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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében a Képviselő-testület 
2007. december 11-én megtartott ülésén. 
 

Határozatok Tárgya 

165/2007. (XII. 11.) Az Önkormányzat 2008. évi munkatervének elfogadása 

166/2007. (XII. 11.) A Polgárőrség beszámolója a megalakulása óta eltelt 
időszak munkájáról 

167/2007. (XII. 11.) Beszámoló a közbiztonság helyzetéről  
 

168/2007. (XII. 11.) Pócsik Gábor a Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. 
ügyvezetőjének munkaköri leírásának elfogadása 

169/2007. (XII.11.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. létszámának 
bővítése 

170/2007. (XII. 11.) Az ÁMK intézményi Minőségirányítási Programjának 
elfogadása 

171/2007. (XII. 11.) Az ÁMK Pedagógiai-művelődési Programjának 
elfogadása 

172/2007. (XII. 11.) Az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása 

173/2007. (XII. 11.) A T-Com bérleti szerződésre vonatkozó ajánlatának 
elfogadása 

174/2007. (XII. 11.) A Polgármesteri Hivatal átszervezése - köztisztviselői 
létszámának csökkentése 

175/2007. (XII. 11.) A Polgármesteri Hivatal átszervezése – Mt. hatálya alá 
tartozó álláshely létrehozása 

176/2007. (XII. 11.) A Polgármesteri Hivatalban Foglalkozási Információs 
Pont létesítése 

177/2007. (XII. 11.) Felsőtárkány; Fagyöngy utca közvilágítási hálózat 
építése 

178/2007. (XII. 11.) Községi weboldal fejlesztésének ügye 

179/2007. (XII. 11.) Községi kábeltelevízióhoz kapcsolódó munkálatok 
elvégzésének ügye 

180/2007. (XII.11.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. átalakulása 

181/2007. (XII.11.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. Alapító 
Okiratának módosítása 

182/2007. (XII.11.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. 
 könyvvizsgálójának megválasztása 
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183/2007. (XII.11.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht Alapító 
Okiratának az új Gt. Szerinti módosítása 

Rendeletek: Tárgya: 

21/2007. (XII.11.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 
a csatornamű használatáért fizetendő díjak 
megállapításáról szóló rendelet módosítása 

22/2007. (XII.11.) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról szóló 
rendelet módosítása 

 
A jegyzőkönyv 324. oldaltól 352. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon  polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné   alpolgármester 
Bajzát Ferenc    képviselő 
Bajzát Zoltán    képviselő 
Bakondi Károly   képviselő 
Erdei Szabolcs  képviselő 
Csáti Sándor    képviselő 
Erdei Szabolcs   képviselő 
Kakuk Pál    képviselő 
Kapuvári Csaba Dezső képviselő 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő 
Varga József    képviselő 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
megjelentek, az ülés határozatképes. Ezt követően a polgármester ismerteti a testületi ülés 
napirendi pontjait. 
 
Napirendi pontok: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
2. Az Önkormányzat 2008. évi munkatervének elfogadása 
3. A Polgárőrség beszámolója a megalakulása óta eltelt időszak munkájáról 
4. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről  
5. Pócsik Gábor Kht. ügyvezető munkaköri leírása 
6. Az ÁMK intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása 
7. Az ÁMK intézményi Pedagógiai Programjának elfogadása 
8. Az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
9. A T-Com bérleti szerződésre vonatkozó ajánlata 
10. Víz- és csatornadíj rendelet módosítása 
11. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 
12. A Polgármesteri Hivatal átszervezése  
13. Felsőtárkány; Fagyöngy utca közvilágítási hálózat építése 
14. Egyebek 

− WEB-oldal működtetése, fejlesztése 
− Kábel TV-hez kapcsolódó szerkesztési munkálatok ügye 
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− Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht.-val kapcsolatos feladatok 
 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Napirendi pont 
Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az erdélyi testvértelepülésre kiszállításra kerültek 
az adománycsomagok. Az ajándékokat megköszönték nekünk telefonon és levélben is. Én is 
szeretném megköszönni a munkát mindazoknak, akik a gyűjtésben, válogatásban, 
csomagolásban és szállításban részt vettek. A kiszállításban nyújtott segítségért külön 
köszönetet mondok Bakondi Sándor Úrnak, valamint Farkas Tamás Úrnak, a vámhivatali 
eljárásban nyújtott segítségért. 
A költségvetésben előirányzatként szerepelt a 70 év fölötti nyugdíjasok szaloncukor vásárlása. 
Helyi vállalkozásoktól kértünk árajánlatokat, megvásároltuk a szaloncukrot, melynek kiosztása 
folyamatban van.  
Képviselői felvetésre tájékoztatom Önöket, hogy a civilszervezetekre vonatkozó támogatási 
szerződések megkötésre kerültek. 2008. januári ülésen fog beszámolni az összes civilszervezet 
a támogatásként adott pénzek felhasználásáról. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Leader + programban, ahová csatlakoztunk, már 
döntés született. A rendelkezésre álló 2,68 milliárd forintos keretösszeg 45 %-a új 
vállalkozások, idegenforgalom és turisztika fejlesztésére fordítható. Az alakuló bizottságok 
fogják kiírni és elbírálni érdemben azokat a pályázatokat, ahol a helyi vállalkozók tudnak 
indulni. Sikerült egy idegenforgalmi és turisztikai bizottsági elnöki posztot a részemre és egy 
tanácsadói pozíciót kiharcolni a jegyző asszony részére. Bízzunk benne, hogy lesznek 
lehetőségeink és a helyi vállalkozókat - akik ebben érdekeltek - információkkal el tudjuk látni. 
 
2. Napirendi pont 
Az Önkormányzat 2008. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a munkatervet. Szeretném, ha a munkatervben szereplő 15 órás kezdési időpontot a 
képviselő-testület elfogadná. A korábbi kezdésre több indítvány is elhangzott. Jól előre 
tervezve, összesen évi 10 alkalommal tartunk testületi ülést, én 15 órai kezdést javaslok. A 
beszámolók időpontját úgy alakítottuk ki, hogy az iskolai féléveket követően legyen elég idő a 
beszámolók elkészítésére. 
 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
Hetente kétszer délután rendelek, csak 16 óra után tudok részt venni az ülésen, illetve ha 
ütközés van, nem tudok részt venni. Ennyi erővel le is mondhatok a képviselőségről, mert nem 
tudok eljönni. Határozottan tiltakozom a 15 órai kezdés ellen. Most például két körzetet viszek, 
így egyik nap sem megfelelő. Ügyelet 16 órától van az orvosi rendelőben.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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Havonta 1 alkalommal lesz az ülés, mindenkinek ehhez kellene alakítani a munkáját. Vannak 
olyan dolgok, amiket nem lehet elhalasztani, de jobb lenne ha nem az estébe éjszakába 
nyúlnának az ülések.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
A napirendi pontokhoz lenne észrevételem. A civilszervezetek közül kiemeltük a 
Fúvószenekari Egyesületet. Javasolnám, hogy a Sportegyesületet és a Felsőtárkány Ifjúságáért 
Közalapítványt is ekkor számoltassuk be. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Januárra terveztük az összes civilszervezet meghallgatását. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A februári ülés 4. pontjában a védőnői szolgálat vállalkozási formában történő működtetése 
miért került bele? 
Az október 14-ei ülésen a Kht. ügyvezetője tájékoztatót vagy beszámolót tart? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Volt egy képviselő-testületi határozat a védőnői szolgálatról, miszerint a napirendre a februári 
ülésen térünk vissza. 
Az október 14-i ülésen Felsőtárkányi Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője beszámol. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A 2008. március 18-i ülés 2. napirendje: az ÁMK igazgatójának beszámolóját kérem 
kiegészíteni a "tanév" szóval. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A Kht. beszámolóját tegyük át év végére. 
 
Pócsik Gábor képviselő: 
Szeptemberben alakult a Kth. ezért volt mindig az 1 év zárasa szeptemberben. Azért javaslom a 
szeptembert, mert a Kht. éves beszámolója a mérlegadatok alapján a testület elé ekkor kerül. 
Egy évben kétszer kell beszámolni a testület felé.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A júniusi napirendi pontoknál a bizottság megnevezésénél egy pontosítást kérek. 
Továbbá a februári testületi ülésre szeretném beterjeszteni az új Szervezeti és Működési 
Szabályzatot. Jelen pillanatban folyamatban van az új SzMSz kidolgozása. Nagyon komoly 
koncepcionális munkáról van szó. Nagyon fontos érdemi szabályok kerülnének bele. dr. Pekár-
Szilágyi Csaba képviselő úrnak is szeretnék egyúttal választ adni, hogy az SzMSz-ben ésszerű 
időkorlátokat és megfelelő előterjesztési mechanizmusokat szeretnék a testület elé vinni. Ezzel 
igazából már csak az előterjesztésekhez képest új információkat lehetne alaposabban 
megtárgyalni, illetve amennyiben kérdésfeltevésre kerül sor, arra a választ írásban kellene kérni 
és én már írásban adnám meg a válaszokat, hogy a lehető leggazdaságosabban használjuk ki a 
rendelkezésre álló időt. Ebben mindenképpen számítok a tisztelt Képviselő-testület 
közreműködésére. A bizottsági elnök urakra még inkább, mert a bizottsági ügyrendeket is be 
kellene illeszteni ebbe a munkába. Esetleg egy új települési jelképet is bevezethetnénk. 
Személy szerint nagyon szeretnék egy saját pecsétet. Ehhez azért ragaszkodnék, mert egy 
jegyzőnek ez egyfajta megjelenési formát képvisel egy iraton. Ha valaki akár egy másik 
jelképet vagy akár egy-egy problémát fel tudna vetni, amit az SzMSz-ben szabályozhatnánk, 
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szívesen fogadom és várom a javaslatokat. Viszonylag egy hosszabb köröztetési folyamata lesz 
az SzMSz-nek, mert az terjedelmében jóval hosszabb lesz mint az előző.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Nem tudom megmondani, hogy jövő év október és november hóban jó lesz-e a 15 órai időpont.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Jegyző asszony javaslatát támogatom, hogy próbáljuk meg lerövidíteni a képviselő-testületi 
üléseket, ha lényegre törően szólunk hozzá a napirendi pontokhoz. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő azon javaslatát, miszerint maradjon a 1630 órai kezdési 
idő, valamint a vonatkozó technikai módosításokkal elfogadja a határozati javaslatot, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a felvetett  módosításokkal kiegészített munkatervet egyhangúlag 
elfogadta. 
 
