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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 29-
én megtartott ülésén. 
 
 

Határozatok: Tárgya:  
 

7/2008. (I.29.) Támogatási nyilatkozat a Bükkaljai tematikus kőkultúra pályázattal 
kapcsolatban 

8/2008. (I.29.) Támogatási nyilatkozat a Dobó Játszóvár pályázattal kapcsolatban 
 

9/2008. (I.29.) Óvodapályázattal kapcsolatos határozat módosítása 
 

10/2008. (I.29.) Bükki Nyitott Kapuk attrakciós pályázaton való részvétel 
Faluház Pályázat 

11/2008. (I. 29.) Tópart rehabilitációja pályázaton való részvétel 
 

12/2008. (I(. 29.) Egészségház felújítása pályázaton való részvétel 
 

13/2008. (I.29.) 
 

„Zöld Iroda” programban való részvétel 

 
A jegyzőkönyv a 25. oldaltól a 32. 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. Csáti Sándor képviselő 
7. Erdei Szabolcs képviselő 
8. Gyura károly képviselő 
9. Kakuk Pál képviselő 
10. Kapuvári Csaba képviselő 

 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülés megnyitja, megállapítja, hogy Bakondi 
Károly, Varga József képviselő betegség miatt nem jelent meg, dr. Pekár Szilágyi Csaba 
képviselő távollétét előre nem jelezte. Megállapítja továbbá, hogy az ülés határozatképes. 
 
Ezt követően a polgármester ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
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1. Támogatási nyilatkozat a Bükkaljai tematikus kőkultúra pályázattal kapcsolatban 

Előadó: polgármester 
2. Támogatási nyilatkozat a Dobó Játszóvár pályázattal kapcsolatban 

Előadó: polgármester 
3. Óvodapályázattal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása 

Előadó: polgármester 
4. Bükki Nyitott Kapuk című attrakciós pályázaton való részvétel 

Előadó: jegyző 
5. Egyebek 

 
A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 

 
1. Napirendi pont 
Támogatási nyilatkozat a Bükkaljai tematikus kőkultúra pályázattal kapcsolatban 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mindenki megkapta az írásos anyagot. Azt kérték, hogy járuljunk hozzá a pályázatukhoz. 
Kérdem, hogy elfogadja-e a testület hogy aláírjam ezt a nyilatkozatot. Semmilyen 
kötelezettségünk nincs ezzel kapcsolatban. Az általunk benyújtott pályázatokhoz ők is 
hozzá fognak járulni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
7/2008. (I. 29.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Bükkaljai tematikus kőkultúra pályázattal 
kapcsolatos kérelmet. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. január 31. 
 
 
2. Napirendi pont 
Támogatási nyilatkozat a Dobó Játszóvár pályázattal kapcsolatban 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az írásos anyag mindenkinek a rendelkezésére áll. Tájékoztattam a cég képviselőjét, hogy 
örülnénk, ha a projekt megvalósulna, de az önkormányzat ebben kötelezettséget nem tud 
vállalni.  
Javaslom, hogy támogassuk az elképzelést, mivel ez már egy építési engedélyezéses terv 
formájában testet öltött. A megvalósulási helye a Hegyikristály Park melletti terület. Ott 
szeretnék megvalósítani. Azt kérték, hogy ebben legyünk partnerek. A 3. pontban 
kiemeltem, hogy anyagi kötelezettséget nem vállalunk. Azt vállaltuk, hogy ÁMK tanulói 
látogatják a parkot, amikor pedig népszerűsítjük a települést, a kiadványban megjelentetjük. 
 
Kérem, hogy a napirend vonatkozásában szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

8/2008. (I. 29.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Dobó Játszóvár pályázatával kapcsolatos kérelmet. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. január 31. 
 
 
3. Napirendi pont 
Óvodapályázattal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az óvodapályázat beadásra került. 2007. április 
17-ei ülésen a testület határozatot hozott az óvodapályázattal kapcsolatos önerő 
biztosítására vonatkozóan. Ezt a határozatot vissza kell vonni, mivel a pályázatot 
elutasították. 
Ebben az évben ugyanazon tervek alapján elkészült az ökoóvoda rekonstrukciójára 
vonatkozó terv 140MFt-os bruttó bekerülési költséggel. Ez egy 90 %-os intenzitású 
pályázat. Kérem, hogy önerő biztosításának vonatkozásában szavazni szíveskedjenek. 
 
