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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Felsőtárkány Község házasságkötő termében a Képviselő-testület 2008. január 15-
én megtartott ülésén. 
 
 

Határozatok: Tárgya:  
 

1/2008. (I. 15.) A felsőtárkányi civilszervezetek beszámolója az eltelt 1 év munkájáról 
 

2/2008. (I. 15.) Vaczkáné Pajkos Zsuzsanna és Rebecsák György ingatlan bérbevételi 
kérelme 

3/2008. (I. 15.) A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 
módosítása 

4/2008. (I. 15.) Dr. Juhász Attila Simon polgármester illetményének megállapítása 
 

5/2008. (I. 15.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő 
Bizottságának megválasztása 

6/2008. (I. 15.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 

Rendeletek: Tárgya: 
 

1/2008. (I. 15.) Temetőrendelet módosítása 
 

2/2008. (I. 15.) Közétkeztetési térítési díjak módosítása 
 

 
A jegyzőkönyv az 1. oldaltól a 24. oldalig folyamatos számozással készült. 

 
Jelen vannak: 

1. dr. Juhász Attila Simon polgármester 
2. dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
3. Pelyhe Istvánné alpolgármester 
4. Bajzát Ferenc képviselő 
5. Bajzát Zoltán képviselő 
6. Bakondi Károly képviselő 
7. Csáti Sándor képviselő 
8. Erdei Szabolcs képviselő 
9. Gyura károly képviselő 
10. Kakuk Pál képviselő 
11. Kapuvári Csaba képviselő 
12. Varga József képviselő 
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Dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülés megnyitja, megállapítja, hogy dr. Pekár-
Szilágyi Csaba képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem jelent meg.  
Megállapítja továbbá, hogy az ülés határozatképes. 
 
Ezt követően a polgármester ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 

2. A civilszervezetek 2007. év munkájáról szóló beszámolója  
Előadó: az egyesületek vezetői 

3. Vaczkáné Pajkos Zsuzsanna és Rebecsák György ingatlan bérbevétel iránti kérelme 
       Előadó: polgármester 
4. Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása  

Előadó: polgármester 
5. dr. Juhász Attila Simon polgármester illetménye 

Előadó: jegyző 
6. Temetőrendelet módosítása 

Előadó: jegyző 
7. Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő 

Bizottságának megválasztása 
Előadó: polgármester 

8. Egyebek 
• Intézmények étkeztetési térítési díjának megállapítása 

 
A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Napirendi pont 
Lejárt határidejű határozatok: 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A napirendi pontok tárgyalása előtt felkérem a Felsőtárkányi Általános Művelődési 
Központ igazgatóját Balogh László urat, egy nagyon fontos eredmény, a zeneiskolához 
kapcsolódó bejelentés megtételére. 
 
Balogh László ÁMK igazgató: 
Szeretném bejelenteni, hogy 2008. januári keltezéssel a Felsőtárkányi Általános 
Művelődési Központ Zeneiskolája megkapta a kiválónak minősített művészetoktatási 
intézmény címet, ami azt jelenti, hogy a fél éve tartó minősítési eljárás eredményeképpen  
megkaptuk a "kiválóra minősített intézmény"  minősítést. Ez azért fontos, mert a következő 
évben ez alapján fogja megkapni intézményünk a normatívát.  Akik ezen a minősítésen 
nem felelnek meg, nem kapnak állami normatívát, mi pedig megkapjuk a teljes értékűt. Azt 
gondolom, hogy nagy eredmény. Gratulálok a kollégáimnak, az ő érdemük, hogy ez így 
működött. Köszönöm a munkájukat és remélem, hogy ezt folytatni fogjuk továbbra is. 
 
A civilszervezetek vezetői, képviselői vannak jelen az ülésen. Január 17-ére összehívtunk 
egy civil kerek-asztalnak nevezett fórumot, amit már egy alkalommal megrendeztünk. Az 
az értelme és haszna, hogy egyrészt az ÁMK közművelődésre vonatkozó terveit szeretném 
megbeszélni, ill. tájékoztatni önöket és a véleményüket kérni. Szeretném, ha a testület 
tagjai is eljönnének és egy kötetlen beszélgetés alkalmával, átbeszélnénk a következő év 
közművelődésére vonatkozó tervét.  
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Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Közéleti klubot indítunk be a 
településen. Ez azt jelenti, hogy különböző témákban előadókat hívunk és olyan dolgokról 
szeretnénk beszélgetni, előadásokat hallgatni, ami önöket érdekli.  
 
Első körben január 31-ére az árpádkori magyarságról egy egri történész tanár fog előadást 
tartani.  Megragadom az alkalmat és meghívom Önöket. Az ÁMK nevében minden család 
meg fogja kapni ezt a tájékoztatást. 
 
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tisztelt Képviselő-testület, illetve a település közvéleménye! 
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2007. évi december havi Képviselő-testületi ülésen 
meghozott döntés alapján az átszervezésünk jogszerűnek minősült. A Közigazgatási Hivatal 
törvényességi ellenőrzésén átment, tehát úgy gondoljuk, hogy ezzel az új jogszabályi 
alapokat megadtuk hivatali munkavégzésünkhöz. 
 
A Polgármesteri Hivatalban Bóta Endréné volt ezidáig a jegyző-helyettes. A prémiumévek 
program úgy néz ki, hogy sikeresen megvalósul az ő esetében. Szerettem volna, elérni, 
hogy Képviselő-testülettől és a település lakosaitól is elbúcsúzzon, ezért van most itt. 
Nagyon szép életút áll mögötte, csak gratulálni tudunk. A tapasztalatát nélkülözni nagyon 
nem tudjuk, meg a jó észrevételeit, illetve a munkához való jó instrukcióit. Még látható lesz 
a Polgármesteri Hivatalban. Egyébként is a prémiumévek programban igaz, hogy 
csökkentett munkaidőben, de még dolgozik nálunk. Ezzel egyébként egy-két félreértést is 
el szeretnék oszlatni, ami a településen elterjedt. Nem arról van szó, hogy ő akár az én, akár 
más elhatározásából távozik a hivatalból, saját elhatározásából választotta ezt a nyugdíjat 
megelőző programot, amin a részvétel elsősorban az ő érdekeit szolgálja, nekünk hiányozni 
fog. Nagyon meg voltunk vele elégedve a munkájával és mindig nagyon sokat segített. 
 
Bóta Endréné: 
A településen szinte mindenki ismer. Több mint 28 évet töltöttem el az Önkormányzatnál. 
Voltak szép idők. Egyik talán legnehezebb munka emberekkel bánni. Ezt tükrözi a 
közigazgatási munka.  Megköszönöm, hogy elköszönhetek a testülettől, a kamerán 
keresztül pedig a falu minden lakosától is. Mint ahogy jegyző asszony elmondta, még látni 
fognak a hivatalban, szívesen megyek. Nagyon jó munkatársak vannak, jó a megértés, 
munkamegosztás, csak örömmel tudok visszagondolni az elmúlt időre és remélem, hogy ez 
nem fog megváltozni.  
A Képviselő-testületnek a további munkájához eredményekben és sikerekben gazdag 
munkát, jó egészséget kívánok. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Bejelentem, hogy Hegyiné Kertész Zsuzsanna 2008. január 1-jétől a jegyző-helyettesi 
feladatokat fogja ellátni. Ugyancsak egy nagy tapasztalatú kolléganőről van szó. 
Amennyiben én szabadságon vagy más elfoglaltság miatt távol vagyok, bizalommal 
forduljanak hozzá. 
 
A pályázatról szeretnék néhány szót szólni elsősorban azért, hogy a település közvéleménye 
megfelelő tájékoztatást kapjon a hivatalban történt eseményekről. 
A kiírást a Képviselő-testület látta, kifüggesztésre került a hivatalban, a kábeltévén és a 
weboldalon is megjelent. Összesen 10 pályázat érkezett a titkársági munkakör betöltésére. 
Ebből a tízből ötöt tartottunk alkalmasnak arra, hogy személyes meghallgatás keretében is 
lehetőséget biztosítsunk a pályázónak. Nemcsak Felsőtárkányból érkeztek pályázatok. Ami 
figyelemfelhívó vagy megdöbbentő volt számomra, hogy a 10 pályázóból 7 diplomás 
jelentkezett a titkársági beosztásra és csak három középfokú végzettségű. 
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A pályázati felhívásnak megfelelően összeállítottam egy pontozásos rendszert. Ezen a 
pontozásos rendszeren különféle kritériumok, de elsősorban az alapfeladatok ellátására 
vonatkozó képességek szerepeltek.  
Megkértem a polgármester urat és két olyan kollégát, akik jól ismerik a titkársági munkát, 
hogy ezen pontrendszer alapján - ismeretlenül - a személyes adatok ismerete nélkül 
pontozzák le a pályázatokat. Én ugyancsak a személy kilétének ismerete nélkül 
lepontoztam a pályázatokat. Hihetetlenül egyforma pontozásos eredmény alakult ki. 
Igazából három pályázó között dőlt el a pályázat sorsa. Amit kissé szomorúan kellett 
konstatálni, hogy Kovács Anett, aki korábban ezt a feladatot töltötte be, sajnos ebben a 
versenyben alulmaradt. Hozzá kell tennem, hogy az ő szerződése 1 évre szólt, tehát ez a 
szerződés lejárt. Ezt a szerződést meghosszabbítani nem lehetett, teljesen más jogi 
természetű munkaviszonyról van most szó, mint amiben ő korábban a hivatalban dolgozott, 
ezért mindenképpen meg kellett pályáztatni ezt a beosztást. Ő is a 3 legjobb pályázó között 
volt. Sajnálom, de ő alulmaradt a többi pályázóval szemben. Ezt azért szeretném 
kihangsúlyozni, mert sajnos eljutottak hozzám olyan információk, amelyek esetleg arra 
utalhatnak, hogy az ő munkavégzésével nem voltunk megelégedve, vagy olyan dolgokat 
csinált, ami miatt az ő továbbfoglalkoztatására nem kerülhetett sor. Ez nem így van, mert 
ha így lett volna, akkor a polgármester úr fegyelmi felelősségre vonást alkalmazott volna 
vele szemben. Nem is volt erre utaló jel sem, tehát az ő távozását úgy kell felfogni, hogy 
egy versenyhelyzetben nem ő jött ki győztesként. De ez nem azt jelenti, hogy nem voltunk 
megelégedve az ő munkájával.  
Visszautasítom azt, hogy onnan el lett távolítva. Nem fedi a valóságot. Kérem, a település 
közvéleményét, hogy a saját véleményüket azok alapján alakítsák ki, ami itt elhangzik. 
 
