befejeződik. Minden 
intézményi egységben teljes a szakos-ellátottság. Ezen a héten kezdik meg munkájukat az 
intézményi szülői szervezetek. Az ÁMK Széket is szeretnénk megalakítani. Megalakult az 
intézmény Igazgatói Tanácsa is. 
Intézményi vezetői értekezlet során beszéljük meg a napi munkát, heti rendszerességgel 
ülünk össze, egyeztetjük a munkát. Ezen kívül az intézményi egységeken belül működnek 
szakmai munkaközösségek is.  
A könyvtár továbbfejlesztésre vár. A modern könyvtári szolgáltatásnak megfelelően 
alakítjuk ki a helyet, illetve a könyvtárat. A könyvtári munkában nagy segítségünkre van 
dr. Tóvári Judit, aminek munkáját ezúton megköszönöm. A gyermekjóléti szolgálat 
vonatkozásában megemlíteném a prevenciót. A folyamatos tájékoztatás a gyerekek, a 
szülők irányában, ebben az intézményi egységben jelenik meg leginkább. Ebben partneri 
segítséget várunk és kapunk. Jelenleg a kistérség alkalmazásában álló „utazó pszichológus” 
méri fel a problémás gyerekeket az óvodában és az iskolában. 
A közművelődésről: túl vagyunk a nagy rendezvényeken, melyet összefoglalóm tartalmaz. 
Kiemelem a fúvószenekar és a mazsorettek szereplését. Külön köszönet mindenkinek a 
végzett munkáért. Kiemelném a partnereinket, szeretném a Kht. munkatársai irányában 
precíz és pontos munkájukat megköszönni, valamint a Polgárőrségnek, Barna Antal Úrnak. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Milyen a könyvtár látogatottsága, főleg felnőttekre gondolok? 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Milyen visszajelzések vannak az Agria Versenytánc működésével kapcsolatban? 
 
Balogh László ÁMK igazgató: 
Most készül egy statisztika, a befejezést követően fogom tájékoztatni a Képviselő-
testületet. 16 gyerek jelentkezett táncoktatásra, a mai napon kezdődött el a munka.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
A létszámbővítés, eszközbeszerzés, mint kérés szerepel a beszámolóban. Amennyiben a 
beszámolót elfogadjuk erre is kitér a határozat? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A beszámoló elfogadására vonatkozik az előterjesztés. A kérések vonatkozásában a 
költségvetés tárgyalásánál kell dönteni. 
 
Kérem Kapuvári Képviselő Urat, hogy a bizottság beszámolóját szíveskedjék ismertetni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A leírtakat nem kívánom ismertetni, hiszen azt mindenki megkapta írásban. Ami egyben 
vélemény az Általános Művelődési Központ indulásáról, illetve tartalmazza azokat a 
feladatokat, melyek a továbblépéshez kellenek különös tekintettel a könyvtárnak a 
kompletté tétele. Bizottságunk külső tagja, dr. Tóvári Judit egy részletes anyagot készített, 
amiben meghatározta a továbblépés módját szakmai szempontokból. Látható, hogy ez egy 
jó hozzáállással megvalósítható. A leírtak azt célozzák, hogy egy működő jó könyvtár 
legyen az iskolai és községi könyvtár. Vonzza oda a különböző korosztályhoz tartozókat. 
Nagyon jó kapcsolódási lehetősége van a könyvtárnak az iskolai működéshez. Azt is 
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leírtuk, hogy a bizottság negyedévente visszatér az ÁMK működésére, az együttműködést 
és a segítő készséget szeretnénk kifejezni az ÁMK életéhez. Mindenki számára adott az az 
elvárásrendszer, amit elfogadtunk és az ÁMK a törvények és az általunk megfogalmazott 
elvárásrendszer szerint fog működni. 5 év kell legalább, hogy mindez megvalósuljon. 
Legfontosabb az SZMSZ kidolgozása és azzal párhuzamosan az ÁMK pedagógiai 
programja, ami irányt szab az intézményi egységeknek a következő évekre. Úgy látom, 
hogy ez az intézmény szakmailag megfelel egy 3400-3500 fős település ilyen jellegű 
intézményének. Ha az anyagiak is engedik, akkor az ÁMK függetlensége megmaradhat. 
Feltétele az, hogy a község bevételei növekedjenek. Most már gazdaságosabban 
működhetnek az intézmények, de ezt még lehet fokozni. 
Köszönöm mindenkinek, aki ebben az intézményben dolgozik,  hogy elfogadta az új 
szervezeti keretet és azon van, hogy a felsőtárkányi gyerekek óvodába itt járjanak és a 
felsőtárkányi iskola tanulói lehessenek. Mindent megkapnak ahhoz, hogy 
továbbléphessenek. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Javaslom, hogy a létszámadatok pontosításával fogadjuk el a beszámolókat. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottsági anyagban az a létszámelvárás szerepel, amit a testület elfogadott. A pillanatnyi 
helyzetet mutatja az óvodai és az ÁMK létszámhelyzet. A magyarázatot az eltérésre a 
polgármester úr, a tagintézmény egységvezető, valamint az ÁMK vezetője adja meg. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az óvodavezető státusza külön megjelölésre került, ez volt a helyzet július 1-jén. A 
beszámoló ezt a helyzetet tükrözi. A beszámoló 1-2. oldalán 9 pontban felsorolt képviselő-
testület által meghatározott létszámkeret szerepel, ahová el szeretnénk jutni, az ÁMK 
vezetője által készített beszámolóban a tényleges - a jelenlegi - állapot szerepel. 
A gazdaságosabb működésre visszatérve: most már van nyertes pályázatunk, jönnek vissza 
a létszámcsökkentésből a pénzek. Két prémiumévesünk van, ebből is jelentkezik 
úgynevezett "nem kiadás". Úgy gondolom, hogy a takarékosabb működés legalább a 
személyi jellegű kiadások vonatkozásában módosul. Az, hogy takarékosabb működés 
hogyan valósulhat meg a későbbiekben, egyéni képviselői indítvány alapján létrejöhet.  
 