Az előző pályázatban komplett felújításról volt szó, aminek 24 MFt lett volna az önereje. A 
jelenlegi pályázat az épület megtoldásával, sószoba, ökoszoba kialakításával egészíti ki az 
intézményt. Környezetbarát anyagokkal rendezné be, tornaszoba kerülne kialakításra. 
Lehetővé válna, hogy a teljes udvari rész megújuljon, komplett játszótérrel. Az udvari 
altatásra is lenne lehetőség napellenzőkkel, három csoportszobával bővülne az intézmény. 
Az ökoóvoda létrehozásával a megyében teljesen egyedülálló lenne a település. Városi 
gyermek számára is elérhető lenne a szolgáltatás. 
 
Ennek pénzügyi vonatkozása: egy intézményt kellene fenntartani, fűteni, renoválni. 
Szakmai szempontból is jobb lenne, ha egy helyen működne. Teljes gépészet, 
fűtéskorszerűsítés tartozna hozzá. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A megközelítést meg kellene oldani a Fő út felől is. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A völgy-híd felújítása valószínűleg nem oldható meg. Csak saját forrásból lehetne 
megoldani, de erre anyagi forrás nincs. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Az átalakítás biztosítaná a csoportok szétválasztását? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Jelenleg 118 gyerek jár a felsőtárkányi óvodába. Most 20 fős csoportok vannak. 
Mindenképpen kihasználhatóbb lenne az egy épületen belüli elhelyezés. A bekerülési 
költség 140MFt lenne, amihez biztosítandó 10 % önerő pedig13 MFt. 
 
Javasolnám a T. Képviselő-testületnek, hogy - mivel 15 MFt tartalékkal tud nekifutni az 
önkormányzat ennek az évnek - a tartalékot kezeljük úgy, hogy egy részt tegyünk el 
különböző felújításokra. Tegyük rendbe a járdákat, az utakat, ahol muszáj. Legfontosabb az 
iskola megközelítése, illemhelyek rendbetétele. 10 MFt-ból mindenki számára látható 
karbantartást végzünk a településen.  
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Erdei Szabolcs képviselő: 
Az iskolai vizesblokkot fel kell újítani, padokat, székeket ki kell cserélni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
9/2008. (I. 29.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2007. (IV. 17.) számú 
határozatát visszavonja.  
A Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az 
óvodapályázatot és úgy határozott, hogy amennyiben nyer a pályázat, az 
Önkormányzat banki hitel felvételével biztosítja 13 MFt önerőt. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
 
 
4. Napirendi pont 
Bükki Nyitott Kapuk attrakciós pályázaton való részvétel 
Előadó: polgármester 
 
A Bükki Településszövetség nevében ebben a konzorciumban pályázna az önkormányzat 
faluház építésre, mely beruházás 123 MFt-ba kerülne. Ezzel a Park Hotel Táltos 
rendezvényeit is ki tudnánk váltani. 
300 m2-es területen lenne gyermekmegőrző és játszóház, megmaradnának ugyanazok a 
funkciók – kerékpár-kölcsönző, turisztikai információs pont, számítógépes hozzáférés. Az 
egész az ökoturizmusra épülne. A BNP és a Bükki Településszövetség megállapodása 
elkészült. Felsőtárkány a Családi turizmus központja szeretne lenni. Arra kell törekedni, 
hogy meg lehessen valósítani az elképzelést. 
 
A tópart rendezésével kapcsolatos látványterv elkészült. Ezek kétkörös pályázatok, nem 
igényelnek nagy anyagi befektetést. Ha az első körön túljut, megkapjuk azt a segítséget, 
amivel befutó lehet a pályázat. 90 MFt-os a bekerülési összege az építési beruházásnak. 
Próbáljuk az egész egységet megpályázni. Ha most nem nyer, a következőben is be lehet 
adni. Ha a második kiírásban sem jön össze, a nagyobb egységeket más pályázatokból, a 
kisebbeket saját erőből meg lehetne valósítani. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A faházak ügyében azt az információt kaptam, hogy rendezési tervet kell módosítani, 
építési engedélyt kell kérni.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Ezek a pályázatok a banktól milyen összeget igényelnek? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mindegyik pályázat 10 %-os önerőt igényel. Szándéknyilatkozat kell a banktól, hogy 
folyósítanak-e kölcsönt, ha nyer a pályázat.  
 