A pályázatunk győztese Erdélyiné Juhász Lejla, aki itt van a körünkben. Mától már 
dolgozik, egyébként ő is felsőtárkányi illetőségű. A honvédségnél közalkalmazotti 
jogállásban dolgozott. Három hónap próbaidő lett az esetében kikötve. Neki is többször is 
nyomatékosan elmondtam, hogy én ezt a három hónapot nagyon komolyan veszem és ez 
mindkettőnk számára lehetőséget ad arra, hogy ha esetleg nem  tudjuk megoldani az 
együttgondolkodást vagy az együttműködést, akkor mind a ketten ettől a jogviszonytól 
elállhatunk. A második legjobb jelölt azt a nyilatkozatot tette, hogy ő, amennyiben a három 
hónap eredménytelenül telik le, akkor vállalja három hónap múlva, hogy betölti ezt az 
állást. Bízom abban, hogy Lejlának ez az esély egy hosszú távú munkavégzésre ad alapot 
nálunk. 
 
Erdélyiné Juhász Lejla: 
15 éven keresztül a honvédségnél dolgoztam, de sajnos Egerben minden felszámoltak. 
Örülök, hogy bekerültem a hivatalba és megpróbálok minél hamarabb beilleszkedni és 
betanulni. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Baloghné Csávás Edina a Munkaügyi Központ által meghirdetett álláshelyre bizonyult a 
legalkalmasabbnak. Itt döntési jogunk nem volt, felsőfokú végzettséghez kötötte a 
Munkaügyi Központ ezt a beosztást és munkanélküli jogálláshoz. A településen ő volt az, 
aki megfelelt a kiadott kritériumoknak és a legalkalmasabb erre a beosztásra. Az ő bérét 90 
%-ban a Munkaügyi Központ fizeti, 10 %-ban a Hivatal. Felsőfokú végzettségű és ő fogja a 
Foglalkoztatási Információs Pontot működtetni a Hivatalban. 
 
Baloghné Csávás Edina: 
Azt hiszem a többség ismer, hiszen gyerekkorom óta Felsőtárkányban élek. Felsőfokú 
végzettségem van, agrármérnökként végeztem. Kertészmérnökként, dolgoztam egy 
kertépítőként cégnél. Született egy kislányom, jelenleg munkanélküli vagyok. 
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Próbálom legjobb tudásommal szolgálni a falu érdekeit és remélem, hogy sikerül nekem is 
beilleszkedni a közösségbe.  
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Sajnos a településen olyan kijelentések jöttek vissza, hogy tisztogatások folynak a 
Polgármesteri Hivatalban és ennek az áldozata lett Bóta Endréné, illetve Kovás Anett. Úgy 
gondolom, hogy Anett volt az, akinek a szeme előtt zajlott a pályázati rendszer. Margó 
pedig még mindig a Hivatal állományában van. Köszönöm a segítséget és azt a munkát, 
amit tőle kaptam az eltelt rövid idő alatt a Hivatalban. Úgy gondolom, hogy a 28 év, amit 
eltöltött a közigazgatásban elég volt, hogy az ilyen fajta atrocitásokat fel se vegye az ember. 
 
 
2. Napirendi pont 
A civilszervezetek 2007. évi munkájáról szóló beszámolója 
 
a.) Agria Shotokan Karate Egyesület 
Előadó: Juhász Ferenc elnök 
 
Tisztelettel köszönök mindenkit. Egyesületünk 2004-ben alakult felsőtárkányi telephelyű 
bejegyzéssel. Felsőtárkányban 10 éve van karate oktatás jelenleg 25 felsőtárkányi sportoló 
tagja van. Fő célunk a gyermek és felnőtt korosztály felkészítése a versenysporthoz, 
bajnokságokon való szereplés, utánpótlás, nevelés. Ezen túl megfelelő közösségi szellem 
kialakítása a gyerekek között. Fő támogatónk a helyi önkormányzat, melynek segítségével 
biztosítani tudjuk a sportolók számára a fejlődést, a szülők számára a megbízhatóságot, a 
sportolók részére az egészséget és a fegyelemre nevelést. Tömegsportban a második 
legnagyobb sportág a karate.  
 
2007. évben több rendezvényen részt vettünk, melyek felsorolását a beszámoló részletesen 
tartalmazza. A részünkre nyújtott anyagi támogatásból jó színvonalon tudtunk működni, 
melyet megköszönök Felsőtárkány Község Önkormányzatának és kérem, hogy a 2008. évre 
benyújtott támogatási kérelmünket is szíveskedjenek kedvezően elbírálni. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
200.000.- Ft támogatást kapott az egyesület. Hiányolom a többi civilszervezetnél is a 
pénzügyi beszámolót. Örültem volna, ha ezek a beszámolók bizottság elé is kerültek volna.   
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
25 felsőtárkányi sportoló van az egyesületben. Milyen a csoport korosztályi összetétele? 
 
Juhász Ferenc egyesületi elnök: 
4 felnőtt tagunk van, de minden korosztály tud sportolni. A többi mind 18 év alatti, vegyes 
a létszám. 
 
Gyura Károly képviselő: 
A tornaterembe jártok sportolni. Hogy vagy megelégedve a hellyel és az időponttal? 
Hiányolom az eredményeket a beszámolóból, kevés az az információ, ami kijut a faluba. A 
szép eredményeket meg kell ismertetni a településsel. A pontos pénzügyi elszámolásra én is 
kíváncsi lettem volna. Márciusban volt egy ülés, ahol hoztunk egy olyan határozatot, hogy 
a támogatott civilszervezetek kötelesek negyedévente elszámolni a számukra nyújtott 
támogatásokról. Javaslom ezen összeg 2008-ra történő megszavazását is.  
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Juhász Ferenc egyesületi elnök: 
A hellyel meg vagyunk elégedve, az időpontot kellett egy kicsit módosítani, mert más 
rendezvények miatt nem mindig tudtuk igénybe venni a tornatermet. A rendezvények 
csütörtökön voltak és zavartak a felkészülésben. Ezért tettük át más időpontra a 
felkészülést.  
 
b.) Felsőtárkányi Mazsorettcsoport 
Előadó: Papp Andrásné 
 
A Felsőtárkányi mazsorett csoport 5 éve alakult. Létszámunk jelenleg 11 fő. Ketten 
távoztak, egy új belépő volt. Ezzel a létszámmal tudunk működni, azonban szükséges 2-3 
fő tartalék bővítése. A 9-10 fő az ideális csoportlétszám. Az előző évben tanultunk néhány 
új számot, ami a felvonulásokon látványosabb, mint az eddigi. Ehhez új ruhákat varrattunk, 
melyhez az anyagokat és kiegészítőket csoportpénzből vásároltuk. Igyekeztünk költség 
hatékonyan gazdálkodni, az Önkormányzattól nem kértünk anyagi hozzájárulást. A 
felsőtárkányi fellépéseken túlmenően több településen is részt vettünk különféle 
rendezvényeken. Sikeresnek ítélem meg az előző évet és remélem, hogy ez a siker ebben az 
évben tovább folytatódik és minél több településre kapunk meghívást, mert a lányok felé 
áradó szeretet élteti a csapatot. Számítunk a Képviselő-testület támogatására ebben az 
évben is.  
 
Gyura Károly képviselő: 
A mazsorett csoport nem vett igénybe Önkormányzati támogatást a múlt évben, ennek 
ellenére él és létezik. A különböző civilszervezetek közül ők saját maguk intézik saját 
beruházásaikat. Sok sikert kívánok munkájukhoz továbbra is. 
 
c.) Vállalkozók és Munkáltatók Felsőtárkányért Szövetsége 
Előadó: Bakondi Sándor (nem a szervezet vezetője) 
 