Vasas Károlyné: 
Én a 2006-2007-es tanévet értékeltem. Ebben még 8 fő óvodapedagógus és 1 fő vezető 
szerepelt. Az ÁMK július 1-jével állt fel, ez okozhatta a változást. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom az ÁMK egészére vonatkozó határozati javaslat elfogadását. Amennyiben 
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
140/2007. (X 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az Általános Művelődési Központ egészére 
előterjesztett beszámolót és úgy határozott, hogy azt egyhangúlag elfogadja.  
 
4. Napirendi pont 
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Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az 
eltelt időszak munkájáról. 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ugyanebben a kérdéskörben kérdezem a testületet, hogy elfogadja-e a bizottság 
előterjesztését, illetve beszámolóját. A bizottság kétszeresen beszámolt: az előző testületi 
ülésen a szociális beszámoló, a jelenlegi ülésen pedig az oktatási kérdések és a távlatok 
vonatkozásában is. Külön köszönöm a bizottság külső tagjának is a részletes iránymutatást. 
Úgy látom, hogy nem feltétlenül a nagy pénzek, hanem az ötletek és közös munka az, ami 
a könyvtár ügyét előbbre tudja juttatni. Jó lépés volt, hogy bekerült az ÁMK-ba, 
megtakarítást jelent az intézmény fenntartása szempontjából. Másrészt a gyerekek közelébe 
került, illetve az ott lévő informatikai hálózaton keresztül könnyebb lesz a fejlesztéseket 
eszközölni.   Javaslom a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
141/2007. (X 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság megalakulása óta eltelt időszak munkájáról készített 
beszámolót. A testület úgy határozott, hogy a beszámolót elfogadja. 
 