165/2007. (XII. 11). Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi képviselő-testületi ülésekre 
vonatkozó módosított munkatervet.  
 
3. Napirendi pont 
Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület beszámolója 
Előadó: Barna Antal egyesületi elnök 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Barna Antalt az egyesület elnökét és felkérem beszámolója 
megtartására. 
 
Barna Antal: 
Az írásban beterjesztett beszámolót fenntartom az alábbi kiegészítéssel. Az egyházközségnek 
segítettünk a körmenet megrendezésekor, valamint az iskolai előtt a szeptemberi kezdéskor, 
hogy ne száguldozzanak a gépkocsik. Balogh László ÁMK igazgatóval jó kapcsolatunk alakult 
ki az eltelt idő alatt. A 21 főből 10-12 fő az, aki igazán munkára fogható. Ha valaki részt akar 
venni szívesen látnánk, mert most nagyon sűrűn kerül egy-egy emberre a sor. Van aki 100 órát 
teljesített ebben az évben.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A lakosság nevében szeretném megköszönni a polgárőröknek az önkéntes munkájukat.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Milyen a kapcsolata a polgárőröknek a körzeti megbízottal? 
 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A kmb-s beszámolójában van egy olyan pont, hogy helyi vállalkozók támogatnák a 
polgárőrséget akár anyagilag is. 
Kapuvári Csaba képviselő: 
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Véleménye szerint hogyan segítse a körzeti megbízott a polgárőrség munkáját? 
 
Barna Antal: 
Amikor megalakultunk igen jól alakult a kapcsolat, kísérték a szolgálatába, de jelezték, hogy a 
rendőr sokáig van szolgálatban, a polgárőrök pedig nem akarnak olyan sokáig kinn maradni. 
Dolgoznak nappal és éjszaka nem tudnak sokáig kinn maradni.  
Felajánlást sem cégtől, sem magánszemélytől nem kaptam, nem is vehetném el, egyébként is 
csak átutalással teljesíthetnének.  
Szeretném ha leülnénk a körzeti megbízottal, hogy hogyan lehet a kapcsolatot simábbá tenni. 
 
dr. Juhász Attila Simon 
Magam és az egész község nevében szeretném megköszönni a munkájukat. 
Felajánlanám a mobilflotta lehetőségét mert ezzel lehetne csökkenteni a polgárőrség költségeit. 
 
Javaslom a polgárőr egyesület beszámolójának elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
 
166/2007. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette és elfogadta a 
Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesületnek a 2007-es évi munkájáról készült beszámolóját. 
 
4. Napirendi pont  
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Bánkúti Albert körzeti megbízott 
 
Bánkúti Albert körzeti megbízott: 
Köszöntöm a jelenlévőket. Írásban előterjesztett beszámolómat fenntartom. Beszámolómban 
minden lényeges kérdésre kitértem, igazából kiegészíteni nem kívánom.  
 
Kapuvári Csaba képviselő kérdésére válaszolnék: Barna Antal elmondta, hogy vannak 
problémák a polgárőrség és köztem. Ez valóban így van. Nézetbeli különbségek vannak, amik 
megoldódnak. Csak a szolgálatszervezéssel van baj. Egy rendezvénynek nem az elején, hanem 
a végén van szükség a polgárőrségre. 
Minden polgárőr ülésen elmondtam, hogy a fő feladat, hogy megelőzzön és ha valamit látott azt 
jelezze a hivatalos szervnek. Semmilyen formában nem kaptam jelzést arról, hogy gyanús 
személyt, autót láttak az utcán. Nem kapom meg azt a segítséget, amiért alakult a polgárőrség.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A beszámolóban leírtak meggyőztek arról, hogy a munkája elég sokrétű, megfogalmazta, hogy 
nagyon nagy súlyt helyez a megelőzésre. Szeretnék egy részletet figyelembe ajánlani: a 
gyerekekről is beszél, hogy hogyan lehet megelőző foglalkozásokat tartani. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat sebességmérő berendezést szerezzen be. Úgy 
gondolom, hogy a közlekedés biztonságán elég jelentős mértékben lehetne javítani nem 
beszélve arról, hogy a következő évben megvalósuló útfelújítás és a bükki panoráma út nyomán 
megnövekedik a településen átmenő forgalom. A közlekedésbiztonsági szempontokat 
figyelembe véve át kellene gondolni, hogy beszerezzen-e az önkormányzat egy sebességmérő 
berendezést. Az ebből befolyó bevétel gyakorlatilag az önkormányzatot illetné. Januári testületi 
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ülésre meghívtam a füzesabonyi rendőrkapitányt, ahol ez már érdemben működik és az ottani 
tapasztalatról szeretném, ha a testület előtt egy tájékoztatást adna, milyen javaslatot tud adni a 
közbiztonság és a közlekedés-biztonsága érdekében. Amennyiben módunk lesz rá, a 
polgárőrséggel karöltve egy megfelelő paraméterű számítógép beszerzésében segítsünk be a 
körzeti megbízott úr részére, hogy itt helyben tudja elvégezni az adminisztrációt.  
 
Varga József képviselő: 
Több alkalommal volt a testület előtt a kamerás térfigyelő rendszer beszerzésének ügye, miért 
nem vásárolunk mi ilyet. Komoly visszatartó erő lenne. 
 
Barna Antal: 
A sebességmérő összekapcsolható rendszámtábla felismerővel. Erre állítólag lehet pályázni. 
Felkérem a jegyző asszonyt nézzen utána a lehetőségnek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az érdemi kiépítése a térfigyelő rendszernek kb. 6-8 MFt-ba kerül. Egyelőre erre anyagi 
lehetősége nincs az önkormányzatnak. A sebességmérők, amik nem rögzítenek képet, azok 
megvásárolhatók. 1500 méterről képes sebességet mérni, ezt javasolta a füzesabonyi 
rendőrkapitány. Ezt más településsel közösen is meg lehet vásárolni, de az az érdek, hogy itt 
visszaszorítsa a sebességtúllépéseket.  
 
A közbiztonság helyzetéről készült beszámoló teljes képet ad a településen nyújtott rendőri 
tevékenységről, ezért javaslom elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
167/2007. (XII. 11.) Képviselő-testületi határozat:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette és elfogadta a 
Felsőtárkány Község közrend-biztonsági helyzetéről készült beszámolót. 
 
 
5. Napirendi pont 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. ügyvezetőjének munkaköri leírása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előző testületi ülésen a pályázat eredményeképpen Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. 
vezetőjévé választotta Pócsik Gábort 5 évi időtartamra. Akkor a testület utasította a 
polgármestert a Kht. vezetője részére részletes munkaköri leírás kidolgozása. Ezen munkaköri 
leírást terjesztem a Képviselő-testület elé. Ez alapján a mindenkori Képviselő-testület 
ellenőrizni és felügyelni tudja a munkáját, illetve ezáltal kerüljenek tisztázásra azok a feladatok, 
amelyek a Kht-nak, illetve a vezetőjének el kell végeznie ahhoz, hogy a Képviselő-testület által 
megfogalmazott elvárásoknak megfeleljen.  
Ismertetem a munkaköri leírás tervezetét, melynek jóváhagyását kérem a T. Képviselő-
testülettől. 
 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Milyen felsőfokú végzettséget kíván a munkakör betöltése? A távollétében helyettesítő 
személyt név szerint kell megnevezni? 
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Pócsik Gábor ügyvezető: 
Az alapításkor úgy szerepelt az ügyvezető pályázati kiírása, hogy "előny a műszaki vagy 
gazdasági végzettség". Nekem mind a kettő megvan. Ehhez a munkakörhöz a törvény nem ír 
elő felsőfokú végzettséget. Ha más lesz a helyettes, a megnevezéséhez nem kell testületi 
határozatot hozni. A kocsit vagy én, vagy Juhász György vezeti, másnak nincs hozzá 
jogosultsága, ezért valamelyikünknek itt kell lenni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Gábornak volt két javaslata: az egyik kőműves tekintetében, a másik Borbás Józsefné 
személyében, aki a buszmegálló és a tópart takarítását végzi. Kérte a testület hozzájárulását, 
hogy ezzel az 1 fővel meg lehessen emelni a Kht. létszámát. Szerencsés lenne folyamatosan 
kézben tartani ezeket a feladatokat. Erre egy bérköltséget kellene számolni. 
 
Pócsik Gábor ügyvezető: 
A legalsó bérköltség, ami januártól élhet, a 69.000.- Ft/hó bruttó bér, a járuléka 24.000.- Ft 
körül van és még 4.000.- Ft az étkezési hozzájárulás, a teljes bruttó költség éves szinten 1,1 
MFt. 
Megjegyezném, hogy a kiültetett tuják kapálását és locsolását rábíztam az illetőre és 
becsületesen elvégezte. Közhasznúként szerepelt nálam először. Úgy gondolom, hogy ha 
nekem 7 hónap után nem kell elküldeni, mert itt elvégzi a munkát, mint alkalmazott, akkor 
ezeknek a növényeknek az ápolása jó kezekben marad.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a napi kapcsolattartás maradjon meg. Az elvégzett munkáról készített beszámoló 
benyújtásának időpontja a 2008. évi munkatervben már megjelölésre került.  
A tárgyi eszközök beszerzésénél javaslok egy összeghatár megjelölést. Javaslom a kis értékű 
beszerzésnél a nettó 100.000.- Ft összeget határozzuk meg.  
 
Pócsik Gábor ügyvezető: 
Nagyértékű tárgyi eszköznek minősül az 50.000.- Ft fölötti beszerzés. Az ez alatti 
beszerzéseknél szabad kezet kérnék. A nagyobb értékű beszerzések előtt minden esetben 
egyeztetek a polgármester úrral. A fűkasza vásárláskor is egyeztettünk. Ezt a gyakorlatot azóta 
is követem. A községüzemeltetési feladatokhoz beszerzett eszközök értéke a vállalkozási 
tevékenységhez beszerzett eszközök értékének a 10 %-át adja ki. Amit megvettem, kitermeltem 
az árát. Ezekről az eszközökről minden év végén a mérlegbeszámoló mellékleteként egy leltár 
készült. A könyvvizsgáló ezt ellenőrzi. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A munkatervben nem szerepel, de javaslom, hogy a következő évben jelöljünk meg egy olyan 
feladatkört, hogy a meglévő, amortizálódó épületeinknek a felújítását kezdjük el. Jelöljük meg, 
hogy a 2008. évben a Kht. közreműködésével milyen karbantartási munkákat tudnánk 
elvégezni. Az önkormányzati épületeinket rendbe kell tenni. 
 