Elnökségi tagként veszek részt az ülésen a VFSZ nevében, de nem vagyok felhatalmazva 
arra, hogy az írásban benyújtott pénzügyi beszámolót megtartsam. Saját véleményemet 
szeretném elmondani. Köszöntök mindenkit. A VFSZ nevében és képviseletében szeretnék 
néhány szót szólni elsősorban a Képviselő-testülethez. 
Szeretném megköszönni azt a kupát, amit 2007. év végén nekem ítéltek és szeretném 
azokat a vállalkozótársaimat is megemlíteni, akiknek ugyanannyi vagy még több részük 
van a munkában, amiért én kaptam a díjazást. 
A 2006. évet is szeretném elmondani kicsit összefoglalva azt, hogy a VFSZ mit csinált, 
mert azt hiszem, hogy a munka dandárja akkor volt. Így lehet megérteni azt, hogy mit is 
szeretnénk. 2006-ban a VFSZ-nek a tevékenysége a fás szárú növények és tuják 
telepítéséből állt. A Koronás úton, az Ady Endre utcában, a Szalában, a temető felé vezető 
út mellett, a Csóka-megyében ültettünk be egy kis területet. A rendőrlakás előtt pedig a 
Kht. ültetett el 60 db olyan tuját, amit az Örökzöld Agria Kft. ajánlott fel Bóta Csaba 
személyében, szintén a VFSZ részéről. A felmerült költségeket ezen munkák elvégzése 
során a VFSZ tagjai közösen viselték. Tehát a területen én voltam látható és ez ad okot a 
félreértésre, aminek betudom azt, hogy én kaptam az elismerést és a többieket szerintem 
érdemtelenül nem említette meg a Képviselő-testület és a polgármester úr, aki ezt a díjat 
nekem ítélte.  
A falu első demokratikusan választott polgármesterének egy emléktáblát avattunk a Hivatal 
előkertjének rendbetétele mellett. Ott két virágláda került kihelyezésre, melynek költségeit 
szintén a VFSZ állta, függetlenül attól, hogy kik dolgoztak és kik voltak láthatóak a 
területen. 
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Falevélgyűjtés is végeztünk a tóparton. Ez a polgármester úr által szervezett társadalmi 
munka volt, amihez nagyon sok ember hozzájárult. Amit ki szeretnék emelni az az, hogy az 
összegyűjtött faleveleket Juhász Károly, a Vitavin Kft. gépjárművével a falevélgyűjtés után 
két napig hordta. Sike Dénes bácsi Bobcat-tel tuskókiszedést és tereprendezést végzett 
ugyanezen alkalommal. Véleményem szerint ezek a munkák ugyancsak nem lettek 
megemlítve sehol. Tájház-rendezésbe, felújításba kezdett az Önkormányzat. Ott szintén 
volt egy társadalmi munka, ahol vakolat-eltávolítás, udvarrendezés volt, ahol szintén sok 
ember vett részt a VFSZ tagjai közül is. A törmelék elhordása szintén Juhász Károly 
érdeme. Úgy tudom, hogy a társadalmi munka utáni napon került sor az elszállításra. 
Szarvas Lászlót szeretném megemlíteni, aki a kertből kitermelt rőzse elszállítását szintén 
saját járműveivel oldotta meg. 
Októbertől február végéig volt egy patakmeder takarítás is, amit a Hivatallal közös ún. 
KÖVICE pályázat útján nyertünk. Ez egy 740.000.- Ft-os költségvetésű munka volt, ami 
250.000.- Ft-os VFSZ önerőt, 540.000.- Ft-os  állami támogatást jelent. Ezt a munkát 
elvégeztük. A kitermelt faanyagból fűtötték abban a szezonban a Polgármesteri Hivatalt, 
egy része pedig segélyfaként lett kiosztva a rászorulók számára.  
Év végén kiadtuk az első időszakos kiadványunkat, ami eljutott minden felsőtárkányi 
lakoshoz. 2006. év végén rendeztük az első galamb fesztivált Sike Dénes szervezésében a 
VFSZ teljes közreműködésével.  Mind szakmai, mind kulturális szempontból sikeres 
rendezvény volt és országos hírű. Azt hiszem hagyományt is teremtettünk abban az évben. 
Példa erre az idei galamb fesztivál, ami azt hiszem, hogy sikeres rendezvény volt. 
Volt egy áprilisi rendezvényük a MICROSOFT pályázaton. Szintén sok ember dolgozott, 
közöttük a VFSZ tagjai. Erdei Szabolcs a halőrház komplett tetőfelújítását oldotta meg, 
ahová az anyagokat ő vitte, mind a cserepet, mind a faanyagot. A bádogos anyagot is ő 
biztosította és a munkát saját emberével végeztette. Tereprendezést végzett Sike Dénes 
ugyanezen a napon. Volt növényültetés, aminek ellenszolgáltatásaként 249.000.- Ft-ot 
kaptam az Egerkert Kft.-hez a Polgármesteri Hivataltól. Ez pályázati pénz volt 
növényültetés számára. Én a tópartra kiültetett növényeket felajánlottam a falunak, mivel 
azonban polgármester úr ragaszkodott ahhoz, hogy szeretné kifizetni és a pályázatban is el 
volt különítve ez az összeg, ezért azt számomra átutalták. Ezt az összeget az Egerkert Kft. 
visszaforgatta a faluba. Ebből vásároltuk meg a balkonládákat és ebből lettek tavasszal 
kihelyezve az egynyári növények is. A tóparti játszótér elemeinek összeszerelését szintén a 
VFSZ oldotta meg Erdei Szabolcs irányításával, Sike Dénes és én magam alkalmazottak 
bevonásával alakítottuk ki a játszóteret. Növényültetés volt még tavasszal is. A felmerült 
költségeket szintén a VFSZ tagjai közösen viselték. Ekkor ültettük a templom körüli 
növényeket, a vasútüzem előtti tujasort, a Várhegy utca és Dózsa u. kereszteződésében lévő 
növényeket, ekkor végeztük a Fő út melletti sövény kialakítását. Az egri Szalapart úti 
kisegítő iskolások segítségével szoktam dolgozni. Sikerült megcsinálni a falu bevezető 
szakaszán közel 200-300 méter hosszon virágzó növényekből összeállított sövényt. A 
növényültetéssel kapcsolatban voltak még negatív észrevételek. Polgármester úr ígérte, 
hogy a felajánlott növényanyagot elszállítják.  Szeretném, ha ezt az idő engedi, 
mihamarabb tegyék meg. 24 kicsi és 4 nagy dézsát helyeztünk el a faluban. Ezek 
kihelyezésében a VFSZ tagjainak talán nagyobb érdeme van, mint nekem. Volt olyan 
dézsa, amit Répáshutáról kellett elszállítani. Ebben a munkában Szarvas László és Szegedi 
Barna vett részt a dézsák rendbetételével együtt. Szegedi Barnának szeretném megköszönni 
a 16 db kis dézsa felajánlását, ami szintén VFSZ-en keresztül került kihelyezésre. 2007. 
május 1-jén az Önkormányzat felkérésére programot szerveztünk a tóparton. 200 adag 
bográcsétel készült, a Kurdi Family Kft. adta a kenyeret, a Vitavin Kft. az innivalót 
biztosította. Cseke Zsolt szalvétával toldotta meg a rendezvényt. Ez szintén egy olyan 
sikeres rendezvény volt, ami a falu hírnevét öregbítette. 
2007. év végén egy mozgássérült felsőtárkányi lakos részére volt egy felajánlás, ami 
majdhogy nem teljes egészében Sike Dénes bácsi érdeme. Itt egy WC átalakítást kellett 
elvégezni, mert a mozgássérült azt az illemhelyet, ami náluk ki volt alakítva, nem tudta 
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használni. A VFSZ erről tudomást szerzett és szintén közös erőből vásároltuk meg azokat a 
szükséges anyagokat és eszközöket, amiket be kellett építeni. A munka dandárját Sike 
Dénes bácsi cége végezte el. 
E dolgok ismeretében nem értem, hogy miért én kaptam a díjat, melyet tisztelettel 
megköszönök. Úgy érzem, hogy érdemtelenül nem lettek megemlítve vállalkozótársaim, 
akik szintén érdemesek lettek volna erre a díjra. 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük a falu érdekében végzett munkádat, de ez a díj minden évben egy vállalkozónak 
a részére kerül átadásra. Úgy gondolom, hogy vannak más olyan elismerések a településen, 
amelyekre vállalkozói csoportok vagy más civilszervezetek tarthatnak igényt. Erre is van 
lehetőség a rendeletben. A kábeltévén és a Hírmondóban minden alkalommal megemlítésre 
kerültek azok a vállalkozók és civilszerveztek, akik érdemben segítséget nyújtottak. A 
2006. év végi falugyűlésen ezek a társadalmi munkák kihangsúlyozásra kerültek.  
Egy kicsit nagyobb párbeszédre törekednék a VFSZ és a Hivatal között. Mi próbálkoztunk. 
Személyes sértésnek is tekinthetném, hogy az általunk felajánlott konzultációt – mindenféle 
indoklás nélkül elutasították. Az érdemek és nem érdemek tekintetében párbeszédre kellene 
törekedni, és közösen tudnánk előbbre vinni ezeket a dolgokat. 
 
Bakondi Sándor: 
A párbeszédet szorgalmaztuk néhányszor. Volt egy testületi ülés, amikor a VFSZ tagjai itt 
voltak. Szintén ezekről a dolgokról beszéltünk. Volt olyan, hogy a testületi tagok - ki-ki a 
saját körzetében - fel fogja térképezni azokat a helyeket, ahová növényt lehetne ültetni. 
Ebben az ügyben sem történt előrelépés. Egyedül Kakuk Pál volt az, aki a felajánlást 
elfogadta és ő volt aki időben észrevette a növényesítést. A VFSZ-ben az egyik 
legparázsabb vitát kiváltó ok pontosan az, hogy a párbeszédet szorgalmaztuk volna, de ez 
szerintünk egy kicsit elkésett. Az elutasítás durva dolog volt a VFSZ részéről és a nevükben 
is elnézést kérek. Volt a jegyző asszonynak egy olyan kezdeményezése, hogy pénzt 
gyűjtöttek a vállalkozóktól a rászoruló gyerekek megsegítésére karácsony tájékán. Itt egy 
rossz szájízű megjegyzés eljutott hozzám is, hogy a vállalkozók, a VFSZ tagjai voltak azok, 
akik nem adtak az akcióba semmit. Ez kicsit annak a zöngéje, hogy szerettük volna, hogy 
egy köszönőlevél vagy bármi más elinduljon a munkánkkal kapcsolatban. Ha a testület 
kicsit figyelmesebben végezné a munkáját, ezt észrevehette volna. Ne csak az jusson el a 
VFSZ-hez, hogy számoljon el, hanem jusson el egy olyan köszönőlevél, amiben ezeket a 
munkákat esetleg megköszönik.  
 