 
5. Napirendi pont 
A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája módosított helyi 
tantervének jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának megbízott 
intézményegység vezetője felülvizsgálta és a jogszabályokban előírtak szerint módosította 
az intézmény helyi tantervét a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozóan. A nevelőtestület 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. 
Mivel a módosítás a fenntartó jóváhagyásával válik érvényesség, ezért javaslom annak 
elfogadását. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A tantestület által is elfogadott tantervek azt célozzák, hogy az elvárásaink közül az egyiket 
maximálisan meg tudják valósítani az iskolában. Az elvárások közül az országos 
kompetenciamérések nagy súllyal essenek latba, mert az intézmények megítélése, 
értékelése a mérések alapján történik. Az osztályokon belüli csoportok kialakítása ezt a célt 
kell, hogy szolgálja. Az iskolát minősíti, hogy a gyerekek bizonyos idő után hogyan 
teljesítenek szövegértésben, illetve matematikában. A tantervi átalakítás segíti ennek a 
célnak a megvalósítását önmagában, de ez nem elég ahhoz, hogy meg is valósuljon, hanem 
a program elkészítésekor oda kell figyelni arra, hogy az óraszámok, illetve a megnevezett 
tantárgyaknak megfelelően alakuljanak. Ezt úgy értem, hogy ha kell, akkor bontott 
csoportban kell foglalkozni az olvasás újra tanításával, a szövegértéssel, illetve a 
matematikával azon túl, hogy nagy gondot fordítanak a nyelvi képzésre, az informatikai 
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képzésre. Nagyon fontos, hogy megtanuljanak olvasni, értsék, amit olvasnak. Fontos lépés, 
hogy ezt a tantervet így elfogadjuk. Javaslom, hogy fogadjuk el a tantervet. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm a tantestület munkáját és javaslom a módosított tanterv elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
142/2007. (X 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a 
Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának jogszabályoknak 
megfelelő, módosított helyi tantervét és úgy határozott, hogy azt jóváhagyja. 
 
6. Napirendi pont 
A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2007. (VI. 28.) számú 
határozatával elfogadta a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát, 
mely módosításra szorul. A módosítás érdemi változtatást nem jelent, viszont szükséges az 
eredeti okiratban felsoroltak részletezése, illetve a jelentkezések nyomán nyilvánvalóvá 
vált, hogy a népi éneket, mint egyéni főtárgyat szükséges az okiratba belefoglalni. 
Javaslom a módosítást előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A zeneiskolai létszámkeret meghatározása mutatja, hogy nagyon nehéz megfelelő személyi 
feltételt biztosítani az év indításához. Változnak a személyek, a tanterv, így az alapító 
okiratot módosítani kell, hogy a személyi feltételek, elvárások megvalósuljanak. Jó 
dolognak tartom a társulást a Sancta Maria Zeneiskolával. Javaslom a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom az Alapító Okirat ezen módosított szöveggel való elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
143/2007. (X. 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Általános Művelődési Központ Alapító 
Okiratának módosítását. 
 
A Képviselő-testület kötelezi az ÁMK igazgatóját a módosítás eredeti Alapító 
Okiratban történő átvezetésére. 
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Felelős: ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
7. Napirendi pont 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem Jegyző Asszonyt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (3) bekezdése írja elő. 
Köszönöm a hivatal munkatársainak a kiemelkedő munkáját, amivel elkészítettük a 
koncepciót. Lényege az, hogy a település sajátosságainak megfelelően a szociálisan 
rászoruló egyes rétegekre, illetve népcsoportokra levetítve egyfajta kezelési stratégiát, 
kezelési koncepciót adjon a problémákra, illetve egyféle tervezést kíván meg a település 
részéről, amely terv természetesen a végrehajtásakor tartanunk kell magunkat. A Szociális 
Bizottság véleményezte a munkát, illetve az előírásoknak megfelelően az Észak-
magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács is ellátta véleményével. A bizottság 
részéről Kapuvári képviselő úr javaslatokkal is élt véleményében, amit elfogadtunk a 
részéről és ezeket a változtatásokat a munkatársaim átvezették a koncepció szövegében. 
 
Varga József képviselő: 
A 13. oldalon a speciális alapellátási feladatok biztosítása a településen társulási formában 
elképzelhető. Ehhez valakivel társulnunk kellene? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Költségtakarékossági szempontok miatt számos ellátásnál szóba kerülhet, hogy kistérségi 
szinten oldjuk meg a feladat ellátását. Ilyen formában működik a családi napközi 
intézménye is. Ehhez hasonló konstrukcióban gondolkodunk, de a megoldás még várat 
magára. Alapvetően az időseknek napközbeni ellátását kellene megoldani. Egyrészt mert 
országos tendencia a lakosság elöregedése másrészt ez a tendencia érinti Felsőtárkányt is. 
Mivel a tendenciákhoz kell a koncepciót alakítani, valamilyen megoldást kell keresni az 
időseknek a napközbeni ellátására.  Elviekben van egy megállapodás a Békés Otthon 
Alapítvánnyal, de úgy gondoljuk, hogy más megoldást kell keresnünk. Ez szerintem 
elsősorban társulási formában képzelhető el. Egy ilyen intézményi rendszer működtetése 
többletköltséget ró a településre, ezeket a többletköltségeket legcélszerűbb társulási 
formában elosztani.  
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszer, illetve a szenvedélybetegek ellátása kistérségi 
társulási formában megoldott Felsőtárkányban.  A szolgáltatásokat alapítványok nyújtják, 
ennek igénybevétele az önkormányzat számára terhet nem jelentett.  
A koncepciót a megfelelő szervek véleményezték, javaslom annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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144/2007. (X 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
előterjesztésében megtárgyalta Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a benyújtott koncepciót elfogadja. 
 