 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A munkaköri leírásba szerintem ezt nem kell belevenni, ezt a költségvetés tárgyalásánál 
napirendi pontként fog szerepelni. Azt viszont belevenném, hogy az intézményvezetőkkel és a 
képviselő-testülettel egyeztetni kell az elképzelésekről, feladatokról. Fával fűtött 
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intézményeknél biztosítsa a tüzelőanyagot és a fűtőszemélyzetet is. Ennek a felügyeletét az 
intézményvezetőnek célszerű lenne átadni. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A temetővel kapcsolatos munkafolyamatok ellenőrzésével tartozzon felelősséggel. A 
temetőrendelettel legyen összhangban a Kht. munkája.  
 
Pócsik Gábor ügyvezető: 
A temetőgondnok nekem szól, én pedig a hivatal felé élek jelzéssel. A temetőrendeletet 
módosítani kell, bele kell venni a lakosság elvárását a testületen keresztül. A rendtartást ki kell 
függeszteni, hogy mindenki el tudja olvasni bármikor, és ne mondhassa azt, hogy nem ismeri a 
szabályokat. 
 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
A parkosításhoz szeretnék szólni. Nyáron virágosítással szépül a falu, a templom környékén 
fűnyírást végeznek, télen a díszkivilágítással lehetne szépíteni a környéket. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ÁMK megvásárolta az eszközöket, csütörtökön történik meg a fa felállítása és feldíszítése. 
 
Pócsik Gábor Kht. ügyvezető: 
Én a lényeget szerettem volna megfogalmazni. Az elmúlt 3 év alatt nem sok dologra mondtam 
nemet. Általában akkor, ha nem közterületet érintett. A rendezvényeknél történő 
közreműködést természetesnek tartom, a ránk eső feladatokat maradéktalanul elvégezzük. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
Ki kellene dolgozni egy belső elszámolási rendszert, ami alapján tisztán látnánk, hogy a Kht. 
mennyi értékű munkát végzett, pl. fűnyírást stb., jóváhagyás után pedig be kellene azt tartani. 
Legyen egy korrekt elszámolás, hogy a falu részére mennyi munkát végeztek, mennyibe került 
és másnak ugyanazt vállalkozásban milyen összegért vállalnák el. Akkor tudjuk értékelni a 
munkát, ha ezt az elszámolást elvégzik. Bővítsük ki a munkaköri leírást ezzel a ponttal. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Legyen egy olyan mérleg, hogy mi az, amit ráfordított a falu, miféle hasznot hozott a 
településnek és mennyibe kerülne, ha vállalkozásokkal végeztetnénk el a munkát. 
 
Pócsik Gábor Kht. ügyvezető: 
A szeptemberi beszámolóban ezt az elszámolást elkészítettem. Van egy listám a 38 helyről, 
ahol füvet nyírunk, bejegyzem, hogy mikor hol vágtunk. Nekem nincs adminisztrátorom. A sok 
adminisztráció miatt az egyéb munkára nem lesz időm. Nyáron, amikor 28 embert irányítottam, 
én is részt vettem a munkákban. Összesen 3 nap szabadságot tudtam kivenni, mert sok munka 
volt. 
Olyan listám van, ahol van vezetve - anyagköltség, tisztítószer és még ami bontható - hogy 
milyen költség merült fel az intézményekben. Tudom, hogy mennyi üzemanyagot vettem a 
pályára, mennyit a fűnyíráshoz, favágáshoz. Én is látni akarom, hogy egy-egy intézménynél 
mennyit költök. A főkönyvi kimutatás a bérköltségekről is meg van.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
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Az elvégzett szolgáltatás nagy részét a munkabér adná. A munkabér a Kht.-nál nem azzal a 
tarifával számolandó, mint egy vállalkozónál. A közhasznú munkások munkabére más tarifával 
számolandó, a minimálbér 10 %-ával kell számolni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nyilvánvaló, hogy olcsóbb. Jó lenne, ha nem is napi szinten, de közelítő becsült értékkel el 
tudna számolni, hogy milyen munkát végez a Kht., ez mennyit ér a falunak.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Konkrét javaslatom, hogy készítse el a Kht. belső munka-elszámolási rendjét és biztosítsa 
ennek a betartását. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Támogatom Bakondi Károly képviselő úr javaslatát. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Ha lesz egy ellenőrző bizottság, amiben a képviselők is benne lesznek, de nem lesz semmilyen 
adat, mi alapján tudjuk ellenőrizni a Kht.-t? 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Jónak tartom ezt az elszámolást, de ha a feltételt nem teremtjük meg, hogy követeljük meg tőle? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Ellenőrző és a Felügyelő Bizottság két dolog, mert a Felügyelő Bizottságban képviselő nem 
lehet tag. A költség-elszámolási rend tervezetét készítse elő és használja a következő 
költségvetési évtől. 
 
Aki a módosított munkaköri leírást elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület Pócsik Gábor munkaköri leírását egyhangúlag elfogadta.  
 
168/2007. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadta a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. vezetőjének kiegészített munkaköri leírását.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A közterület-karbantartói állás létrehozásáról kell még döntenünk. Amennyiben egyetértenek a 
javaslattal, kérem kézfeltartással jelezzék. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
 
 
169/2007. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadta a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. + 1 fő létszámbővítésének ügyét. A Képviselő-
testület úgy határozott, hogy 2008. január hó 01. napjával a Felsőtárkány 
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Községüzemeltetési Kht. létszámát 1 fővel bővíti, mely álláshely feladatának a 
közterületek tisztántartását, gondozását szabja meg. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Kht. ügyvezetőjét, hogy a munkavállalóval a 
munkaszerződést kösse meg és a fentiekben foglaltaknak megfelelő munkaköri leírást 
határozzon meg számára. 
 
Felelős: Kht. ügyvezetője 
Határidő: 2008. január 2. 
  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő napirendi pontok annak az elkészítését és jóváhagyását tartalmazza, amelyet az 
ÁMK intézményi egységei dolgoztak ki. 
Ezen iratok a szakmai munka lezárását követően minden szakmai fórumon megfeleltek, 
amelyeket erre a közoktatási törvény előír, viszont hatályba csak akkor léptethető, amennyiben 
a Képviselő-testület, mint az intézmény fenntartója is jóváhagyja ezen okmányokat.  
Külön kellene szavazni, de kérdem a bizottság elnökét, hogy az egyes határozati javaslatokhoz 
van-e észrevétele. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mindhárom határozat jóváhagyását javaslom. 
 
6. Napirendi pont 
Az Általános Művelődési Központ Minőségirányítási Programjának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javaslom a Felsőtárkányi Általános Művelődési 
Központ Minőségirányítási Programjának elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
170/2007. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta 
a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Minőségirányítási Programját. 
 
 
7. Napirendi pont 
Az Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési Programjának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javaslom a Felsőtárkányi Általános Művelődési 
Központ Pedagógiai-művelődési Programjának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
171/2007. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta 
a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési Programját. 
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8. Napirendi pont 
Az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javaslom a Felsőtárkányi Általános Művelődési 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
172/2007. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta 
a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
9. Napirendi pont 
T-Com bérleti szerződésre vonatkozó ajánlata 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az áfa-törvény 30. §-ának (1) bekezdés 1./ pontja szerint földterület bérbeadása tárgyi 
adómentes. Két dologgal szeretném összekötni a bérleti szerződésnek a kérdéskörét, ugyanis 
tárgyalásaink kiterjedtek még két másik tárgyra is. 
Az egyik, hogy a szomszédos ingatlanban lévő digitális telefonközpont áthelyezése szóba 
kerülhet-e a jó együttműködés kapcsán? A másik, hogy Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht.-
ja az üzemeltetés  keretében bevételhez jusson vagyis a fejállomás környezetének 
tisztántartásával, gyommentesítéssel kapcsolatos feladatokkal őket bízza meg az üzembentartó. 
Ennek a két kérdéskörnek a tárgyalása folyamatban van. 
Nem az egész terület kerül bérbeadásra, hanem a kijelölt terület 200 m2 alapterületű része, tehát 
a bérlő nem zárkózik el az elől, hogy a helyrajzi szám alatt lévő terület más részeit az 
önkormányzat továbbra is úgy hasznosítsa, ahogy akarja. Ami az önkormányzat érdekeit 
szolgálja és a szerződéses helyzetünket erősíti, hogy sikerült egy rendelkezésre tartási díjat bele 
tenni a szerződésbe. Ez azt jelenti, hogy ha esetleg a beruházás nem valósul meg, akkor is 
300.000.- Ft rendelkezésre tartási díjat fizet meg az önkormányzatnak a Magyar Telekom Rt., 
illetve ha az év következő félévében sem valósul meg a szerződés tárgya, akkor még egyszer 
300.000.- Ft-ot köteles fizetni. 
A bérleti díj tekintetében kérjük a tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását. Ha sikerül ezekkel 
a kondíciókkal megállapodni, akkor vélhetően már 2008-ra megkapjuk a bérleti díjat, 
függetlenül attól, hogy mikor kerül átadásra a bázisállomás. 
A 3.2. pontja a szerződésnek arról rendelkezik, hogy a bérleti díjat - mivel hosszú távú bérleti 
szerződésről van szó - inflációkövetővé lehet tenni ipari vagy fogyasztói árindex alapján. Ez 
már pénzügyi szakkérdés. Ők mindkét inflációkövető megoldásra hajlandóak. Elég részletesen 
leírja a fizetési feltételeket a szerződés. Ami nagyon fontos és kardinális pontja a bérleti 
szerződésnek, a szerződés időbeli hatálya. Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy  
2020. december 31-jéig szólna a határozott tartamú bérleti szerződés az eredeti felállás szerint. 
Ez is alku tárgyát képezi, mert ezen most még módosítani lehet. Amit javaslok az 5. pontba 
betenni, merthogy valószínűleg joga lesz arra, hogy más szolgáltatók felé is értékesítse ezt a 
bázisállomást a másik fél ezért annyival kiegészíteném, hogy "a bérbeadó hozzájárulásával". 
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Saját villamos főmérővel oldaná meg az áramellátást. Számlázási viszony emiatt kettőnk között 
nem létesülne. Nagyon fontos, hogy sikerült a szerződésbe beletenni, hogy a bérlő nem 
zárkózik el az elől, hogy az önkormányzat elidegenítse a területet. Egy kikötéssel él, hogy 
olyan feltétellel adja el a területet az önkormányzat, hogy a következő tulajdonos fönntartsa az 
ő további bérleti jogviszonyát. Rendelkezik az egészségügyi határértékről is a szerződés. 
Hajlandók a bemérés elvégeztetésére és ennek költségeit átvállalják.  
A 6.4. ponthoz vélhetően a Kht. feladatait is be tudjuk tenni, ha igény mutatkozik, vagy külön 
vállalkozási szerződésben lehet rögzíteni az elvégzendő munkákat. A szerződésben 6 havi 
bérletnek megfelelő bánatpénzt ki lehet kötni, ebben van a testületnek döntési joga, hogy 
kívánja-e ezt a pontot módosítani.  
A 9. pontba javaslom megfogalmazni azt a követelményt,hogy amennyiben a mérési 
eredmények nem felelnek meg a jogszabályoknak, rendkívüli felmondási joggal élhetünk. 
Egyébként eredeti állapotban fogja visszaadni a területet a T-Com, amennyiben a bérleti 
jogviszony nem kerül meghosszabításra. El lehet térni a szerződés időbeli hatályát illetően is, 
de tudni kell azt, hogy ez a 2020-as időpont az állammal kötött koncessziós szerződésüknek a 
leteltével egyezik. Ha egy rövidebb futamidejű szerződésben gondolkodunk, akkor a bérleti 
díjat nem lehet jelentősen emelni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez egy szerződéstervezet. A feltételek megvalósulásához kötjük a szerződés létrejöttét. Amiben 
a testületnek dönteni kell, hogy ez a terület bérbeadó-e, másodsorban az anyagi kondíciók 
vonatkozásában. Javaslom a testület felé, hogy - mivel lényegesen hosszabb időt ölel fel, mint a 
Képviselő-testület ciklusideje - erre való hivatkozással lényeges mértékben emeljük meg a 
bérleti díj-ajánlatot amit tettek. 
 