Sike Dénes vállalkozó: 
A VFSZ-nek nincs elszámolnivalója, mivel semminemű önkormányzati támogatást nem 
kapott, így nem tud mivel elszámolni.  
Köszönetet szeretnék mondani a 2008. január első hétvégéjén megrendezett kiállítás 
segítségében úgy mint a VFSZ és úgy mint a B-34-es Galambegyesület képviselője.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület hozott egy határozatot, miszerint a VFSZ rendelkezésre bocsátotta és 
10 éves bérleti szerződés keretében biztosította a könyvtárnak az épületét. Úgy gondolom, 
hogy sokmilliós nagyságú érték még akkor is, ha olyan állapotban van amilyenben van. A 
képviselői tiszteletdíj-átutalás mindannyian tudjuk, hogy olyan fajta lehetőség, ami 
tulajdonképpen átmegy az ellenőrzésen, de az akkor is átutalt önkormányzati 
pénzeszköznek minősül, ha a pénzügyi vonzatait nézzük. Ehhez képest született egy 
rendelet, a pénzügyi beszámolót pedig megkaptuk. Korrekt módon elszámolt a VFSZ.  
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Az épület átadása maga is egyféle támogatás, anyagi értékű jog, amivel a testület elismerte 
ennek a szervezetnek a munkáját, mert nem irodahelyiséget, hanem egy komplett épületet 
önálló helyrajzi számon adott át a VFSZ részére.  
 
Bakondi Sándor:  
A volt könyvtár épületben a vizesblokk kialakítása folyamatban van, mind a víz, mind a 
szennyvíz hálózatra bekötése rendben van, a tetőszerkezetnek illetve a födémnek a 
szigetelése megtörtént, a vizesblokk kialakítása folyamatban van. A falak már állnak, ajtók, 
szerelvények hiányoznak, de amint anyagi erőink lehetővé teszik folytatni fogjuk. A VFSZ 
részéről azokat az állapotokat fogjuk fenntartani és erősíteni, amik itt a kialakult esetleges 
konfliktusok előtt voltak. Természetesen saját részről továbbiakban is a testület 
rendelkezésére állok 
 
Gyura Károly képviselő: 
Minden civilszervezet munkájához egy bizonyos összehasonlítás miatt szeretnék 
hozzászólni. A VFSZ munkája, amit a faluért tesz, rendkívül példamutató és csak köszönet 
jár érte. Azoknak az embereknek főleg, akiknek olyan problémáját oldották meg, amit ő 
maga nem tudott megoldani. Több képviselő szólt ezzel kapcsolatosan ígéret volt, de úgy 
látom van lehetőség a további növényesítésre. Úgy érzem, hogy mindenféleképpen helyre 
kellene tenni a testület és a VFSZ között kapcsolatot. A VFSZ munkáját tisztelettel 
köszönöm. 
 
d.) Szajky Rally Team  
Előadó: Szabó Attila 
 
Az autósport támogatással kapcsolatban tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Szajky 
Rally Team képviseletében versenyző társammal, Tóth Szabolccsal 2007. évben négy 
versenyben tudtunk indulni, mivel anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé azt, hogy 
további versenyekre nevezzünk. Többször volt műszaki problémánk, mely szintén 
megnehezítette a versenyeken való részvételt. Reméljük, hogy ebben az évben több 
lehetőségük lesz I. osztályos versenyeken részt venni. Az autó toltálkárossága miatt nem 
tudtunk több versenyen részt venni.  
Köszönöm az Önkormányzatnak az eddigi támogatást és kérem, hogy sporttevékenységünk 
folytatásához ebben az évben is szíveskedjenek hozzájárulni. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Szeretném megkérdezni, hogy hány főt érint az autósportban a tevékenységeket. Mekkora 
összeg volt az előző évi támogatás. Az elszámolási kötelezettség eljutott-e hozzátok. 
Minden civilszervezethez el kellett jutnia annak a kötelezettségnek, hogy negyedévenként 
el kell számolni a támogatásokról. Hiányom a negyedéves elszámolást.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Én sem tudok elfogadni olyan beszámolót, amiben összegszerűségek nincsenek. 
Amennyiben az önkormányzat pénzt ad valakinek, elvártam volna az elszámolást. 
Magasztalom Varga képviselő által elmondottakat, de ne felejtsük el, hogy a világ pénzről 
szól és pénzből működik.  
 
Szabó Attila: 
Az önkormányzati támogatással érintett autósportban én vagyok érintett. 2 x 50.000.- Ft-ot 
kaptam a tavalyi évben. A beszámolóba beírtam, hogy egy versenyre a nevezés 135.000.- 
Ft és én kétszer 50.000.- Ft-ot kaptam egész évre. Írtunk egy költségvetést, hogy mennyibe 
került ez az év. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Van egy önkormányzati költségvetés, ami biztosítja a sport támogatását. Aki kér és a  
beadott kérelme alapján, az anyagi lehetőségek függvényében kap, köteles elszámolni. A 
civilszervezeteket kizárólag az ügyészség jogosult ellenőrizni. Ez a fajta beszámoló a 
civilszervezetek munkájára vonatkozik, a pénzügyi beszámoló az Önkormányzat és az 
elszámolási szerződés alapján készült. 
Azon alapítványok vonatkozásában, amit nem az önkormányzat hozott létre, nincs jogunk 
elszámolást kérni. 
 
Varga József képviselő: 
Ami előttünk van, az a község civilszervezeteinek és alapítványainak beszámolója, amit mi 
már olvastuk. Láthattuk, hogy sokszínű a repertoár. Van, aki csak számszerű adatot 
szolgáltatott, van, aki csak szövegeset, van, aki mindkettőt. A település és a testület örüljön 
annak, hogy ilyen színes és ennyi civilszervezet működik ma Felsőtárkányban. Arról van 
szó, hogy meghallgassuk őket és a község is szerezzen róla tudomást, hogy ezek az értékek 
működnek. A költségvetés tárgyalásánál döntsünk a támogatások odaítéléséről. 
 
Bajzát  Zoltán képviselő: 
Ezt a támogatást nem kizárólag Szabó Attila kapta, hanem tartozik hozzá egy versenyzőtárs 
és szerelői csapat, akik ugyanolyan tagjai a versenyzői gárdának. 
 
e.) Felsőtárkányi Sportegyesület beszámolója 
Előadó: Varga Zsigmond egyesületi elnök 
 
Varga Zsigmond egyesületi elnök: 
Tavaly január 16-án választottak meg egyesületi elnöknek. Az írásban benyújtott 
beszámolót fenntartom. Szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, hogy 94 igazolt 
versenyző van hat korosztályban. A felsőtárkányi egyesület a megye elit labdarúgása közé 
tartozik. Már másodszor nyertük el Heves megye legsportszerűbb csapata címet. Azt a 
kitűzött célt szeretnénk elérni, hogy meghatározó és szórakoztató program legyen a foci a 
településen. Szigorúan költség-hatékonyan kell gazdálkodnunk a Képviselő-testület és 
egyéb adományozók által nyújtott támogatásokból. Megköszönöm pozitív hozzáállásukat 
és szeretném, hogy ha a község labdarúgásának színvonala megmaradna a továbbiakban is.  
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Sportolási lehetőséget kínálunk a fiataloknak. A focikedvelőknek szórakozást biztosítanak. 
Mennyi volt a fizető látogatója a sportrendezvényeknek? Konkrétan 2,8 MFt-os támogatást 
kapott az egyesület azon kívül, hogy nemcsak ez a támogatás van. A futballpálya 
karbantartása önkormányzati feladat, ezen kívül a rezsiszámlák kiegyenlítését is az 
Önkormányzat állja. Többen szóvá tették viszont, hogy a felszerelt reflektorok akkor is 
égnek, amikor senki nincs ott, vagy csak 1-2 ember. Többen felteszik a kérdést, hogy ez a 
költségtakarékosság jegyében van-e. Nagyon nagy összegű támogatást kapnak, ennek 
ellenére azt tapasztalom, hogy nincs élet a sportpályán. Csak a meccsek idején látok 
mozgást.  
 
Varga Zsigmond egyesületi elnök: 
Általában 120-700 között van a látogatók száma egy-egy mérkőzésen. A jegybevétel 
904.500.- Ft volt. A tavaly megállapított 1000.- Ft-os jegyárakat 600.- és 400.- Ft-ra  
leszállítottuk és a 2006. évi bevételhez képest 12 %-al nőtt a bevételünk a jegyeladásból. 
Bajzát Sándort kértem, hogy gyűjtse ki minden hónapban a rezsiköltségeket, óraállásokat és 
adja át nekem. Kiszámoltam, hogy az esti világítások alkalmával havonta 30-35 kW 
áramfogyasztás van. Én bevezettem, hogy az edzésre járó játékosoknak kötelező a jelenléte, 
a jelenléti ív vezetése.  
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Gyakorlatilag a 2006. évi támogatáshoz képest 915 eFt-tal kaptunk kevesebbet. Saját 
bevételünk meghaladta a 1,5 MFt-ot. A jegybevétel, az utánpótlás programból és az MLSZ-
től kaptunk támogatást. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Beszámolójában azt olvastam, hogy 2007. évben elsődlegesen költségtakarékos 
gazdálkodást céloztak meg.  Tudomásom van róla, hogy a 2007. december havi 
fűtésszámlájuk meghaladja a 90.000.- Ft-ot. Tudjuk-e, hogy mennyiben kerül nekünk a 
foci? 2,8 MFt támogatást kaptak a 2007-es évben, de az Önkormányzat fizeti a 
fűkarbantartást és egyéb rezsiköltségeket. Szép, hogy 1,5 MFt összeget sikerült saját erőből 
összeszedni, de az Önkormányzatnak mennyibe kerül ez? 
 