8. Napirendi pont 
Költségvetési rendeletmódosítás 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előirányzatok módosítása a bevételi és kiadási főösszegeket jelenti. Ami itt bevételi és 
kiadási oldalon megjelent, azok részben az előirányzatokból, részben a 
telekértékesítésekből, illetve nagy részben azokból a döntésekből származnak, melyek itt 
nevesítve is vannak a 3. sz. mellékletben. A hivatal informatikai fejlesztésére, az erre 
vonatkozó képviselő-testületi határozatban megjelölt előirányzat szerepel. Ez a pénz az 
ingatlaneladás bevételéből származik. A 10.812.000.,- Ft már az előirányzaton túli. Ezért 
nem egyeznek az elfogadott költségvetési rendelettel. A módosítások jelennek meg.  
Kérem Erdei Szabolcs képviselőt, fogalmazza meg a bizottság véleményét. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Az ivóvízhálózat, szennyvízhálózat bérleti díja érdekes a bevételi oldalon és a kiadási 
oldalon is, ezt az 550.000.- Ft-ot átadja az önkormányzat a Heves Megyei Vízműnek. Az 
volt a kérdés, hogy valójában megvalósul-e ez a fejlesztési tevékenység ezért az 550.000.- 
Ft-ért, ha megvalósul az a faluban marad-e, mert ilyet nem nagyon látunk.  
A Heves Megyei Vízmű részletes beszámolójában szerepel, hogy mit kezdenek ezzel az 
összeggel. 
 
Pénzügyi Bizottságon elhangzottakból rendelkezésre bocsátottunk egy pénzügyi mérleget. 
22,5 MFt van jelenleg az önkormányzat bankszámláján és 20 MFt van lekötve. Ebből az 
összegből 22,5 MFt ami kötelezettségünk van. Ingatlan-eladásaink voltak nagyobb 
összegben, mint amit a költségvetés tervezésekor megjelöltünk. Ha nem lettek volna az 
ingatlaneladásaink, nem állnánk ennyire jól. 
Szeretnénk egy olyan munkatervvel előállni, hogy hogyan lehetne még Felsőtárkányba 
vállalkozásokat behozni, hogyan termeljenek jobban, hogy nagyobb adót fizessenek. 
Reméljük, ezzel tudjuk segíteni a település előrehaladását. 
 
 
 
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Minden évben van egy gyűlés, ahol elmondják, hogy a hozzájárulásokat mire fordították. 
Mik a bevételei, mik a kiadásai a Vízműnek. Ezt pedig azon túl, hogy taglalja az érdemi 
tevékenységét, részleteiben egy szakvélemény a Heves Megyei Vízmű zRt. által 
üzemeltetett vízközmű vagyon további üzemeltetési lehetőségeiről. Az anyagban 
vagyonkezelési szerződéstől az árak alakulásáig minden szerepel. A közüzemi díjak 
nagyon magasak. Gyakorlatilag Kelet-magyarországon még egyetlen egy vízközmű hálózat  
működik, ami hozzánk hasonló árat alkalmaz, az összes többi sokkal magasabb. Az 
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550.000.- Ft-os visszatérítés maximálisan megtérül. Ez az anyag nagyon jó lesz ahhoz, 
hogy a következő évi költségvetés tárgyalásánál egy támpontot adjon a képviselő-
testületnek. 
 
Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs kérem, szavazzanak a rendeletmódosítás 
tárgyában. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (X. 9.) számú 
rendeletét, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (VI. 13.) számú 
rendlettel módosított 4/2007. (II. 14.) számú rendelet módosításáról lásd. 1. sz. 
mellékletként. 
 