Gyura Károly képviselő: 
A terület bérbeadása részemről elfogadottnak tekinthető. Ezekkel a feltételekkel javaslom a 
bérbeadást, de a bérleti díj összegét emeljük fel 1 MFt-ra és bízzuk meg a polgármestert az 
ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Csatlakozom Gyura Károly képviselő javaslatához. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
El lehetne különíteni külön helyrajzi számmal a területet, és úgy adni bérbe. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez egy külterületi ingatlan, ahol 6000 m2-nél kisebb terület nem alakítható. A szerződésben a 
terület sorsát egy vázrajzzal fixen szabályozzuk. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Pár évvel ezelőtt a Karmelita-rend akart ide egy kolostort építeni, de nem járultunk hozzá.  A 
másik, hogy az önkormányzat akart itt a Petőfi útról egy utcát nyitni. Sehogy nem látom jónak, 
hogy ezt odaadjuk valakinek.  
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezek olyan fejállomások, amelyeket máshol lakott területen házak tetején helyeznek el, mert 
nincsenek olyan zöldterületek, ahová a tornyot fel lehetne állítani. Középületekre, 
magánépületekre is telepítenek ilyen egységeket.  
Amennyiben mi elzárkózunk, az alatta lévő és a céljuknak megfelelő magántulajdont is bérbe 
vehetik és akkor az önkormányzat jelentős éves bevételtől esik el. 
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Az elfogadott rendezési terv szerint az út nem itt a felső részen van, hanem a kerteknek a 
közepénél és itt kanyarodna le az erdészethez.  
 
Varga József képviselő: 
Eger körzetében épült már egy olyan átjátszó állomás, amely kilátóként is működik. Én nem 
tudom, hogy ennek mekkora káros sugárzása van az emberi szervezetre, de ha megépülne - 
olyan csodálatos helyen van - az egész falut lehetne látni, itt van a közelében a kerékpárút, egy 
szép parkot lehetne kialakítani, nagyot nyernénk vele, ha keresztül lehetne vinni. Nekik 
mindegy, hogy milyen tornyot építenek oda, nekünk nem.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Ha elvégzik a méréseket, egy hiteles mérési eredményt bocsássanak az önkormányzat 
rendelkezésére. Ha később telkek lesznek kialakítva, bizonyítsuk, hogy nem káros az 
egészségre és a telkek úgy már jobban értékesíthetőek. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A szerződésben úgy ajánlották az 500.000.- Ft-os bérleti díjat, hogy évente elvégzik a mérést. 
Akkor van értelme a mérések elvégzésének, ha érdemben változik valami, de a jelenlegi 
művelési ágban inkább bérleti díjként érvényesítsük a jelenlegi kb. 150.000.- Ft-os bemérési 
költséget.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Valamelyest tudjuk szűkíteni, hogy hová helyezték el ezt a létesítményt a tervezők? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Egész pontosan meghatározták a cellatervezők a létesítmény területét. Ez a jelzett rész alsó 
sarkában helyezendő el.  
A fejlesztési, a beruházási terveik meg vannak 2010-ig. Ha Felsőtárkány úgy gondolja, hogy 
nem alkalmas ez a terület erre a célra, kereshetnek más területet is, de az is bekövetkezhet, 
hogy magánszemélytől vagy más önkormányzattól bérelnek területet, de nekik minél előbb 
megfelelő helyszínt kell keresni a hálózatbővítésre. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tőlünk egy szándéknyilatkozatra van szükség, a szakhatósági vélemények beszerzésére ezt 
követően lesz lehetőség. A testületnek abban kell dönteni, hogy bérbe adjuk-e és hogy 
mennyiért. 
Javaslom, ahogy az az előterjesztésben is megjelent, azzal a feltétellel támogassuk a 
koncessziós szerződés lezárásának végéig a terület bérletét, amennyiben az ajánlattól eltérően 
évi 1MFt-ban állapítják meg a bérleti díjat és ennek megfelelően még megpróbáljuk elérni, 
hogy a kilátóként is funkcionáló tornyot építsék meg. 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
173/2007. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat : 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Telecom Nyrt. Mobilszolgáltatások Üzletágának 
UMTS 3. generációs mobiltelefon hálózatok fejlesztéséhez távközlési építmény telepítése 
céljából megkötendő bérleti szerződésre előterjesztett ajánlatát. 
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A Képviselő-testület úgy határozott, hogy azzal a feltétellel támogatja a koncessziós 
szerződés végéig szóló bérleti szerződés megkötését, amennyiben a bérleti díjat évi 
1.000.000.- Ft-ban  állapítják meg a felek és a Magyar Telecom Nyrt. a kilátóként is 
funkcionáló torony megépítését vállalja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2007. december 31. 
 
10. Napirendi pont 
Víz- és csatornadíj rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte 2008. évre vonatkozó ivóvíz- és csatornadíj javaslatát, 
melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A szolgáltató 10,95 %-os emelést javasolt. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendeletben 
meghatározott szolgáltatási díjtételeket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 11 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében 
elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 22/2007. (XII.11.) számú, a közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű használatáért fizetendő díjak 
megállapításáról szóló rendeletét lásd 1. sz. mellékletként 
 
 
11. Napirendi pont 
Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Városgondozás Eger Kft. az érvényes közszolgáltatási szerződés értelmében elkészítette a 
2008. évi hulladékkezelési  szolgáltatás díjkalkulációját, mely a hulladékgazdálkodási rendelet 
2. számú mellékletét képezi. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási 
díjtételeket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 23/2007. (XII.11.) számú, a közterületek 
tisztántartásáról és  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról szóló 
rendeletét lásd 2. sz. mellékletként 
    
12. Napirendi pont 
A Polgármesteri Hivatal átszervezése 
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Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Röviden szeretném - elsősorban pénzügyi megvilágításban - ismertetni a tisztelt Képviselő-
testülettel a hivatal átszervezésére irányuló javaslatomat. 
Van a hivatalban egy köztisztviselő jogállású munkatársunk, akinek a részvétele a 
prémiumévek programban megoldott, mert a jogszabály által előírt feltételeket tudja teljesíteni. 
Abban az esetben, ha az ő köztisztviselői kinevezését módosítjuk egy határozott idejű 
köztisztviselői kinevezésre, akkor valójában egy statisztikai állományi létszámunk megszűnik 
és akkor a prémiumévekről szóló törvény feltételei nemcsak a beosztottunk tekintetében, hanem 
a mi tekintetünkben is megvalósulnak. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Állam (MÁK) 
visszafinanszírozza nekünk az erre a köztisztviselői létszámra tervezett bérköltségeket és 
járulékokat egyaránt, egy az egyben. Ebből a megtakarításból próbálunk jól gazdálkodni, mert a 
feladatokat természetesen továbbra is jó színvonalon szeretnénk ellátni a Polgármesteri 
Hivatalban. Ezért dolgoztam ki azt a javaslatot, miszerint akkor két álláshelyet viszont létre 
hozhatnánk a Polgármesteri Hivatalban. Erre lehetőséget ad a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény. Leírtam, konkrétan a jogszabályhelyet is, hogy a hivatalban ugyan, de nem 
köztisztviselői jogállásban, hanem a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshelyet 
tudnánk létrehozni. Az álláshelyhez tartozó feladatok összetétele ugyanis nem kívánja meg a 
köztisztviselői minőségben történő foglalkoztatást. 
Készítettünk egy pontos kimutatást. A lényege, hogy jelen pillanatban ez a köztisztviselő, aki a 
prémiuméves programban részt szeretne venni, 276.230.- Ft-ba kerül az önkormányzatnak 
havonta. Ebben már benne van az illetménye, a nyugdíjbiztosítási járuléka, az 
egészségbiztosítási járuléka, a munkaadói járuléka, az egészségügyi hozzájárulása és az 
étkezési utalványa. Neki az eredeti illetményének a 70 %-át ki kell fizetni, de azt visszatéríti az 
állam. Ez 191.946.- Ft/hó lenne. Ez azt jelenti a mi esetünkben, hogy ha két álláshelyet sikerül 
létrehozni a hivatalban, akkor az 155.100.- Ft-ot jelentene nekünk havonta bér- és 
járulékköltséget illetően. A különbözet effektíve megmaradna a költségvetésünkben úgy, hogy 
plusz két álláshelyünk lesz valójában. 
 