Varga Zsigmond egyesületi elnök: 
4,5 MFt-ot kértem és 4,3MFt-ot határoztak meg, amelyből 2,8 MFt készpénz  800.000.- Ft 
a létesítmény fenntartása. Azt mondom, hogy ez a legszűkösebb támogatás. Az egyesület 
működése 5,3 MFt volt éves szinten. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A nyári vízszámla közel 700.000.- Ft volt. Van egy közel 850.000.- Ft-os lejárt határidejű 
követelés az egyesület felé egy szállítótól, aki a testülethez fordult, hogy rendezzük az 
egyesületnek a számláját. Közöltem, hogy nem az Önkormányzat az alapító, ezért nem 
fogunk kötelezettséget vállalni ezen összeg kiegyenlítésére. Próbálják meg megegyezéses 
úton rendezni ezen kötelezettséget. Ezért való helytállás nem az Önkormányzat feladata. A 
fűtés és a vízszámla az 1MFt felett van. Működtetni kell, de hogy milyen áron, azt a 
Képviselő-testületnek meg kell vizsgálnia a 2008. évi költségvetés tárgyalásánál. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Szeretném megkérdezni, hogy felsőtárkányi focizik-e a csapatban? A jövőbeni támogatás 
miatt muszáj nyilvános összehasonlítást tenni, mert ez a falu számára nem közismert. A 
készpénzes támogatás mennyiben érinti a fiatalabb korosztályt? Mennyiben tudjuk 
támogatni azt az egyesületet, amikor ilyen jellegű elosztás van? A fiatalok döntő részben 
nem kaptak lehetőséget az egyesületnél. Jó lenne ha a falu tisztában lenne azzal, hogy a foci 
Felsőtárkányban összesen mennyibe kerül. Ha jól látom ez kb. 6-8 MFt-ot tesz ki éves 
szinten.  
 
Varga Zsigmond egyesületi elnök: 
768.000.- Ft mínusszal vettem át az egyesületet, ebből 2006. évi tartozás 569.000.- Ft volt 
szállítási költség címén. Mondtam a szállítónak, hogy valamilyen részletekben tudok 
teljesíteni. 128.000.- Ft-ot fizettem ki eddig. Egy bélapátfalvi vállalkozó harmad áron 
vállalja a szállítási költséget. 
Ahogy nő a korosztály, úgy csökken a tárkányi játékosok száma.  
Augusztusban az amerikai futballisták tartottak edzéseket, ezért emelkedett meg akkor a 
vízdíj. Azt is kell nézni, hogy ennek a sportrendezvénynek, ami idehozott néhány turistát, 
milyen egyéb haszna van a településen, azt is át kell gondolni. Én a munkát társadalmi 
munkában végzem, nem pénzért.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az egyesületnek azzal a pénzösszeggel kell elszámolni, amit támogatási összegként 
nyújtunk a részükre. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A polgármester úr elmondta, amit akartam. Csak a támogatási összeget lehet számon kérni. 
Egyéb üzemeltetési költségek vonatkozásában, a Hivatalban minden számla megtekinthető.  
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f.) Felsőtárkányi Fúvószenekari Egyesület 
Előadó: Bartyik János, az egyesület vezetője 
 
Az írásban beterjesztett beszámolót fenntartom. Egy dologban kapcsolódnék Balogh László 
ÁMK igazgató úr beszámolójához, hogy volt valamikor a zeneiskolában doboktatás, ami 
megszűnt és amiért ilyen szigorúak a követelmények a zeneiskolával szemben  ezt az iskola 
nem tudja felvállalni, mert a dologi kiadás több millió forintot tenne ki 
eszközbeszerzésében.  
Szerettük volna ezt áthidalni úgy, hogy az egyesület keretében lenne a doboktatás, itt senki 
nem tud bennünket számon kérni, hogy milyen tanárral és milyen felszereléssel végezzük 
az oktatást.  Az a lényeg, hogy zenekari dobost neveljünk utánpótlásként. Abban szeretnénk 
kérni a testület segítségét, hogy a doboktatáshoz anyagilag járuljanak hozzá valamilyen 
módon. Nem tudom a könyvviteli módját ennek. Lehet úgy is, hogy az egyesületet 
támogatják, de bármilyen más megoldást el tudok képzelni. 
Azt hiszem, hogy az előző év nagyon eredményes volt, igen sok pénzeszközt tudtunk 
felhasználni, 2,5 MFt éves árbevételünk volt. Ez egy olyan pénzeszköz volt, amiből 
sikeresen haladtunk előre 2007-ben. Nagy értékű eszközt tudtunk beszerezni, ami évek óta 
halasztódott. Sikeres évet zártunk. 26 fellépés volt, melyből 13 fellépést díjmentesen 
vállaltunk, 13 fellépést pedig ellenérték fejében.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük, hogy a települési rendezvényeken sikeresen részt vettek. Mindig magas szintű 
produkcióval léptek fel, hatalmas élmény volt minden alkalommal a zenekar fellépése. 
Nemzetközi szinten is megállták helyüket. A budvai fesztiválon is elismerték a zenekart. 
Gratulálok, és ebben az évben is számítunk a zenekar fellépéseire.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Az egyesület beszámolója mintaszerű, betartotta az önkormányzati határozatot és 
megtartotta a negyedéves elszámolását. 
 
g.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány beszámolója 
Elődó: Mészáros Zoltán kuratóriumi elnök 
 
Sajnos a 2007. év nem volt sikeres. Szinte csak helyi fellépéseket tudtunk vállalni. 
Reklámhiány vagy az anyagiak hiánya hozta ezt. Előző években, Egerben sok fellépésünk 
volt, tavaly nem hívtak bennünket. 2007. március 15-én az általános iskolában léptünk fel.  
Május 1-jén a Fő úton vonultunk fel a többi csoporttal együtt a tópartig. Búcsúkor a 
külföldi fellépők vendéglátásában nyújtottunk segítséget. Augusztus 20-án részt vettünk a 
tóparti főzőversenyen, szerepeltünk a szabadtéri színpadon. Szeptemberben a Rétes 
napokon ünnepelte a Rozmaring Népdalkör fennállásának 15. évfordulóját. Csoportunk 
fellépéssel kedveskedett az ünnepen résztvevőknek. Az Önkormányzattól év közben kapott 
támogatást a ruhatárunk bővítésére fordítottuk. Elkészült a népviseletből 7 női ruha, 
darabonként 19.000.- Ft-ért. A csoport életében változást jelentett művészeti vezetőnktől, 
Németh Erzsébettől való megválás, mely közös megállapodás alapján jött létre 2007. 
júliusában. Új művészeti vezetőnk Kovács Tibor folytatja a munkát. Segítségével a nyár 
elején már meglévő koreográfiát dolgoztuk át, szeptembertől új táncok tanulásába 
kezdtünk. Bízunk abban, hogy munkánkkal, színvonalas fellépéseinkkel meg tudjuk 
szerettetni a néptáncot. Sajnos hónapokig hirdettük, hogy várjuk a táncolni vágyó 
embereket, fiatalokat, de jelentkező nem volt. Ha külsősök nem lennének, akkor a néptánc 
nem maradna fenn. Mindent elkövetünk, hogy hagyományainkat megőrizzük, ápoljuk és 
továbbadjuk. Ezúton köszönjük a Képviselő-testületnek, az Önkormányzatnak a 
támogatását. 
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Gyura Károly képviselő: 
A néptánc együttes hány főt érint, ők fiatalok? Az utánpótlást nem sikerül megoldani? A 
pénzügyi beszámolót megkaptam, sajnálom, hogy nem jutott el az információ a 
beszámolások tekintetében. 
 
Varga József képviselő: 
Olvastam, hogy szeretnétek egy nyári tábort a vargyasi településsel megrendezni. Van-e 
esély arra, hogy a tábort követően lesz fiatal tagja az együttesnek? 
 
Mészáros Zoltán kuratóriumi elnök: 
17-18 fő tagunk van jelenleg. Felnőtt korúak vannak, gyerekek nincsenek. 2006-ban 16 fő 
15-16 éves gyermek hagyta abba a néptánc-tanulást. Egyszerre léptek ki. Eddig nem 
kértünk segítséget az ÁMK-tól. Próbáltam az edzőtáboron keresztül, de nem jönnek, azt 
mondták, hogy nem nevettetik ki magukat. Új tag belépését egy tábor nem tudja 
befolyásolni. Németh Erzsébetnek volt egy ígérete a vargyasi vendégszereplésen, hogy a 
vargyasi gyermekeknek rendez itt egy tábort. Ő már nem tudja megvalósítani, de mi ennek 
ellenére szeretnék fenntartani a kapcsolatot és az ígéretet teljesíteni.  
 
h.) Felsőtárkányi Tegnap, Ma Holnap Alapítvány tájékoztatója 
Előadó: dr. Bajzát György kuratóriumi elnök 
 
dr. Bajzát György kuratóriumi elnök: 
Az alapítványról készítettem egy tájékoztatót. Közvetlen támogatást nem kapott az 
Alapítvány az Önkormányzattól. Itt egy 16.000.- Ft összegű iparűzési adó címkézésből 
származó támogatás miatt van beszámolási kötelezettségünk az Önkormányzat felé. Ezt az 
összeget még nem használtuk fel, illetve az a cél, amit itt az Alapítvány egy konkrét cél 
érdekében hozott létre - nevezetesen az országzászlónak a templom előtti téren való újjá 
építése, amit néhány évvel ezelőtt az Alapítvány szervezésében elindult, de ez a munka 
megrekedt. Nem tett le az Alapítvány arról, hogy ez létrejöjjön. Ez pénz függvénye 
természetesen és néhány akadálynak az elhárítása. Az Alapítvány egy magánszemély által 
létrehozott Alapítvány, mely több éve létezik. Én a kuratóriumi elnöki tisztet töltöm be. Az 
alapító felé jeleztem, hogy a tisztségről le kívánok mondani. Azt, hogy miért nem sikerült 
nagyobb fajsúllyal megjelenni a településen, pénzügyi okoknak köszönhető. Minimális 
tőkével indult az Alapítvány, ami nem tette lehetővé, hogy nagyobb rendezvény vagy 
esemény szervezésébe foghassunk. Az elsődleges cél a pénzgyűjtés volt, utána megszületett 
a döntés, az országzászló építésére. Ez az akkori Önkormányzat támogatását élvezte, 
elindult az építési engedélyezési eljárás az építési tervdokumentáció alapján (tervezője 
Bartyik János volt), azonban olyan műszaki problémába ütköztünk, aminek milliós 
nagyságrendű pénzügyi vonzatai lennének és a megoldás azóta sem alakult ki. Bízom 
benne azonban, hogy ezt az akadályt nem túl hosszú időn belül sikerül elhárítani és a 
falunak ez az ékessége, ami méltatlanul került lerombolásra az 1960-as évek környékén, 
ismét látható lesz. Ha van kérdésük, állok rendelkezésükre. 
 
i.) Felsőtárkányi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 
Előadó: Szántósi Rafaelné a szervezet képviselője 
 
Szántósi Rafaelné: 
Az írásban benyújtott beszámolónkat fenntartjuk, kérdésükre szívesen válaszolunk. Annyit 
jegyeznék meg, hogy a kis tartalékunk valamivel több, mert nem tudtuk megvalósítani azt a 
tervünket, hogy a Nyugdíjas Klub tagjai elmenjenek az Országházba. Ezt reméljük, az idén 
tudjuk pótolni. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönetet mondok úgy a Rétes-napokon, mint a települési rendezvényeken való 
részvételen, valamint  a német vendégek fogadásakor végzett munkáért. Örülök, hogy ilyen 
aktívak a nyugdíjasok, sajnálom, hogy a többi korosztály nem követi példájukat. Ezután is 
számítunk munkájukra. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Nagy szükség van rájuk, gratulálunk. 
 