9. Napirendi pont 
Iparűzési adó célirányos felhasználása (címkézés) 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen egy halasztó döntést hoztunk és akkor az volt az 
indítványa Csáti Képviselő Úrnak, hogy a helyzet ismeretében hozzunk határozatot. 
A rendelet szerint nem az adott szervezetnek, hanem az adott célra lehet felajánlásokat 
tenni. A rendelet 10. §-a nem rendelkezik civilszervezetről, nevesített alapítványról, hanem 
a támogatottak körét jelöli meg. 
Arról kell dönteni a testületnek, hogy erre a célra kívánja-e fordítani ezt az összeget.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Az adórendelet úgy rendelkezik, hogy a címkézett iparűzési adó összegét az önkormányzat 
az éves költségvetésében átcsoportosítja és ezt az összeget a megcélzott tevékenységre 
fordítja. Ebben az esetben minden felajánlás a kulturális tevékenységet folytató civil 
szervezetek és egyesületek támogatására érkezett. Javaslom, hogy ezt az összeget a 
költségvetésben elkülönítve és erre a célra használjuk fel a rendelet értelmében. 
Konkrétumok vonatkozásában: rendszeresen minden évben a civilszervezetek a 
költségvetés készítésekor, vagy utólagosan megkeresik az önkormányzatot, elmondják 
tárgyévi elképzelésüket, segítséget kérnek az egyesület működésével kapcsolatban. 
Természetesen ezt az összeget arra kell fordítani. Semmiképpen sem gondolom, hogy 
kiragadva 1-2 egyesületet támogassunk.  
Javaslom, hogy a helyi adókról szóló rendelet módosítása során foglalkozzunk ezzel a 
ponttal.  
 
 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A mostani döntéshez a jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. A 
sorrendet illetően tudnék javaslatot tenni. Először is most a hatályban lévő rendelet alapján 
kell dönteniük az előterjesztésről, majd a továbbiakra nézve el kell dönteni, hogy maga ez a 
jogintézmény maradjon-e.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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A nyári szünet utáni első testületi ülésen dönteni kell a címkézés vonatkozásában. A 
korrekt feltételek biztosítása érdekében - tiszteletben tartva a címkézők igényét - fogadjuk 
el a címkézést és a következőkben egy mindenki számára világos, az önkormányzat és a 
költségvetés érdekeit maximálisan figyelembe veendő adórendelet nyomán induljunk el.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
A Pénzügyi Bizottságnak volt egy kérdése, amiben választ kér a Sziklaforrás Egyesület 
vonatkozásában. Megtörtént-e már a bejegyzése az egyesületnek? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az egyesület bejegyzésére a mai napig nem került sor. Az összegszerűség és egyebek 
vonatkozásában vagyonátadás nem történt az egyesület felé. Egy elvi állásfoglalás volt a 
képviselő-testület részéről. Majd ha lesz egy horgászegyesület, az esetleges 
vagyonátadásról képviselő-testületi formában lehet dönteni. Konkrét döntés nem született.   
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Tavaly 2,6 MFt-ot ajánlottak fel  a vállalkozók, 1,1 MFt-ot tudtunk átadni, ennyi felelt meg 
a rendeletben foglalt feltételeknek. A rendelet mellékletében fel van sorolva, hogy milyen 
célokra lehet felajánlani.  
A rendelet g.) pontja szerint: a községben kulturális tevékenységet folytató intézmények, 
egyesületek, civilszervezetek támogatására lehet felhasználni. A rendelet előző pontjában 
szerepel, hogy a konkrét javaslatok ügyében a jelöléssel ellentétes döntést a testület nem 
hozhat.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
A 7. pont úgy fogalmaz, hogy a megfizetett iparűzési adó felhasználási javaslatát az alábbi 
kiemelt feladat egyikére lehet fordítani. A három civilszervezet közül kettő rendezett, a 
harmadik nem bejegyzett.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Mindenképpen meg kell vizsgálni a feltételeket. A jövőre úgy kell alakítani, hogy 
mindenki számára egyértelmű legyen.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Hoztunk egy döntést a civilszervezetek számára. Szabályoztuk, hogy hogyan lehet kérni, 
mi a megoldás?  
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Év elején a költségvetésben megjelölt összeget fordítjuk támogatásra.   
 