Leírtam a két álláshely kialakításának a lehetőségeit. Az egyik álláshely létrehozása az Észak-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központon keresztül valósulhatna meg. Ebben az 
esetben az előzetes tárgyalások alapján 90 %-ot finanszírozna az állam és 10 %-ot kellene az 
önkormányzatnak hozzátennie.  
A másik esetben - egy teljes jogállás lenne a Polgármesteri Hivatalban - egy titkársági 
munkatársat szeretnénk alkalmazni, erről szóltam már az előzőekben. Elhoztam a kiírandó 
pályázat kritériumait.  
A jelenleg titkársági munkakörben alkalmazott közhasznú munkavállaló szerződése január 8-ai 
hatállyal letelik. Az ő helyzetéről, az általa végzett munkáról mindenképpen gondoskodni kell. 
Az előterjesztésben azt is leírtam, hogy az érdemi hatósági ügyintézői munkaköröket a 
megmaradó 11 köztisztviselővel illetve jómagammal kell ellátni. 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Ez a munkatárs lenne az, aki a Kht.-nál végezne adminisztratív munkát? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Alapvetően azért biztosít a Regionális Munkaügyi Központ Egri Kirendeltsége 1 főt, hogy 
gyakorlatilag Foglalkozási Információs Pontot (FIP) létesítsen a Polgármesteri Hivatalban, ami 
jelent 1 db számítógépet, ami egyébként is rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, és azon egy olyan kezelhető adatbázist, amiből tulajdonképpen olyan felvilágosítást 
tudunk adni azon érdeklődők részére, akik érdemben szeretnének munkát vállalni. 
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Természetesen nem váltjuk ki és nem tudjuk kiváltani a Munkaügyi Központból való kötelező 
jelentkezéseknek a dolgát, de a kötelező jelentkezéseken túl akár napi, akár heti pár 
alkalommal, de mindig tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy az esetlegesen új 
álláshelyekről tájékoztassuk az érdeklődőket a hivatalban. 
Mivel ezt az adattartalmat ez a kolléga el fogja készíteni, a Web-lapra is fel tudjuk tenni, hogy 
konkrétan a környékünkön melyek azok az álláslehetőségek, amik potenciálisan pályázhatók, 
nem beszélve arról, hogy aki Internet hozzáféréssel nem rendelkezik otthon, bejön a hivatalba 
és itt első kézből kaphat tájékoztatást. Erre biztosít itt lehetőséget ez a program.  
Az, hogy a munkaidejével való megfelelő gazdálkodás folytán még olyan feladatokkal is meg 
tudjuk bízni, amelyek egyébként az önkormányzat működése szempontjából fontosak lehetnek. 
Ez már a szerződésnek és a jegyzői felügyeletnek a kérdése. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Megigényeltük az álláshelyet, de ez még semmiféle kötelezettséget nem jelent, tehát elvileg 
számolnak azzal, hogy egy ilyen álláshely létesül nálunk, de gyakorlatilag ez - amennyiben az 
átszervezési koncepció nem kap megfelelő támogatást - valójában lemondható. Igazából ez a 
kettős megoldás nagy segítség lenne nekünk ahhoz, hogy a prémiuméves programban elmenő 
munkatársunknak a hiányát is pótoljuk. Ahogy a múltkori testületi ülésen kifejtettem, a 
környező, illetve a távolabbi, de hasonló létszámú települések hivatali apparátusát megnéztem 
és megállapítható, hogy egy ilyen méretű településnél - különösen, ahol I. fokú építéshatóság is 
működik - színvonalas munkavégzés egy ilyen létszámú hivataltól várható csak el. Ez a 
szervezet operatív, érdemi munkára alkalmas, mindegyik munkatársamról azt tudom mondani, 
hogy a maga szakterületén megbízhatóan és kiválóan végzi a munkáját. Az én újonnan 
támasztott szakmai követelményeimet is figyelembe veszik. 
Hozzáteszem lesz olyan feladat is, amit én magam fogok átvenni az egyik kolléganőtől - nem 
titkoltan az önkormányzati rendeletalkotást - mert úgy gondolom, hogy ezek olyan 
koncepcionális kérdések, amelyhez mindenképpen jogász végzettség szükséges. Ennek a 
kolléganőnek adunk más hatósági természetű munkát, de mellette továbbra is fog nekem 
segíteni a normaszerkesztéssel kapcsolatos munkáknál de csak és kizárólag az előkészítésben. 
Már folytak beszélgetések erről a hivatalban. 
Elsősorban egyéni vállalás alapján szeretném azokat a munkaköröket szétosztani, amelyek a 
Bóta Endréné jelenlegi munkakörét képezik. Aki affinitást érez egy-egy munkakör elvégzése 
iránt, az megkaphatja és csak azokat a munkaköröket szeretném direkt módon szétosztani, 
amikre nincs jelentkező. Úgy tűnik, hogy az előzetes igényfelmérés alapján mindenki talált 
olyat, ami illeszkedik az elképzeléseihez, a jelenleg végzett egyéb feladataihoz. Úgy tűnik nem 
lesz sok olyan szétosztásra váró feladat, amiben direkt módon kellene rendelkeznem. 
 
Kitűnik a pályázati felhívás megszövegezéséből, hogy az esélyegyenlőség megteremtésére 
nagyon komolyan oda figyelek. Ennek az az indoka, hogy a jelenleg közhasznú 
foglalkoztatásban ott dolgozó kolléganő is szeretne pályázni az álláshelyre. Természetesen ő 
sem indulhat jobb kondíciók mellett, mint bárki más, aki megpályázza a titkársági beosztást. 
Zárt borítékban és a pályázó kilétének felfedése nélkül fog az első kör bonyolódni és a legjobb 
kondíciókkal pályázókat fogjuk meghallgatni. 
 
Az átszervezés lényege tehát, hogy egy köztisztviselői beosztás megszűnik és két nem 
köztisztviselői beosztás létesülne úgy, hogy valójában az erre fordítható bérköltségeink fele így 
is megmaradna. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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A hivatal szintjén a következő évben egy 2 MFt-os megtakarítást tudunk felmutatni azon túl, 
hogy a munkának a minőségére ez nem megy. Ezen túlmenően egy plusz szolgáltatást is be 
tudunk vezetni. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Úgy gondolom, hogy ez egy jó lépés. Azt látom, hogy más a munkatempó, mint ami a jegyző 
asszony megjelenése előtt volt, ugyan rengeteg plusz feladatot kaptak a dolgozók, de úgy tűnik, 
hogy még költséget is meg tudunk takarítani, a színvonal pedig emelkedik. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tájékoztatom a testületet, hogy Hegyiné Kertész Zsuzsanna sikeresen elvégezte a pályázatírói 
és projektmenedzseri képzést. Ez azt jelenti, hogy eddig is nagy segítségemre volt a pályázatok 
elkészítésénél, de most már a megfelelő iskolai végzettséget is megszerezte hozzá. 
Szeretném továbbá az is elmondani, hogy a testület és a település előtt is nyilvánvalóvá váljon, 
hogy a jegyző-helyettesi beosztásra őt fogom kinevezni, mert a meglévő tapasztalata, a 
munkához való hozzáállása, a problémák és a feladatok komplex szemlélete miatt kiválóan 
alkalmas arra, hogy a jegyző-helyettesi feladatokat is ellássa. Eddig Bóta Endréné - aki a 
prémiuméves programra elmenne - látta el hosszú ideig a jegyző-helyettesi feladatokat, tehát 
nekem most erről is gondoskodnom kell. 
 
Fontos, hogy a prémiuméves programnál lehetőség van arra, hogy heti 10 órában a kolléganő 
dolgozzon, de lehetőség van arra is, hogy mentesítsük a munkavégzés alól. Ha nagyon 
megszorulnánk és az új struktúra nem működne jól az elején, besegíthetne a többieknek 
betanulásban. Van egy olyan rendelkezés a törvényben, hogy a kinevezés-módosítás 
időpontjától számított 18 hónapig nem lehet emelni a köztisztviselői létszámot, de amennyiben 
jogszabályban előírt új feladat teljesítése miatt válik ez szükségessé, akkor 
(vissza)módosíthatunk egy köztisztviselői létszámot. Ez egy jó lehetőség arra, hogy ha mégsem 
működne a rendszer - amit nem nagyon hiszek - akkor 18 hónap elteltével vissza tudjuk állítani 
az eredeti rendet, de úgy gondlom, hogy a mostani felállásban tud működni a hivatal. 
 