A következő pályázat egykörös – határidő február 29. – az Egészségház terve. 
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Arról van szó, hogy a meglévő egészségháznak a belső infrastruktúrája átalakulna, egyik 
részben 2 felnőtt körzet, fogorvosi körzet és egy fertőző vizsgáló kerülne kialakításra, 
valamint ezek, akadálymentesítését kell megoldani. 
A régi polgármesteri hivatalba kerülne a terhes-tanácsadás, valamint a védőnői szolgálat 
által ellátandó részleg. A házasságkötő terem helyén egy tüdőszűrő, tanácsadó helyiség 
szerepel, rehabilitáció is átkerülne. Minden egyes praxis ami ott működik, önálló 
helyiségben és sokkal olcsóbban felújítható épületben lenne. Ennek összköltsége kb 45 
MFt-, ami 90%-os intenzitású támogatással bír.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A gyógyszertár épületével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy eladtuk a 
takarékszövetkezet melletti telket azzal, hogy egy új gyógyszertár fog épülni. Kérjünk tőlük 
is beszámolót. Azért adtuk oda olcsón, hogy a falunak legyen új gyógyszertára. Nem 
támogatom, hogy a hivatal épületébe költözzenek át. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Megvásárolták a telket gyógyszertár építése céljából, de a pillanatnyi helyzetük olyan, hogy 
most nem mernek belevágni az építkezésbe. Mondtam, hogy itt van az egészségház 
felújítása. A régi Polgármesteri Hivatal épülete, nézzék át a meglévő alapterületet. Az ő 
döntésükön múlik, hogy társulnak-e, bekapcsolódnak-e. A mostani épület nem felel meg a 
szabványnak, mindenképpen lépniük kell. 
 
Csáti Sándor: képviselő: 
Javaslom, hogy a következő ülésre nézzük meg a szerződést – 
 
dr. Juhász Attila polgármester: 
A pályázati kiírás nem ad lehetőséget arra, hogy akadálymentesítés nélkül készüljön el a 
beruházás. Megküldtem az anyagot az orvosoknak, de semmiféle visszajelzést nem kaptam 
tőlük. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Kap egy vagy két helyiséget, ugyanazt a tevékenységet folytatja, nincs rákényszerítve, hogy 
maga végezze el a beruházást. 
 
dr. Juhász Attila polgármester: 
Arra kérek felhatalmazást, hogy a banktól megkérhessem a hitelígérvényt, hogy 
amennyiben nyer a pályázat, az önerőt banki hitelből finanszírozhassuk. Ezt a pályázati 
anyaghoz kell csatolni. 
 

Az akadálymentesítési pályázatnál már kellett igazolni az önerőt. A kétkörös pályázatoknál 
a benyújtásától számított 6 hónap az első kör a vége, utána jön a kiértesítés, második körre 
ezt követően kerül sor. 2009 nyarán, őszén lehet megkezdeni a beruházást.  
 
Az egészségház pályázat egykörös pályázat, ahol esetleg már jövőre is lehet pénz.  
A tavaly augusztus 20-ára megnyert pályázatnál az elszámolás már megtörtént,de pénzt 
még nem kaptunk. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Kb 3 évre kell számítani a kétfordulós nagy beruházásoknál. A közbeszerzés 52 nap, előző 
fél év támogatási szerződés megkötésére, előzetes munkafolyamatok elkészítése. 
N+ 2 szabály – 2 év alatt a beruházást meg kell valósítani, az üzemelést meg kell kezdeni, 
mert egyébként vissza kell folyósítani a támogatást. 
A pályázatírás nagy munka, de a lényegi kérdés a projektmenedzselésben van. 
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A nagyobb pályázatoknál a kamatveszteséget is le lehet hívni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a négy pályázattal kapcsolatos felhatalmazásra 
szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

10/2008. (I. 29.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Bükki Nyitott Kapuk attrakciós pályázaton – 
Faluház építésével kapcsolatos - részvételt 
A testület úgy határozott, hogy a 132 MFt bekerülési összegből, 10  % pályázati önerőt 
hitel felvételével biztosít. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert,  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
 
 
11/2008. (I. 29.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Tópart rehabilitációjával kapcsolatos 
pályázaton való részvételt 
A testület úgy határozott, hogy a 90 MFt bekerülési összegből, 10  % pályázati önerőt 
hitel felvételével biztosít. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert,  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
 