 
 
Varga József képviselő: 
Az egyesületek tagjai barátok, azonos érdeklődésű emberekből tevődik össze. Ha van 
vállalkozó, aki az iparűzési adója felől rendelkezik, fogadjuk el.   
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Többször elhangzott, hogy ez egy baráti társaság. Ha a több mint 6 hónappal ezelőtt az 
alakuló ülés óta már bejegyezték volna, sokkal nagyobb lenne a létszám. Egyedül az a 
kérdés, hogy az egyesület jogi bejegyzése nem történt meg. Ha nem történt meg, el lehet 
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utasítani. A rendelet megfogalmazása nem lehet vita tárgya. Az egyesület az alapító 
okiratában meghatározza a célját. Ez a tóhoz hozzá kötött kulturális és egyéb 
tevékenységet összefogó egyesületként jött létre, nem horgászegyesület.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bejegyzés nem történt meg, ennek a szervezetnek a támogatását más módon lehet 
megoldani. Mindenképpen el kell számolni a támogatás összegével.  
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben megjelölt 758.500.- Ft 
címkézett összegből: 
- 500.000.- Ft-ot a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány,  
- 17.800.- Ft-ot a Felsőtárkányi Tegnap, Ma, Holnap alapítvány javára fogadja el. 
A 240.700.- Ft összegű, a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület javára felajánlott összeg 
vonatkozásában a címkézést utasítsa el, mivel a jelölés nem felel meg a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek. 
Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a módosított határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadta.  
 
145/2007. (X 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta helyi adók címkézésének ügyét. A Képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a helyi adórendelet alapján történt címkézéseket 517.800.- Ft 
összegben elfogadja, melyből 500.000.- Ft-ot a Felsőtárkány Ifjúságáért 
Közalapítvány, 17.800.- Ft-ot  a Felsőtárkányi Tegnap, Ma, Holnap Alapítvány javára 
ajánlottak fel.  
A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület javára 3 vállalkozástól 
240.700.- Ft összegű felajánlás vonatkozásában a címkézést elutasítja, mivel a jelölés 
nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az elfogadott összegek 
kiutalásáról. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
 
 
 