Kértem a Munkaügyi Központnak a vezetőjét, hogy ennnél az új közhasznú foglalkoztatásnál is 
én választhassam ki azt a személyt, aki a hivatalban ezt a feladatot be fogja tölteni. Fontos, 
hogy azokkal a kondíciókkal rendelkezzen, amiket itt elvárok a hivatalban. Úgy tűnik, hogy 
szabad kezet adnak. A pályázat elbírálása a polgármester és a jegyző jogosultsága.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A helyi jelentkezők a jelentkezésnél élveznek-e valamiféle előnyt?  
A gyakorlat a prémiumévet igénybevevőknél az, hogy az időt, amit ledolgozhat dolgozza is le 
és ezért nem tekinthetek el attól, hogy ő ne dolgozzon. Ezt a keretet vegyük igénybe és 
használjuk fel Bóta Endréné munkáját és tapasztalatát ameddig szükség van rá. Ha költséget 
lehet megtakarítani és a munkát el kell végezni, akkor azt ki kell használni. 
Luxusnak tartom, hogy valaki elmegy a prémiumévek programra és nem tartunk igényt a 
munkájára. A munkájára és a tapasztalatára szükség van!  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A jogszabály 4. §-a azt írja, hogy legfeljebb 12 órai időtartalmú, iskolai végzettségének és 
képzettségének megfelelő munkát köteles a munkáltató erre irányuló, a munkaidő beosztás 
közlésére vonatkozó szabályok szerint megadott utasítása esetén elvégezni. 
A pályázati kiíráshoz visszatérve: bár a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshelyről 
van szó, de a bérfeszültségek elkerülésére az azonos szintű köztisztviselői javadalmazást 
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javaslom a Képviselő-testület részére, hogy fogadja el, mert ha két munkatárs ugyanolyan 
munkát végez, akkor azt gondolom, hogy csak azért, mert más-más jogszabály hatálya alá 
tartoznak, ha a munkavégzésükben nem teszünk különbséget, ne tegyünk különbséget pénzügyi 
vonatkozásban sem köztük. 
Ezek a számok amiket az elején ismertettem, végül is a köztisztviselőkkel azonos díjazásban 
részesülő álláshelyre vonatkoznak.  
Próbaidőként a 3 hónapos maximumot szeretném kikötni, mert ennyi idő kell a munkáltatónak 
arra, hogy eldönthesse, együtt tud-e dolgozni a munkavállalóval. Figyelembe kell vennem azt a 
11 embert is, aki minden nap igencsak megfeszített munkatempóban dolgozik. Ezt kell 
elvárnom az új munkatársaktól is. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a határozati javaslatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az alábbi  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
174/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozat: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésben 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezetkorszerűsítéséről és költséghatékonyságáról 
szóló javaslatot, mely kapcsán úgy határozott, hogy 2007. december 28-ai hatállyal a hivatal 
köztisztviselői állományi létszámát 11 főre csökkenti, mert egy fő köztisztviselő további 
foglalkoztatására az önkormányzat szűkülő pénzügyi lehetőségei és finanszírozási nehézségei 
miatt nincs lehetőség. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2007. december 28. 
 
A Képviselő-testület az alábbi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
175/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésben 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezetkorszerűsítéséről és 
költséghatékonyságáról szóló javaslatot, mely kapcsán úgy határozott, hogy 2008. január 
15-ei hatállyal létrehoz egy új a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshelyet, 
mely felett a jegyző - pályázati úton történő kiválasztással - határozatlan időtartamú 
munkaszerződés megkötésével rendelkezhet. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2008. január 15. 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
176/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésben 
megtárgyalta az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség 
és Szolgáltató Központja igazgatójának megkeresését és úgy döntött, hogy támogatja azt a 
programot, melynek keretében ún. Foglakoztatási Információs Pontot (FIP) létesítenének 
településünk Polgármesteri Hivatalában 1 fő közhasznú foglakoztatásának támogatásával, 
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azzal a feltétellel, hogy ha a munkaügyi központ a költségek 90 %-os támogatottságát 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
 
 
13. Napirendi pont 
Felsőtárkány, Fagyöngy utca közvilágítási hálózatának kiépítése 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület 64/2007. (V. 8.) számú határozatával utasította a polgármestert, hogy a 
Fagyöngy utcai ingatlanokra vonatkozó szerződéseket vizsgálja meg és ennek alapján készítsen 
előterjesztést a lakosok közvilágítás kiépítésével kapcsolatos kérelme tárgyában. 
Javaslom, hogy a beruházás összegét az önkormányzat, áfa tartalmát pedig a kérelmezők 
viseljék. Gyakorlatilag most van egy olyan költségvetési keretünk, aminek a terhére a 200.000.- 
Ft költség esetlegesen átvállalható. 
 
Erdei Szabolcs PEB elnöke: 
Továbbra is az a véleményem, hogy ennyivel kell támogatnunk az ott lakókat, hogy legyen ott 
közbiztonság. Minden második oszlopra kerüljön fel egy lámpatest, ezt vállaljuk fel. 
 
Csáti Sándor: 
A határozati javaslat nem tartalmaz összeget, ezt rögzítsük. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Született egy árajánlat a részükről, melyben 200.000.- Ft + áfa áron tartják kivitelezhetőnek a 
beruházást tekintettel arra, hogy a kérelmező villamosmérnök és elkészítette a dokumentációt 
és a beszerzést is felvállalja. Gyakorlatilag az Önkormányzatnak ezzel nem kell számolnia. 
Az előterjesztés szerint az áfa-tartalmat átvállalnák a lakók. Jelenleg három felépített ház van a 
területen lakhatási engedéllyel. Az önkormányzatnak van ott még területe. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Én továbbra sem értek egyet ezzel tekintettel arra, hogy ott a telkek úgy lettek megvásárolva, 
hogy közművesített telkek. Ezért a közmű felépítése nem az Önkormányzat feladata. 
Tudomásom szerint a közmű megépítésére kompenzációt kaptak. A többire nézve jogtalan ez 
az igény, ezért nem tudom támogatni. Csinálják meg utána úgyis át kell vennie az 
Önkormányzatnak.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Az előbb kezdeményeztem egy előterjesztést. Maximálisan támogatom azt a kezdeményezést, 
amit ott a lakosság elindított. Az összeg nagysága sem olyan volumenű, hogy az Önkormányzat 
ne tudná kigazdálkodni. Megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy mi van akkor, ha a 
következőkben más utcákból is ilyen jellegű igénnyel lépnek fel, mert azok a világítások nem 
elégítik ki a követelményeket. Akkor mit fogunk mondani, hogy fizessék ki az áfát, a többit 
pedig az Önkormányzat átvállalja. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
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A Pénzügyi Bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy ha az Önkormányzatnak van ilyen jellegű 
kötelezettsége, akkor vállalja a világítás beruházási költségét, de ha nincs, nem támogatom. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A korábbi testületi határozat azt tartalmazza, hogy kerüljön erre sor még a költségvetési év 
végén, az elfogadásról kell most dönteni. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy pályázat keretében a közvilágítás és szilárd burkolat 
elkészítésére lesz 100 %-os intenzitású pályázat, melynek kiírása 2008. januárban történik meg. 
Ebből esetlegesen a Koronás és a többi utca közvilágítását és útépítését lehetne finanszírozni. 
Amennyiben a kivitelezés megvalósul, a világítás költségeit az Önkormányzat vállalja. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Volt egy vállalkozó, aki becsapta őket, a támogatást megkapták, tehát az Önkormányzatnak 
nincs ilyen jellegű kötelezettsége. Bennem azonban megfogalmazódott, hogy ha más utcákból 
hozzám fordulnának, és az Önkormányzatnak lenne pénze, én megcsináltatnám ott is. A 
megmaradó pénzből a falu javára kellene fordítani.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a napirend vonatkozásában szavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 1 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 10 nem 
szavazat mellett nem fogadta el. 
 
177/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Felsőtárkány, Fagyöngy utca közvilágítási hálózat 
fejlesztésének ügyét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelmet nem támogatja. 
 
 
Kapuvári Csaba képviselő egészségi állapotára figyelemmel az ülésről 21 óra 30 perckor 
távozott. 
 
14. Napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: polgármester 
 
a.) Településünk WEB-oldalának működtetése, fejlesztése: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Több Képviselő-testületi ülésen szóba került a község weboldalának fejlesztése, bővítése, 
naprakész információkkal való bővítése.  
Jelenleg a www.felsotarkany.hu címen elérhető oldalt a Polgármesteri Hivatal informatikusa 
készítette el 2005-ben. Az oldalon jelenleg található tartalom frissítése is munkaköri feladatai 
közé tartozik. 
 
Szükség lenne az oldal további fejlesztésére, újabb aloldalak készítésére, a helyi civil 
szervezetek, az ÁMK és intézményegységeinek megjelenítésére, illetve a kibővült oldal 
rendszeres, heti több alkalommal való frissítésére. Ez olyan időigényes feladat, ami a hivatal 
informatikusának munkaidejében a leterheltsége miatt már nem sűríthető be. 



 345 
 
 
 
 
Javaslom tehát, hogy a község weboldalának folyamatos fejlesztésével külső vállalkozót bízzon 
meg az Önkormányzat. A mellékletben megtalálható előzetesen bekért árajánlatok közül a 
legkedvezőbbet Szijjártó Zoltán egyéni vállalkozó adta, ezért javaslom, hogy a feladattal őt 
bízza meg a Képviselő-testület. Indokolja ezt az is, hogy a jelenlegi oldalt is ő készítette és az 
ezzel kapcsolatos jelenlegi feladatokat is ő látja el. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a weboldal fejlesztésével bízza meg Szíjjártó Zoltánt 
havi 15.000.- Ft megbízási díj fejében. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Támogatom az előterjesztést. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
178/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a községi weboldal fejlesztésének kérdését. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a weboldal fejlesztési munkálataira havi 
15.000.- Ft-os megbízási díj ellenében Szíjjártó Zoltán vállalkozóval köt szerződést. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban megjelölt 
ajánlattevővel a vállalkozói szerződést kösse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2007. december 15. 
 
b.) A községi kábeltelevízióhoz kapcsolódó szerkesztési munkálatok elvégzése: 
 
A helyi kábeltelevízió felvételeinek szerkesztési, archiválási munkái nagyon időigényes 
feladatok, amelyek hatalmas munkát rónak a jelenleg ezzel megbízott személyre. Azért, hogy a 
szerkesztő munkatársat részben tehermentesítsem és ezzel lehetőséget adjak a műsorkínálat 
bővítésére, hetente több adás lebonyolítására, a Képviselő-testületi ülések felvételeinek, illetve 
egyes önkormányzati rendezvények (pl. falugyűlés) vágási munkálataival 2007. januárjában a 
Polgármesteri Hivatal informatikusát bízta meg, aki ezen feladatokat munkaidőn kívül végezte 
és az így ledolgozott időt túlóraként számolhatta el.  
(A fenti rendezvények operatőri teendői és a vetítések lebonyolítása munkaköri feladatait 
képezik.) 
 
Szijjártó Zoltán informatikus jelezte, hogy az ilyen módon felhalmozódott túlórákat 2007. 
szeptembere óta nem tudja letölteni, mert ez csak az egyéb - a munkaköri leírásában rögzített - 
feladatainak rovására lenne megvalósítható. 
 