Erdélyi Tiborné: 
Köszönjük az anyagi támogatást. Természetes volt, hogy segítsünk. Azt szeretném 
mondani, hogy szívesen átadnám a szervezet vezetői tisztét másnak, de senki nem akarja 
vállalni. Ezután is végeznék munkát, de a szervezettel kapcsolatos teendőket átadnám 
másnak.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm az újjáalakult Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület elnökét és 
felkérem beszámolója megtartására. Kinyomtattunk egy kis füzetet, amiben az ezévi túrákat 
felsorolták. 
 
j.) Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 
Előadó: Merczel László elnök: 
 
Tavaly kerültem az egyesület élére. 1996-ban alakult az Egyesület és két éves pihenés után 
2007-ben újjá alakult. Sajnos az emberek nagyon nehezen indulnak el. Többször megjelent 
a hirdetésünk. 2007-ben 5 túra volt, valamint egy teljesítménytúra. Csináltunk 
kísérőprogramokat is. Az egyéb rendezvényeinket is sokaknak ajánlanám. Helytörténeti 
versenyt is rendeztünk. Eljöhet az a dolog, hogy ebben az évben Felsőtárkány 
Sportegyesülete fogja rendezni Eger Ünnepén a városismereti versenyt. Én is vihetem a 
tárkányiakat Egerbe. Ha valaki a környék történetével tisztában akar lenni két ilyen 
versenyre jöjjön el. Tavaly háromnapos rendezvény is volt. Azt szeretnénk elérni, hogy 
minél többen, minél nagyobb létszámban vegyenek részt egyesületünk programjain a 
felsőtárkányi lakosok is. 
A programfüzet meglétével be lehet jelölni előre a programokat. Javaslom a 
civilszervezetek tagjai részére az Egerben tartandó városismereti sétákat is. Kárukra nem 
válik. A várba 1 évben háromszor ingyen be lehet jutni. Van néhány verseny, ami nevezési 
díjas, és ha az Önkormányzat besegít, lehet, hogy több tárkányi is jelentkezni fog. 
Reméljük, hogy 2008. évi terveink megvalósulnak és ehhez kapunk Önöktől némi 
segítséget. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Fel tudom ajánlani, hogy a kábeltévén az aktuális túrák, a honlapon pedig az éves 
túranaptár megjelenik. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a beszámolókat és tájékoztatókat fogadja el azzal, 
hogy 2008. évben a támogatási szerződések megkötésénél a támogatások kiutalásának 
feltételévé teszi a negyedéves beszámolók határidőre történő benyújtását. Amennyiben ez 
elmarad, a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításánál határoz arról, hogy 
visszavonja-e a támogatást, illetve módosítja a költségvetési rendeletet, vagyis hogy az a 
civilszervezet nem kap támogatást, aki beszámolási kötelezettségét határidőre nem 
teljesítette. Elkészült egy standard beszámoló szöveg, amelyet a beszámoló melléklete 
tartalmaz. A beszámolásnak a rendjét és egy kis kiegészítő magyarázatot. Amennyiben a 
Képviselő-testület a civilszervezetek beszámolóját elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület a civilszervezetek beszámolóit, tájékoztatóit egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1/2008. (I. 15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civilszervezetek 
vezetői előterjesztésében áttekintette a felsőtárkányi civilszervezetek beszámolóját, 
tájékoztatóját. 
 
A Képviselő-testület a beszámolókat és tájékoztatókat elfogadta azzal, hogy 2008. 
évben a támogatási szerződések megkötésénél a támogatások kiutalásának feltételévé 
teszi a negyedéves beszámolók határidőre történő benyújtását. Amennyiben ez 
elmarad, a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításánál határoz arról, 
hogy visszavonja-e, illetve módosítja-e a költségvetési rendeletet. Ilyen módon kívánja 
elérni a Képviselő-testület, hogy az a civilszervezet ne kapjon támogatást, aki a 
beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesíti.  
 
 
3. Napirendi pont 
Vaczkáné Pajkos Zsuzsanna és Rebecsák György ingatlan bérbevétele iránti kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Rebecsák György urat, aki írásbeli kérelmet terjesztett elő a 
Képviselő-testület elé a felsőtárkányi 1276 hrsz. alatti ingatlan bérbevétele iránt. 
Kérelmében előadta, hogy a Fő út 206. szám alatti helyiségben vegyeskereskedést kíván 
üzemeltetni. Az ingatlan bérletére vonatkozóan havi 25.000.- Ft bérleti díjat ajánlott fel. 
 
Három érdeklődő volt az ingatlan tekintetében, azonban írásbeli kérelmet Vaczkáné Pajkos 
Zsuzsanna, valamint a körünkben megjelent Rebecsák György együttesen terjesztett elő. 
 
Erdei Szabolcs, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a kérelem megtárgyalást követően azzal egyetértett. Mivel az előző 
bérlő 30.000.- Ft bérleti díjat fizetett, ezért jelen bérleti szerződés vonatkozásában is ezen 
összeg megállapítását javasoljuk. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Határozott, vagy határozatlan időre kívánja bérbe venni az ingatlant? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezném kérelmezőt a cégformára vonatkozóan. Kérdezem továbbá, hogy a bizottság 
által kialakított 30.000.- Ft bérleti díj elfogadható-e? A Kht. az épület rendbetételét 
megkezdte, tisztasági festést végez, biztosítja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az épületet bérbe lehessen venni. Erre figyelemmel a bérlő a bérleti díjat, 
valamint a felmerülő rezsiköltséget lesz köteles megfizetni. Javaslom, hogy csak olyan 
beruházásokat eszközöljön a bérlő, amit a bérleti jogviszony megszűnését követően 
magával visz. Az átadás-átvételt követően - amikor látja a bérlő azt, hogy milyen 
kondíciókkal, rendbe hozott fűtéssel vette át a bérleményt - ugyanabban az állapotban adja 
vissza, mint ahogy átvette. 
Az Önkormányzat feladata az legyen, hogy üzletszerű tevékenységre alkalmas állapotban 
adja át a bérleményt bérlő részére. 
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Rebecsák György kérelmező/ajánlattevő: 
Határozatlan időre kívánjuk bérbe venni az ingatlant. Hajlandók vagyunk 3 havi kauciót 
letenni. Vállaljuk, hogy a bérleményt abban az állapotban adjuk vissza, ahogy átvettük. A 
30.000.- Ft-os bérleti díj elfogadható. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Minden Felsőtárkányba érkező vállalkozást örömmel fogadok. Támogatom a határozati 
javaslatot. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A korábbi bérleti szerződés felmondásra került? Szerencsésnek tartottam volna, hogy ha 
egy szerződéstervezet van csatolva az anyaghoz. Szerepel benne a bérleti díj folytonossága, 
a bérleti díj emelése, az hogy milyen kondíciókkal, kaució hány hónapra szól?  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A korábbi bérlővel  a bérleti díj nem fizetése miatt a bérleti jogviszony felmondásra került. 
Minden szerződés megtekinthető a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az egykori TSZ-tanyának a bérleti szerződése a korábbi testületi ülésen napirenden volt. 
Akkor ismertettem a bérleti szerződés minden kritériumát. Az egy ún. blanketta szerződés 
volt, azt a szerződést kell átírni - minden esetben - értelemszerűen.  
Kérem az ajánlattevőt, hogy egy nullás adóigazolást szerezzen be attól az önkormányzattól 
ahová a vállalkozása be van jelentve. Szeretnék biztos lenni abban, hogy nincs 
adótartozása. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek a határozat javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
2/2008. (I. 15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Vaczkáné Pajkos Zsuzsanna és Rebecsák György 
ingatlan bérbevételi kérelmét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 1276 hrsz. alatti, 
természetben a Felsőtárkány, Fő út 206. szám alatt található 61,3 m2 alapterületű 
üzlethelyiséget + az ahhoz tartozó udvart – vagyis az összesen 309 m2 területű 
ingatlant - 2008. február 01. napjától kezdődően bérbe adja kérelmezők részére. 
 
Bérlők bérleti díj jogcímen kötelesek megfizetni a bérbeadó részére minden hónap 10. 
napjáig 30.000.- azaz harmincezer forint bérleti díjat. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés ajánlattevőkkel 
történő megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. január 31. 
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4. Napirendi pont 
A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: polgármester 
 
2008. január 1-jével a KSH által kibocsátott új TEÁOR lista alapján az alapító kötelessége 
módosítani a hatályos tevékenységi köröket felsoroló nomenklatúra szerint az Általános 
Művelődési Központ Alapító Okiratát. Ez a módosítás technikai jellegű, az Alapító Okirat 
érdemi részeit semmilyen tekintetben nem érinti. 
 