 
10. Napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: polgármester 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Erdei Szabolcs képviselő egyéni indítványt terjesztett elő az önkormányzati intézmények 
költségcsökkentése érdekében, az iskola fűtéskorszerűsítésére vonatkozóan. 
Felkérem Erdei Szabolcs képviselőt indítványa előterjesztésre.  
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Erdei Szabolcs képviselő: 
Szeretném a képviselő-testület hozzájárulását kérni az iskola fűtésének átalakításával 
kapcsolatban. 
A jelenlegi Kht. vezetővel többszöri egyeztetés után a következő irányszámokat tudnám 
elmondani. Egy hosszabb tél folyamán az iskola gázfűtési költsége eléri a 3.000.000.- Ft-
ot. A tavalyi fűtésszezonban a polgármesteri hivatal és a felső óvoda fűtését fatüzeléssel 
oldották meg és jelentős összeget sikerült így megtakarítani. Szeretném, ha ez az iskolában 
is megvalósulna. 
Az iskola fűtését jelenleg gázkazánnal oldják meg, aminek a gázárak emelkedése miatt 
tetemes költsége van.  Egy vegyes-tüzelésű kazán beállításával jelentős mértékben 
csökkenthetnénk a fűtési költségeket. Pócsik Gábor a Kht. vezetője ígéretet tett, hogy a 
tűzifa gyűjtéséhez segítséget nyújtanak, illetve egy közhasznú munkaerővel a fűtést is 
tudják vállalni.  Ennek a kazánnak a beszerzési ára kb. 1.000.000.- Ft lenne. 500.000.- Ft-
ba kerülne egy szezonra a tűzifa, ha a Kht. gyűjtené össze, ha piaci áron vásároljuk meg, 
ennek a duplája.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy amennyiben elvi hozzájárulását adja, indítsuk el a fűtés 
átalakításának előkészítését. Vizsgáltassuk meg szakértővel a lehetőségeket, a kémény 
állapota, a kazán méretei és költségei vonatkozásában. Vizsgáljuk meg ennek 
költségvonzatát is. 
Kérem szíveskedjenek javaslatomat támogatni illetve kedvező megoldásokat javasolni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő:  
A vizsgálatok során szempont volt-e, hogy a tüzelőanyagot és salakot hol lehet elhelyezni? 
Hogyan lehet be- és kiszállítani, hol lehet elhelyezni a kazánt?  A jelenlegi gázkazán mellé 
milyen költséggel lehet felépíteni, mennyi rongálással jár ez a munka? Az egész épületnek 
a teljes szétbontását jelenti-e?  Megvizsgálta a csoport, hogy a jelenlegi fűtéskor mennyi 
költség takarítható meg akkor, ha a radiátorokra egyedi szelepeket szerelnek fel, mennyivel 
lehet csökkenteni a fűtési költséget? Mennyi a bekerülési költség, mennyit takarítunk meg? 
Javaslom, hogy a vizsgálatok elvégzését az általam előterjesztett szempontok szerint 
folytassák. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Az elvi hozzájárulást kértem, hogy elindíthatjuk-e ezeket a vizsgálatokat. Lehet, hogy a 
TŰZKÉV-es vizsgálatnak is jelentős költsége lesz. Ezekkel a gondolatokkal kibővítve 
készítenénk el a vizsgálatot. Ha egy új kéményt kell építeni és szét kell bontani az iskolát, 
csak a következő évi nyári szünetben végeznénk el a munkát. Ha a gázfűtés marad egy 
mennyezeti szigetelést is hozzávehetnénk. Most csak tájékozódunk a lehetőségekről. 
 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:  
Erdei Képviselő Úrnak a felvetésére már foganatosítottunk lépéseket. Egy kicsit szkeptikus 
vagyok a mostani fűtést illetően. Egy összetettebb megoldást szeretnék javasolni. 
Fűtéskorszerűsítésre folyamatosan írnak ki pályázatokat. Sajnos az meglehet, hogy a 
beszerzési igény hamarabb felmerül, mint hogy egy jó forrást találjunk rá. Van több olyan 
cég, ahol alternatív fűtési megoldásokkal foglalkoznak és akár lízing konstrukcióban, akár 
részletfizetési konstrukcióban vagy pedig a fűtés-megtakarításból finanszírozott 
konstrukcióban is lehet kazánt vásárolni tőlük. Most csak tájékozódunk, hogy mi lenne egy 
ilyen kazán vásárlása esetén a legcélravezetőbb megoldás. Egyelőre adatokat kért egy cég, 
ami semmiféle szerződéses ajánlatnak nem minősül a részünkről és részükről sem. Nagyon 
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komoly számításokat fognak végezni az épület műszaki paramétereit illetően. A korábbi 
számlákat is szeretnék megnézni, hogy abból tudjanak fogyasztási adatokat is kalkulálni.  
Van még egy olyan megoldás, hogy a fűtéskorszerűsítést olyan formában oldanánk meg - 
erre több bio-energetikával foglalkozó cég is van - hogy egy viszonylag nagyobb 
teljesítményű, megújuló energiaforrással üzemeltetett kazánt állítanánk be, aminek a 
bővítésére van lehetőség. Ezért nemcsak az iskolát, hanem a többi intézményt is 
megnézhetnénk. Sőt ha esetleg olyan elképzelésük van, hogy még tovább szertnék bővíteni 
a rendszert, olyan korábbi beruházást is meg tudnak mutatni, ahol már lakóházakat is 
rákötöttek az alternatív kazánra. Abban is lehet gondolkodni, hogy a megújuló 
energiaforrások termelésénél is segítenek, ha esetleg van ilyen igény a település lakói vagy 
vállalkozók részéről. Ehhez idő kell, hogy pontosan kidolgozzuk. Ez a kazán amiről én 