Egyúttal jelezte, hogy a fent említett feladatokat vállalkozóként havi 15.000 Ft díjazásért 
munkaidőn kívül el tudja végezni. Kérte, hogy amennyiben ez az Önkormányzat számára nem 
megfelelő, úgy a videó-szerkesztési munkákkal 2008. januárjától mást bízzak meg. 
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Szíjjártó Zoltán: 
Csak a számítógépes vágásról van szó, mint a testületi ülések, falugyűlések vágási munkái. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
179/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a községi kábeltelevízióhoz kapcsolódó egyes szerkesztési, 
vágási munkálatok elvégzésének kérdését. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a községi kábeltelevízióhoz kapcsolódó videó-
szerkesztési feladatok munkálataira havi 15.000.- Ft-os megbízási díj ellenében Szíjjártó 
Zoltán vállalkozóval köt szerződést. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban megjelölt 
ajánlattevővel a vállalkozói szerződést kösse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2007. december 15. 
 
c.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. átalakulása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2006. évi IV. törvény jelenleg hatályos rendelkezései szerint új Kht. nem alapítható, a 
cégnyilvántartásba már bejegyzett Kht.-k viszont a létesítő okirat módosításával nonprofit Kft.-
ként működtethetők tovább. Azon Kht.-k, amelyek ennek megfelelően nem módosítják a 
létesítő okiratukat, törvényességi felügyeleti eljárás kertében megszüntetésre kerülnek.  
Mindezeknek megfelelően szükséges a Kht. létesítő okiratának módosítását elhatározni. Ezzel 
egyidejűleg sor kerülhet az új könyvvizsgáló megválasztására, valamint a létesítő okirat új 
társasági törvény szerinti aktualizálására. 
Amiben változtatni kell, hogy a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Kht.-nak a törzstőkéje 
lecsökkent. Azért, hogy ne kelljen visszapótolni önkormányzati forrásból, javaslom, hogy a 
2007. évi zárómérleg szerint változzon a társaság törzstőkéje. Az új Gt. szerint 500.000.- Ft-tal 
megalapítható a társaság.  Ezzel az egy módosítással fogadjuk el a határozati javaslatot. 
A Felügyelő Bizottság működése vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályoknál 
kimondja a Gt., hogy a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek az alapító szervnek a tagjai, így 
gyakorlatilag a Képviselő-testület tagjai nem, csak külső személyek jöhetnek szóba. 
Javaslom, hogy úgy döntsünk, hogy február 1-jével menjen végbe az átalakulás. Ehhez ki kell 
kérni a szükséges összes iratot. A januári testületi ülésen határozzunk arról, hogy kik legyenek 
a Felügyelő Bizottság külsős tagjai. Javaslok olyan Felügyelő Bizottságot, aki a könyvvizsgálót 
kiváltja, vagy megtartjuk a könyvvizsgálót. A jelenlegi könyvvizsgálóval a szerződés 2011-ig 
szól.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
180/2007. (XII. 11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító úgy határozott, hogy a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Társaság (Cg. 10-14-000050) a 2006. évi IV. 
törvény 365. § (3) bekezdése alapján a társasági szerződés-módosítás végrehajtásával 
nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságként működik tovább, 2008. február 01-
jétől Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság néven. 
A társaság rövidített elnevezése: Felsőtárkány Nonprofit Közhasznú Kft. 
A társaság székhelye, tagi összetétele, tevékenységi körei nem, jegyzett tőkéje a 2007. évi 
eredmény ismeretében a Képviselő-testület döntése alapján 2.000.000.-Ft-ra változik.  
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
181/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító úgy határozott, hogy a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Társaság (Cg. 10-14-000050) alapító 
okiratának 10.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A társaság tagjai rögzítik, hogy a hatósági engedélyhez kötött tevékenységi körök 
vonatkozásában a tevékenység gyakorlásához szükséges engedély hiányában is 
bejegyezhetők a tevékenységek a cégjegyzékbe azzal, hogy a bejegyzett, engedélyköteles 
tevékenységet a cég csak az engedély cégbírósághoz történő benyújtását követően kezdheti 
meg.   
 
Javaslom, hogy a könyvvizsgálói tevékenységet továbbra is könyvvizsgáló és az érvényes 
szerződéssel tevékenykedő könyvvizsgáló végezze. Kérem az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem 
szavazat ellenében elfogadta. 
 
 
182/2007. (XII. 11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító úgy határozott, hogy a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Társaság (Cg. 10-14-000050) alapító 
okiratának 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A társaság alapítója rögzíti, hogy a könyvvizsgáló megbízása 2007. 10. 15. napján lejárt, 
azonban a tisztség leteltét követően a jelen határozattal megválasztott könyvvizsgáló a 
könyvvizsgálói feladatokat ellátta. Mind a könyvvizsgáló, mind pedig az alapító 
tudomásul veszik, hogy a jelen módosítás időpontjáig a könyvvizsgáló megbízás nélküli 
ügyvitelt látott el és az ezen időszak alatt a könyvvizsgáló által végzett tevékenységet a 
társaság alapítója a társaságra nézve kötelezően elfogadja.  
 
Az alapító által 2007. 12. 11. napjától 2011. 05. 11. napjáig kijelölt könyvvizsgáló: 
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 PELAZOL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
 Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-020017 
 Székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. 
  
 Könyvvizsgálatért felelős személy: Szabó Józsefné 
            anyja neve: Dancz Edit 
            lakcíme:      3324. Felsőtárkány, Tölgy u. 1. 
            MKVK sz.:  000091 
 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
183/2007. (XII.11.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító úgy határozott, hogy a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Társaság (Cg. 10-14-000050) alapító 
okiratának korábbi társasági törvényre utaló hivatkozásai értelem szerint az új gazdasági 
társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény) megfelelő hivatkozásaira módosulnak.  
 
A társasági szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.  
Az alapító megbízza dr. Kovács Gergely András ügyvédet (3300 Eger, Kossuth L. út 18. 
sz.), hogy az alapító okirat módosítása kapcsán a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 
előtt teljes jogkörrel eljárjon.  
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Van egy Mediátor nevű cég, aki a felsőtárkányi ravatalozóban azokat a holttesteket, akiket egri 
ravatalozóban nem tudott elhelyezni, a temetésig a felsőtárkányi ravatalozó hűtőkamrájába 
hozta. Információk alapján 11-13 KWh elfogyasztott áramot jelentett az önkormányzatnak 
naponta. Ennek az érdemi szabályozására lenne szükség. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Annak az eldöntésében kérem a testület segítségét, hogy ez az egyfajta quasi helyiségbérleti 
jogviszony fennmaradjon-e a továbbiakban, vagy zárkózzon el a hivatal a temetkezési 
vállalkozók ilyen irányú megkeresése elől. Két hete érkezett hozzám egy bejelentés, miszerint a 
község köztemetőjében lévő ravatalozóban egy vállalkozó egy nem felsőtárkányi illetőségű 
elhunytat szeretne elhelyezni. Ekkor indult el az előzményeknek a felderítése. Ez a Kft. bevitte 
a holttestet a ravatalozóba arra való hivatkozással, hogy korábban - örültem volna, ha tudtak 
volna olyanok is nyilatkozni, akik az előző testületben dolgoztak, vagy az önkormányzatot 
képviselték – szerződést vagy valamiféle szóbeli megállapodást kötöttek ezzel a Kft.-vel, hogy 
különböző díjtételek mellett elhelyezheti a halottat a felsőtárkányi község köztemetőjének 
ravatalozójában. 
Kerestünk írásos dokumentumot a hivatalban majd azt a felvilágosítást kaptuk a Kft.-től, hogy 
ez nem is  létezik mert szóbeli megállapodás alapján bonyolódott a dolog. Elvileg (elmondása 
alapján) 300.- Ft-ot fizetett községünknek naponta a vállalkozó a halottak elhelyezéséért. 
Ami sajnos nem helytálló mert még ennek a jelképes összegnek a rendszeres befizetését sem 
teljesítették. 
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Gyakorlatilag erről kimutatás, pénzforgalom nem volt a hivatalban, ezért elég nehéz ennek a 
nyomára bukkanni. Rendeznünk kell ezt a jogviszonyt. A vállalkozó a továbbiakban is szeretné 
kihasználni ezt a lehetőséget, vagyis, hogy 300.- Ft-os napidíj ellenében nem felsőtárkányi 
illetőségű halottakat hozzon a ravatalozóba. Én megkértem a ravatalozóban dolgozó Kht.-s 
dolgozót, hogy nézze meg, hogy kb. mennyi költsége van ennek a halott elhelyezésnek. Ő 
megnézte és arról tájékoztatott, hogy durván 10-12 KWh áramfogyasztás van 24 órán belül. A 
nyári hónapokban pedig még ettől is több. Ez azt jelentené, hogy amennyiben írásba foglalnánk 
ezt a megállapodást a vállalkozókkal, akkor sem lenne kifizetődő az önkormányzatnak, hiszen 
az áramköltség jóval több mint a 300.- Ft/nap. 
A kérésem az lenne a Képviselő-testület felé, hogy egyrészt megmaradjon-e ez a quasi meglévő 
jogviszony, vagy legyen egy szerződés, amit írásba foglalunk és  a megfelelő ellenszolgáltatás 
fejében bérelné a temetkezési vállalkozó a felsőtárkányi temető ravatalozóját. 
Sajnos az is a tudomásomra jutott, hogy azért nem tudjuk már kimutatni, hogy mennyivel 
tartozik nekünk a vállalkozó, mert saját kulcsa volt a ravatalozóhoz, így követhetetlen, hogy 
hányszor is vette valójában igénybe a ravatalozót. Nyilvántartás szerint évente kb. 8-10 esetben. 
Amióta a hivatal átvette a nyilvántartás vezetését, egy esetben fordult elő. A temetőgondnok 
viszont jóval nagyobb gyakoriságra emlékszik. Azzal, hogy a kulcsot a rendelkezésükre 
bocsátották effktíve nem tudjuk hányszor kellett volna számlázni nekik, ők meg nem igazán 
jelezték, hogy hányszor fordultak meg ott. 
Az a kérdés, hogy fenntartható-e ez a helyzet és milyen díjszabás mellett - átnéztem az 
önkormányzati rendeletet, de nem találtam erre választ. Úgy gondolom, hogy szerződésben, és 
mindenképpen írásban kellene rögzíteni a feltételeket. 
Egerben nem sikerült adathoz jutnom, mert ott vállalkozók üzemeltetik a ravatalozókat és nem 
adtak ki információt. Más, nagyobb településen is érdeklődtem, ahol akár napi 12-20.000.- Ft 
között adják bérbe a helyiségeket a különösen magas villanyszámla, hűtési  és egyéb költségek 
miatt.  
 