Javaslom, a Képviselő-testületnek, hogy az Alapító Okirat jogszabályi előírásnak megfelelő 
módosításához hozzájárulni szíveskedjék. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
3/2008. (I. 15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi Általános Művelődési 
Központ Alapító Okiratának módosítását. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okiratban a hatályos 
tevékenységi köröket az új TEÁOR lista szerint vezesse át. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. január 31. 
 
 
5. Napirendi pont 
A polgármester illetményének megállapítása 
Előadó: jegyző 
 
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Pénzügyi Bizottság által is megtárgyalt – illetményalap-emelésből eredő - előterjesztést 
szeretnék a Képviselő-testület elé vinni. A polgármester úr illetményében jelenleg nem 
jelenik meg a 2008. január 1-jén hatályba lépett köztisztviselői illetményalap-emelés. Az 
előterjesztésben részletesen leírtuk a számítás módját. Ez alapján javaslom a T. Képviselő-
testületnek, hogy a polgármesteri illetményt az előterjesztésben leírtak szerint szíveskedjék 
megállapítani. 
 
Erdei Szabolcs PEB elnök: 
A jegyző asszony által előterjesztett javaslatot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság a 
legutóbbi ülésén, melyben azt az indítványt tette, hogy a polgármester úr illetménye, 
amelyet a Képviselő-testület a polgármester úr megválasztása után közepes szorzószámmal 
állapította meg, jelölje meg úgy a testület, hogy a mindenkori köztisztviselői alapilletmény 
emeléseket kövesse. Kérem, hogy amennyiben nincs ellenvetésük, az előterjesztést 
támogassák. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Amikor a polgármesteri illetmény megállapításra került, illetve elfogadásra került, a 
polgármester úr elmondta, hogy miért van a 11,88-os szorzó megállapítva. Javaslom, hogy 
ha most módosítjuk a bért, kerekítsünk 12-re, ami 4.638.- Ft többletkiadást jelent az 
Önkormányzatnak. A 12-szeres szorzó figyelembe vételével a polgármesteri illetményt 
2008. január 1. napjával 463.800.- Ft-ban javaslom megállapítani. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megválasztásomkor az előző munkahelyemen megállapított béremet kértem, ezért alakult 
ki ez a szorzószám. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A módosított javaslat szerint kérem a határozatot elfogadni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, 1 nem 
szavazat ellenében elfogadta. 
 
4/2008. (I. 15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Juhász 
Attila Simon polgármester illetményére tett jegyzői javaslatot.  
A képviselői módosító indítványnak megfelelően a Képviselő-testület dr. Juhász Attila 
Simon polgármester havi illetményét a törvényben megállapított - hatályos 
köztisztviselői illetményalapra figyelemmel - 2008. január 1. napjától                                                         
 

bruttó 463.800.- Ft-ban 
 
állapítja meg a 38.650.-Ft-os köztisztviselői illetményalap és a 12-szeres szorzó 
figyelembevételével. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a polgármester kinevezési okiratát fenti 
illetményösszeg megállapításával készítse el és gondoskodjon annak a Magyar 
Államkincstárhoz történő továbbításáról. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
6. Napirendi pont 
Temetőrendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának van egy rendelete, amely a temető rendjével 
foglalkozik. Van egy olyan tétel, ami a temetői fenntartási díjat kapta, azonban évről-évre 
kevesebb a bevétel. Ez egy olyan szabály volt, ami betartását nem követelte meg, nincs 
szankciója a be nem tartásnak Több képviselő programjában is szerepelt ennek eltörlése. 
Időszerű lenne, hogy erről hozzunk döntést. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 12/2005. (IV.29.) önkormányzati rendeletet 
módosítsa úgy, hogy a rendelet 8.§-ából a temetői díj fizetési kötelezettséget töröljük el. 
 
Varga József képviselő: 
Többen kerestek meg azzal, hogy miért fizessenek, hiszen már el van törölve. Egyesek 
befizették, mások nem. Szeretném ösztökélni a község lakosságát, hogy aki becsületesen 
befizette a díjat, de nem fizette egyházközségi hozzájárulását, ezt oda tegye meg. Kb. 400 
család fizet évente egyházközségi hozzájárulást. Reményemet fejezem ki a 
rendeletmódosítással kapcsolatban. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom az eredeti előterjesztés szerint a rendeletmódosítást azzal, hogy abból kerüljön ki 
a temetőfenntartásra fizetendő összeg. 
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A határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 15.) számú rendeletét, a 12/2005. 
(IV. 29.) számú, a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló rendeletének 
módosításáról lásd 1.sz. mellékletként 
 
 
7. Napirendi pont 
A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő 
Bizottságának megválasztása 
Előadó: polgármester 
 
A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. átalakulásával kapcsolatban 
felmerült problémaként, hogy a Felügyelő Bizottságot is szükséges lenne átalakítani. A 
jelenlegi elnök jelezte, hogy építkezés és munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja a 
feladatot a továbbiakban ellátni. Kéri, hogy a feladat ellátására a testület más személyt 
jelöljön ki. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy jelenleg is a Felügyelő Bizottságban lévő Farkasné 
Bajzát Judit Felsőtárkány, Fő út 35. szám alatti lakost, nem a Felügyelő Bizottságban lévő 
de ismert Farkas Tamás Felsőtárkány, Ifjúság u. 6. szám alatti és Simonné Farkas Szilvia 
Felsőtárkány, Fő út 344. szám alatti lakosokat - akiket előzőleg felkértem és 
megkérdeztem, hogy elvállalják-e a tisztséget – megválasztani szíveskedjenek. Azt 
válaszolták, hogy jelölésük esetén vállalják a tisztséget.  
Tekintettel arra, hogy az alapító az Önkormányzat, és a Képviselő-testület tagjai nem 
vehetnek részt a munkában. Mindenképpen biztosíték, hogy ezek a személyek pénzügyi-
számviteli vonalon dolgoznak és meghagytuk a könyvvizsgálónak a személyét is, aki 
törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a munkát. Őket pedig arra kértem, hogy 
ötleteikkel és nemcsak az év végi ellenőrzések során, hanem év közben is vagy talán 
gyakrabban is, ötleteikkel segítsék az Önkormányzat munkáját.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Javaslom, hogy Dávid Imrét vegyük bele ebbe a bizottságba. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Én is Dávid Imrét javasoltam az előző Képviselő-testületi ülésen. 
 
Varga József képviselő: 
A Felügyelő Bizottság összetétele nem szerencsés, mert ez terület jobban férfiembert 
kívánna. Két férfiembert és egy nőt tudnék elképzelni a bizottságba. Szakmai felügyeletre 
gondoltam nem pénzügyire, mivel van könyvvizsgálója a Kft-nek.  
 
Juhász Attila Simon polgármester: 
Pénzügyi szakemberek a jelölt személyek, törvényességi szempont szerint kell jelölni a 
bizottsági tagokat. Több személy lehet a bizottságban.  
Kérem szavazzunk a módosító indítvány vonatkozásában, hogy a testület támogatja-e 
Dávid Imre jelölését a felügyelő bizottságba. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett Felsőtárkány 
Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságába támogatja Dávid 
Imre jelölését. 
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Erdei Szabolcs képviselő: 
Nem tartom helyesnek ezt a jelölést. Tiltakozom ellene. Korábban Dávid Imre vezette a 
közhasznúakat, a Kht. megalakulása után nem ő került megválasztásra, ezért nem 
szerencsés a bizottságba történő bekerülése. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A Felügyelő Bizottság feladata az egyes ellenőrzési feladatok elvégzése. A felügyelő 
bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezetőállású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet köteles teljesíteni a gazdasági társaság. 
Lényege a következő: a felügyelő bizottság a társaság könyveit, iratait, ha szükséges 
szakértő bevonásával megvizsgálhatja. Ha a gazdasági társaságnál felügyelő bizottság 
működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve 
csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A törvény (a Gt.) 
egzakt módon leírja, hogy miket vizsgálhat. Elsősorban azt, hogy az ügyvezetés 
tevékenysége jogszabályba ütközik-e.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Azért kérdeztem, hogy határozott-e a létszám, mert én mindenképpen támogatom Dávid 
Imre felvételét a Felügyelő Bizottsági tagok közé. Bízom abban és remélem, hogy ez a 
Felügyelő Bizottság nem olyan jellegű tevékenységet fog folytatni, mint az előző. Én ezért 
szeretném ezt szem előtt tartani. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Először szavazzunk az előterjesztésben foglaltakra, a bizottság létszámát a későbbiekben is 
kiterjeszthetjük. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Erdei Szabolcs elmondása alapján én sem tartom szerencsésnek ezt a megoldást.  
Kérdezem, hogy az új körülmény ismeretében szavazzunk-e újra. Többszöri szavazás 
esetén a cégbírósághoz módosítást kell benyújtani.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta. 
 
5/2008. (I.15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőtárkány 
Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságába 
 

 Bajzátné Farkas Judit Felsőtárkány, Fő út 35. szám  
 Farkas Tamás Felsőtárkány, Ifjúság u. 6. szám  
 Simonné Farkas Szilvia Felsőtárkány, Fő út 344. szám  
 Dávid Imre Felsőtárkány, Bocskai u. 4. szám alatti lakosokat választja. 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat cégbíróság részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: január 31. 
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8. Napirendi pont 
Egyebek 
 
 
a.) Közétkeztetésre vonatkozó rendeletmódosítás 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2008. január 15-én a KSH feltette honlapjára, hogy mennyi az inflációs ráta, ami 8 %. 
Korábban már megkeresett a Mester és Fiai Kft., hogy nagy valószínűséggel az inflációs 
ráta által megállapított áremelés mértéke nem igazán lesz elég arra, hogy a szolgáltatás 
színvonalát fenn tudják tartani, tekintettel arra, hogy az inflációs rátába minden áremelés 
beletartozik. Az energia árak nem az inflációnak megfelelően emelkedtek. 
Erre figyelemmel kérte a szolgáltató, hogy a szerződés 7. pontjától eltérően, - ami az 
inflációs ráta 100 %-ával engedi az étkezési térítési díjak emelését,- a Képviselő-testület 
járuljon hozzá, hogy 10 %-os emelést vezessenek be erre az évre. Utoljára ebben érdemi 
változás 2006-ban történt. 2006-2007. évben ugyanazzal a díjtételekkel dolgoztak. Kérik, 
hogy amennyiben a Képviselő-testület méltányolja, járuljon hozzá a 10 %-os térítési 
díjemeléshez. 
Elkészíttettem mind a 8, mind pedig a 10 %-os emelés mértékére vonatkozó díjtáblázatot. 
Azért nem került be a Pénzügyi Bizottság elé, mert 2008. január 15-ével lett nyilvános az 
inflációs ráta mértéke.  
 