beszélek fa, venyige, energiafű és energianád üzemmódba is állítható. Elvileg azt is 
figyelembe kell venni, hogy a fatüzelés most még megoldott, de a jogszabályi környezet 
szigorodni fog e-tekintetben, tehát a fatüzelést ki fogják szorítani. Mindenképpen abban 
kell gondolkodni, hogy ideig-óráig fával fűthessenek - ha a település ezzel már rendelkezik 
- de utána átállítható legyen más, alternatív energiaforrásra is. Venyigében, szalmabálában, 
faaprítékban, de az energianád termelésében is lehetne gondolkodni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a telek korlátozott nagyságú, tehát 
ott mindenféle energiahordozó tárolását meg kell oldani.  Főleg akkor kell gondolkodni, ha 
most gyökeresen csökkentjük a költségeket. A gázfűtéssel több helyen lehet spórolni. 
Szigeteléssel, hőfokszabályozó beállításával, nyílászárók cseréjével.  
Megköszönöm Erdei Szabolcs javaslatát, mert az arra irányul, hogy mindenképpen 
csökkenteni kell a költségeket. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Két területről is fog érkezni energia-racionalizálással kapcsolatos kiírás. Egyrészt egy 
Leader + program, ami egy kisebb támogatási intenzitású, de kiegészítő forrása lehet 
azoknak a projekteknek amiben el kell, hogy induljunk. 
Azon túl, hogy energiatakarékos kazánt állítunk be, meg kell vizsgálni a közintézmények 
szigetelését, fűtési rendszerét, a radiátorokat. Addig semmiféle energiatakarékos kazánt 
nem érdemes beállítani, amíg a homlokzati hő veszteségét meg nem állítjuk, a nyílászárók 
cseréjét el nem végezzük. Ezzel párhuzamosan a teljes hőszigetelés és a megfelelő 
állapotok kialakítására is kell törekedni.  
Lesz most egy fél hektáros területünk, amit szívességi alapon ki fogunk takarítani az 
Europrint Kft-nek. Ennek a fája itt marad az önkormányzatnál. Azokban az 
intézményekben, ahol a fával való fűtés most megoldott, ott felhasználjuk. Az általános 
iskola 2007- január-február havi gázszámlája 825.000.- Ft-ot volt a két hónapban hideg 
nélkül. Mindenképpen elgondolkodtató a költség és a költségmegtakarítás összege. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
Először a kéményt vizsgáltassuk meg. Ha kémény alkalmas, sokat nem veszíthetünk, mert 
kevesebbe kerül, mint az idei gázszámlánk lenne. Ha most látjuk, hogy megéri, hozzá kell 
fogni. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
2007. november 10-11. között Köröstárkány, Nagytárkány testvértelepülésekről jönnek 
hozzánk vendégek egy rendezvényre. Ehhez a programhoz anyagi támogatásra van 
szükség, ezért kérem, hogy amennyiben az önkormányzat, illetve képviselőtársaim anyagi 
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forrást tudnak biztosítani, jelezzék. A bekerülési összegéről felmérés nem készült, de 
bármilyen támogatást elfogadunk. 
Tavaly februárban volt egy ilyen rendezvény.  A vendéglátók - képviselőtársaimat, akik 
részt vettek a rendezvényen - saját anyagi forrásukból látták vendégül. Nekünk a saját 
erőnkhöz némi támogatásra lenne szükség. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az igényt fel kellene mérni és jelezni kéne a testület felé.  Úgy gondolom, hogy egy 
méltányos összeggel, ami megfelelő támogassuk a rendezvényt, szavazzuk meg.  
Akik részt vettek az előző rendezvényen, megtapasztalhatták, hogy a település szerény 
lehetőségeihez képest messze felülmúlta magát a vendéglátásban. Mindenképpen 
méltányolni kell a kérést és javaslom a képviselő-testületnek, a tartalékalap terhére 
100.000.- Ft  támogatást szavazzunk meg. Kőröstárkányban én is részt vettem egy ilyen 
programon, nagyon jól sikerült. 
 
Dr. Bajzát György: 
Megköszönjük a testületnek az anyagi támogatást. 
 
Bajzát Ferenc  képviselő: 
A program lebonyolításához az iskola tornaterme rendelkezésre áll. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Támogatom a kezdeményezést. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Következő évben mi rendezzük a VIII. Tárkányok Találkozóját.  Minden település címere 
egy kopjafára lenne faragva. Méltó emléke lenne a Tárkányok Találkozójának. Ehhez 
kaptuk a felajánlást. Bármi más felajánlást szívesen fogadunk. 
 
Kérem, hogy amennyiben a rendezvény támogatására vonatkozó javaslatot elfogadják 
kézfeltartással jelezzék. 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
146/2007. (X. 9.) számú képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bajzát 
Zoltán képviselő egyéni indítványát. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a testvér-települési kapcsolatokat érintő 
rendezvény megtartásához a tartalékalap terhére 100.000.- Ft-ot biztosít. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a fenti összeg kifizetésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
Mivel a jelenlévők további előterjesztéssel nem éltek, a polgármester a képviselő-testületi 
ülést 20 óra 30 perckor befejezetté nyilvánítja. 
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