 
 
 
Gyura Károly képviselő: 
Megdöbbentő az eset. Debrecenben van egy hamvasztó, ahol a bérleti díj a 30.000.- Ft-ot is 
meghaladja. Ez nem tartható és az is meggondolandó, hogy szóba kerülhet-e ezek után a 
szerződéskötés ezzel a vállalkozással.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Nem kell felbontani, mert nincs szerződés, de a továbbiakban el kell zárkózni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A továbbiakra nézve erre valami megoldást kell találni. Vagy azt mondjuk, hogy amennyiben 
nincs helyi elhunyt, rendelkezésre bocsátjuk, vagy azt mondjuk, hogy nem.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A vállalkozó részéről - kérésemre - fog egy ajánlat beérkezni, mert továbbra is szüksége van a 
helyre, de mondtam, hogy ezt a 300.- Ft-os napidíjat nem fogjuk elfogadni, mert az előnytelen 
az önkormányzatnak. Vélhetően meg fogja keresni a testületet. Nyilvántartás szerint 2006-ban 
8 eset volt, 2007-ben 2 eset volt.  
 
Varga József képviselő: 
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Vali néni nem ment ki, amikor meghoztak egy halottat, odaadta a kulcsot, ők pedig másolhattak 
belőle. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Javaslom, hogy ne is hozzunk be a testület elé semmiféle árajánlatot, kategorikusan utasítsunk 
el minden ilyen irányú kezdeményezést.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Korábbi testületi ülésen is téma volt, de az adótételekhez kevésbé illeszkedik a kérdéskör ezért 
nem akkor vetettem fel viszont mivel év vége van, a temető-fenntartási díj sorsát rendezni 
kellene. Ez egy olyan rendelkezés a temetőrendeletben, amihez szankció nem társul, így jelen 
pillanatban teljesen a becsületesség alapján fizetik a hozzátartozók a temető-fenntartási díjat. 
Ez éves szinten 300.000.- Ft bevételt jelentett eddig az önkormányzatnak.  
Jelen pillanatban a ravatalozó használatért kérhet az önkormányzat díjat. Én következetesen 
kértem, hogy a hivatal dolgozói a hozzátartozóktól minden esetben kérjék el ezt az 
összeget,mert a ravatalozó rezsiköltségéhez ennyivel hozzá kell járulnia mindenkinek. Ez 
egyébként is egy jelképes összeg. 
A rendeletben rögzített általánosan fizetendő temető-fenntartási díj akkor januártól már nem 
lenne kötelező. Önkéntesen persze be lehet fizetni, így módosítani egyelőre nem kellene a 
rendeletet. Temetésenként az eseti 5.000.- Ft-os ravatalhasználati díj maradna meg. 
A következő év első felében szeretném a temetőrendeletet egészét módosításra beterjeszteni, 
ekkor részleteiben átgondolhat mindent a tisztelt Képviselő-testület. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy 2008. január 1-jétől a kötelező temető-fenntartási díjat töröljük el, melyről a 
rendelet módosítás keretében hozzon döntést a Képviselő testület. 
  
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy megkeresett az Eger és Környéke 
Takarékszövetkezet vezetője azzal, hogy az önkormányzat számlavezetését vigyük át a 
takarékszövetkezethez. Ajánlatukat megvizsgálva megállapítottuk, hogy jelenlegi számlavezető 
Raiffeisen Banknál a jutalékokat és a számlavezetési díjat figyelembe véve jobb kondíciót 
adtak új ajánlatként. Összehasonlítva a Raiffeisen Bank továbbra is versenyképes és jobb 
kondíciókkal bír, mint a takarékszövetkezet, nem beszélve egy olyan finanszírozási dolgaik 
vannak és olyan szerződéseket lehet velük kötni, keretszerződéseket a pályázatok 
finanszírozásánál, amelyek csak kereskedelmi bankokkal oldhatók meg. Hosszú távú 
fejlesztésnél az FHB-val állnak kapcsolatban, ahol a mindenkori alapkamatnál lényegesen 
alacsonyabb, olyan 4-4,5 % kamattal tudnak nekünk hosszú távú hitelt adni. Egy 
takarékszövetkezet erre soha nem lesz képes. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 
szerződés-módosítás aláírására jogosítson fel és hosszabbítsuk meg a szerződést a Raiffeisen 
Bankkal. Az OTP jöhetett még szóba, de érdemi ajánlatot az előző két pénzintézet adott. Ez 
nem kíván képviselő-testületi határozatot, csak tájékoztató jelleggel mondtam el a testületnek. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a "Felsőtárkány Díszpolgára" és a "Felsőtárkányért" 
kitüntető cím mellé, alapítson még egy jelképes díjat, ami köszönete lenne az éves munkának, 
illetve annak a vállalkozási tevékenységnek, amit itt folytatott egy-egy vállalkozó a településen. 
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A "Vállalkozók Felsőtárkányért" díjat minden évben adjuk oda annak a vállalkozónak, vagy 
vállalkozás vezetőjének, akiről úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül a legnagyobb adózóként, 
de legtöbbet tett a településért. 
 
Bakondi Sándorra gondoltam, aki a település virágosításában elég sokat tett a településért. 
Anyagi dolgokkal nem nagyon tudjuk megköszönni a munkáját, de mindenképpen 
példaértékűnek tartom azt a tevékenységet, amit tett a település érdekében. Nélküle a 
Vállalkozók és Munkáltatók Felsőtárkányért Szövetsége-féle támogatás, illetve növénytelepítés 
sem jöhetett volna létre, de a VFSZ nélkül is létrejött volna az általa a település irányába tett 
felajánlás. Mindenképpen érdemesnek tartanám arra, hogy egy jelképes ajándékkal a 
vállalkozók részére tartandó fogadáson megajándékozzuk és megköszönjük a munkáját az 
Önkormányzat nevében. 
Kérdem, hogy belefoglaljuk-e a rendeletbe ezt a harmadik kitüntető címet. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Támogatom a kezdeményezést, én is javaslom Bakondi Sándort erre a kitüntetésre.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Bóta Csaba nevét is meg kellene említeni. Rendkívül jónak tartom a kezdeményezést, de ne 
felejtsünk el a településen még egy vállalkozást, a VITAVIN Kft.-t, mert bármilyen rendezvény 
van a településen, mindig részt vesznek. Év végén a vállalkozóknál tegyünk egy értékelő 
rendet, mintegy megköszönve a faluért tett munkát. Két-három vállalkozás kerülhetne a körbe 
évente.  
 
Gyura Károly képviselő: 
A tópart hosszabb távú fejlesztésének kidolgozásával kapcsolatosan tartottunk egy 
megbeszélést, ahová minden önkormányzati képviselőt és külsősöket meghívtam. Született egy 
kompromisszum. 
Az első ízben hozott tervezői elképzelésnek bizonyos fokú módosítását beszéltük meg. Ez a 
módosítás elkészült, megtekinthető.  
Az a tiszteletteljes kérés a testület felé, hogy ennek a pályáztatási lehetősége januártól nyitva 
áll, mely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy előtte a falu elé ki tudjuk vinni. Azt kérem a testület 
tagjaitól, hogy ennek az áttekintése után ezt a javaslatot fogadjuk el a falu elé kivihetőség 
szempontjából, mert ezt szeretném tulajdonképpen a december 14-ei falugyűlés elé terjeszteni.  
Ez nem egy végleges helyzet, olyan elképzelés, amely lehetőséget taglal amit a falu elé ki lehet 
vinni. Mindenféle ötletet várunk, természetesen a buszmegálló kérdése nem is merült fel. A 
Nemzeti Park ezt az elképzelést jóvá tudja hagyni, ami a parkolóval kapcsolatban készült, a 
Közútkezelő a megrajzolt formában el tudja képzelni a megállási lehetőség kialakítását.  
Az a kérdés, hogy ezt az elképzelést alkalmasnak találja-e a testület a falu elé kivihetőnek. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Nem jelöltük meg a buszmegállónak a helyét a megbeszélés alkalmával.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Úgy gondolom, hogy az elképzelés szakaszolva megvalósítható. El kell mondani, hogy ennek a 
megvalósítására törekszünk. Jönnek ki rá településkép- és egyéb pályázatok. Annyit tudunk 
vállalni, hogy ezeket figyeljük, el kezdünk pályázgatni. Januári testületi ülésre mehetne az 
összes pályázat, amire érdemes lenne az önkormányzatnak elindulni. Szeretnénk egy olyan 
keretösszeget a képviselő-testülettől, amivel az engedélyes tervek felé el tudunk indulni. 
Legalább egy látványterv vagy megvalósítási tanulmány szinten ezekkel rendelkeznünk kell. 
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Kakuk Pál képviselő: 
A sziklaforrás felújítását minél előbb el kellene kezdeni. Jó lenne ha lenne elképzelésünk, hogy 
nézzen ki a sziklaforrás.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Nemzeti Parkkal abban egyezkedünk, hogy mennyire lehet visszabontani a baloldalát. Ha a 
sziklafalig vissza lehetne bontani és ki lehetne takarítani, ebben a hónapban elkezdik a munkát.  
A birtokomban van a fénykép, a 40-es 50-es évekből, annak a visszaállítását próbáljuk 
megoldani. Abban maradtunk, hogy amennyiben vízügyesek nem támasztanak valamiféle 
ellenvetést, akkor nagy sziklákkal feltöltjük a nyílást és arra teszünk betonfelépítményt és azt 
szikló kővel kirakva, bemohásítva megcsinálunk.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A levezető szakaszra lenne javaslatunk. Az alsó rész szintezését kellene megoldani, hogy ne 
pangjon ott a víz. A tegnapi napon csak a csőből, a mai napon már rendesen jött a forrásvíz. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy akinek más elfoglaltsága nincs jöjjön el a közmeghallgatásra és válaszoljon a 
hozzá intézett kérdésekre.  
 
Mivel a jelenlévők további előterjesztéssel nem éltek, a polgármester a képviselő-testületi ülést 
23 órakor befejezetté nyilvánítja. 
 
      k.m.f. 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon    dr. Pusztai-Csató Adrienn 
          polgármester            jegyző 