Varga József képviselő: 
Tudomásom szerint működik egy megfigyelő-hálózat az étkezés vonatkozásában. Ebben az 
időben ismét csökkent a színvonal. Nem szolgáltató-váltást szeretnék kezdeményezni, 
hanem a minőség tekintetében kértem jelzést.  
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Naponta járok az óvodába és az iskolába is. Próbaevést is csináltunk. Probléma volt a 
menüpárosítással. Ezeket jeleztem szolgáltatónak. Helyettesítés volt, ígéretet kaptunk, hogy 
ezt korrigálni fogják. Bárhonnan hoznánk, egy idő után mindenhol lenne reklamáció. Ezen 
a héten már hentes áru is volt. Én elégedett vagyok egy üzemi étkeztetés szintjén belül, 
mert ezt mindig hozzá kell tenni. Az áremelést támogatom, mert nem szabad, hogy a 
minőség rovására menjen. A-B menü között lehet választani. A napi minősítés megtörténik 
mindkét óvodában és az iskolában egyaránt.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Én is azonnal jeleztem a szerencsétlen párosítást.  Amennyiben a menüválasztáskor 
jeleznek, időben tudják korrigálni. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Én is azt tapasztalom, hogy romlik a minőség. Amikor szolgáltatót váltottunk, akkor is 
javasoltam, hogy ne a legolcsóbbat válasszuk. Ilyen kis pénzből nem lehet minőséget 
előállítani. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Amennyiben az áremelés után is romlik a minőség szolgáltató-váltást javaslok. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy az előterjesztés vonatkozásában szavazni szíveskedjenek. Aki  hozzájárul 
ahhoz, hogy a szerződéstől eltérően nagyobb arányban emeljen a térítési díjon a szolgáltató 
- vagyis a 10 %-os emelés mellett dönt -  kérem kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 10 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2/2008. (I.15.) számú, a szociális étkeztetés 
és a gyermekek napközbeni ellátási intézményi térítési díjáról szóló rendeletét lásd 
2.sz. mellékletként 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Már többször is jeleztem, hogy ebben az évben folyamatban van a rendeleteknek az 
átdolgozása - egyrészt ez jogszabályi kötelezettség, másrészt pedig egyes rendeleteket 
aktualizálni és pontosítani kell - nagyobb részvételt várnék a Képviselő-testület tagjaitól és 
szeretném, ha ebben a munkában, érdemben részt vennének. Hozzáférhetővé tesszük a 
rendeleteket és építő jellegű javaslataikat várnánk.  
 
b.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
Előadó:polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Alapító Okirata módosításra szorul. Kérem, hogy 
az előterjesztettek szerint a módosított Alapító Okiratot elfogadni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
 
6/2008. (I. 15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítását. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, a módosított Alapító Okirat 
cégbírósághoz történő benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. január 31. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Van még két partnerségi nyilatkozat, melyet január 31-ig kell beadni a turisztikai 
pályázatokhoz. Elsősorban a tóparttal kapcsolatban szeretném megkérdezni a testület 
véleményét. 
 
Bükkaljai  Kőkultúra és Bük Déli Kapuja tematikus együttműködési konzorium 
Megkeresett a Bükkaljai Kőkultúra és Bükk Déli Kapuja Tematikus Együttműködés 
Konzorcium (Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc, Bogács, Tard, Szomolya és Noszvaj 
települések) polgármesterei azzal, hogy nekik van egy határozott elképzelésük, arról hogy 
hogyan kívánják fejleszteni térségüket. Szeretnék ha Felsőtárkány támogatná ezt az 
elképzelést. Azért küldték a nyilatkozatot, hogy lássuk, hogy részünkről semmiféle 
kötelezettség-vállalás nem hangzik el és nincs ebben a nyilatkozatban amely akár anyagi, 
akár egyéb konzekvenciákat von maga után, egyszerűen kell egy papír arról, hogy a Bükk 
nyugati kapuja Felsőtárkány egyetért az ő elképzelésükkel.  
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Javaslom a Képviselő-testületnek - tekintettel arra, hogy az Önkormányzat képviseletében 
csak akkor írhatok alá ilyen nyilatkozatot, ha a Képviselő-testület megvitatja, hogy 
biztosítjuk támogatásunkról őket. Ők maguk összefogtak, elég komoly munkát végeztek, 
elég sok mindent szeretnének csinálni. Láttam a projektet, elég komoly energiát 
mozgósítottak, összefogtak. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat nevében 
ezt a partnerségi nyilatkozatot aláírhassam. 
 
Amennyiben egyetértenek, kérem, kézfeltartással jelezzék. 
 
 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Nem tudom, hogy miben vagyunk partnerek, de ha a polgármester úr átolvasta, és jónak 
tartja akkor azt mondom, hogy gondoljuk meg, de jó lenne megismerni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Bükk nyugati kapuja című projekthez, amit mi adunk be, ők is adnak hozzájáruló 
nyilatkozatot. Lényeg a nyilatkozat 4.1. pontja, hogy a nyilatkozó a leírt célokkal egyetért 
és a program végrehajtásában, mint együttműködő partner saját szolgáltatásaival részt 
kíván venni, mert ők szeretnének a Bükk déli kapuja, mi pedig a nyugati kapuja lenni.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az együttműködési megállapodások lényege az, hogy az UNIÓ azért, hogy több egymás 
mellett lévő település azonos célokra ne pályázzon, kitalálta ezt az együttműködést, illetve 
támogatási formát. A lényege az, hogy az információk megfelelően áramoljanak a 
települések között, és hogy egymás projektjeit, illetve egymás fejlesztési elképzeléseit 
lássák a települések. Ne az legyen, hogy mindenki titokban tartja a saját elképzeléseit és 5 
egymás mellett lévő település ugyanazt a beruházást valósítja meg. Ezért ők tőlünk kérnek, 
mi pedig tőlük és ebből látni fogjuk, hogy a projektjeink mennyiben összehangoltak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az ő elképzelésük: ott vannak a kövek, kaptárkövek, Subalyuk és a borturizmusban, 
valamint Bogács révén a gyógyfürdőben érdekeltek. Nekünk ilyenek nincsenek. 
Amennyiben a Képviselő-testület időt kér és később kíván nyilatkozni, állok elébe, 
meghívom Giczi Istvánt, aki a projektgazda ő ad akkor erről tájékoztatást. 
 
Ennek a határideje: január 31. 
 
A következő, egy  felsőtárkányi érdekeltségű projekt, a Dobó Játszóvár. 
Ez a projekt arról szól, hogy szeretnék Magyarország várait makett formában elkészíteni a 
Hegyikristály Ökopark melletti területen, és ehhez kérnek együttműködési megállapodást a 
pályázat benyújtásához. 
Én azt kérem a Képviselő-testülettől, hogy olyatén módon adjon felhatalmazást ennek az 
aláírására, hogy kösse ki, hogy az Önkormányzat ebben a projektben kötelezettséget nem 
vállal.  Ebben a mintában, amit kaptunk, vannak olyan dolgok is, amire az Önkormányzat 
felelősséggel kötelezettséget nem vállalhat.  
Mindazok mellett, hogy maximálisan egyetértek az elképzeléssel, és nagyon jó lenne, ha 
rendelkeznénk egy országos hírű látványossággal a településen, ezt abszolút el tudom 
fogadni, de nem tudom, hogy az Önkormányzati finanszírozású projektek közé hogy 
lehetne beilleszteni. Mi az az anyagi forrást, amit mi bele tudnánk tenni. Lennek nyilván 
előnyei a település számára. Ezt a területet meg kell közelíteni, infrastruktúrát, utat kellene 
építeni.  



 24

Támogatjuk, de a rendezési tervnek megfelelően megvalósulnak azok a tervek, amelyek a 
Dózsa utcát összekötik a lakóparkkal, illetve a lakóparknak lesz egy alternatív 
megközelítése, de erre úgy gondolom, hogy anyagi eszközöket nem tudunk vállalni. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy támogassuk, hogy ezt nyújtsák be, de közöljük, 
hogy anyagi kötelezettséget nem tudunk vállalni. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Azért nem tartom szerencsésnek ezeket a dolgokat - egyetértek Kapuvári Csabával - mert 
egy olyan horderejű kérdés, hogy ebben nem lehet ilyen hirtelen dönteni. Van egy 
ügymenete a testületi ülésnek, az anyagot mindig megkapjuk, de amit a testületi ülés napján 
kapunk azt nem tudjuk megfelelően áttanulmányozni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy január 29-én tartsunk egy rendkívüli ülést, mivel a 
határidő január 31-én lejár és a pályázatok beadásához ezekre a nyilatkozatokra szükség 
van. 
 
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, dr. Juhász Attila Simon polgármester a 
Képviselő-testületi ülést 21 óra 30 perckor befejezetté nyilvánítja. 
 
 
 
 
 
 
             dr. Juhász Attila Simon    dr. Pusztai-Csató Adrienn 
                      polgármester                  jegyző 
 
 
 