 
12/2008. (I. 29.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az Egészségház rehabilitációval kapcsolatos 
pályázaton való részvételt.  
A testület úgy határozott, hogy a 45 MFt bekerülési összegből, 10 % pályázati önerőt 
hitel felvételével biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testültet, hogy a sportpálya 2007. évi költségei az 
alábbiak szerint alakultak: 
76.000.- Ft gyepszőnyeg, 150.000.- Ft amerikai foci, üzemanyag költség 117.362. Ft, a 
Kht.-nál felmerült költség 532.000.- Ft volt. 1 fő közhasznú foglalkoztatottnak 8 havi 
munkája után járó bér 240.000.- Ft volt,a Kht. összes kiadása ezzel kapcsolatban 758.000.- 
Ft. Volt.  
A másik oldalról: rezsiköltség, áramdíj 249.144.- Ft + 100.000.- Ft gázszámla 454.000.- Ft 
+ a december 52.000.- Ft, vízdíj 372.804. Ft. A rezsiköltség 1.075.896.- Ft volt 11 hónap 
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vonatkozásában. Nem került elszámolásra az a pluszmunka, amit a Kht végzett azzal, hogy 
a pálya környékét karbantartották. 
A használatbavételi engedély kiadásához a zuhanykabinokat el kell választani, 
szellőzőventillátorokat kell beépíteni. Azt a munkát a Kht. alkalmazottai végezték el. A 
másik öltöző szennyvízbekötése is várat magára. 
Ez összesen 2 MFt-os tétel, ehhez jön a 2,8 MFt-os önkormányzati támogatás. Nem 
számoltuk bele az amortizációt. Durván 5 MFt-ba került az önkormányzatnak a foci. Éves 
szinten kb. 5 MFt-ot fizetnek a focistáknak. Durván 10 MFt költődik a focira. 
A ruhák száradására nem nekünk kell gázt fizetni. Fenn kell tartani az intézményt, de oda 
kell figyelni, hogy olcsóbban lehessen működtetni.  
Próbáljuk a másik oldalról is hasznosítani. 2008. szeptember 20-21-én a Nemzetközi 
Kutyakiállítás kerül megrendezésre. A rendezők a teljes piszkot eltakarítják. 
Németjuhász fajtakiállítás lesz, amihez 50.000.- Ft-os hozzájárulást kértek a díjak 
megvásárlásához. A hozzá kapcsolódó szolgáltatásoknál ragaszkodtam, hogy a kirakodók a 
Kft részére fizessenek helypénzt. Ami a reklámértéket illeti, hasznos lehet a településnek. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Az időpont vonatkozásában egyeztetést javaslok a sportegyesült vezetőségével. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A létesítmény fenntartása azt mutatja, hogy gazdája van. Ha a fűtőház is átalakul, jó néhány 
országos rendezvényre lehet számítani. Az az egyesület ami ott működik Felsőtárkány jó 
hírét mindenfelé elviszi.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Tárkányok találkozójával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy lesznek hivatalos 
gazdái a rendezvénynek, de állítsunk fel egy szervezőbizottságot, akik koordináljanak az 
önkormányzat felé. 
Javaslom a bizottságba Pelyhe Istvánné alpolgármester, Balogh László ÁMK igazgató, 
valamint a testvérkapcsolatok baráti körének tagját, vagy aki vállalja ezt a tisztet, 
megválasztani. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Támogatom a bizottság megválasztását. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Olyat tudok elképzelni külsős tagként, akinek rálátása van erre a dologra.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Személy szerint részt kell venni a képviselő-testület tagjainak ebben a munkában. Azon a 
két napon tegye magát szabaddá, mert ennyi embert mozgatni és felügyelni nagy felelősség 
lesz.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2008. január1-től változott a köztisztviselői alapilletmény. Ennek függvényében várom a 
képviselő-testület hozzászólását a tiszteletdíjakkal kapcsolatban. 
Éves szinten 9,8 MFt-ot kiadást tesznek ki az önkormányzat költségvetésében járulékokkal 
együtt. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A képviselő jogosult költségtérítés igénybevételére. El kell-e számolni ezzel az összeggel?  
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Fix összegben határozzuk meg a tiszteletdíj összegét és akkor nem kapcsolódik az 
illetményalaphoz. Az előző rendeletet hatályon kívül helyezzük, hozunk egy új rendeletet 
csak az összeg vonatkozásában. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Maradjon az összeg, a szorzószámot változtassuk az összeghez. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Maradjon minden változatlanul. Az idén felajánlhatom, lemondhatók róla.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ugyanezzel az összeggel tervezünk és hozzá alakítjuk a szorzószámot. 
 
A Tűzoltószertár bérleti szerződésével kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy a 
határozat alapján elkészítettük a bérleti szerződést. A februári nyitásnak nem lett volna 
akadálya ha ugyanazt a tevékenységet végzik mint az előző bérlő. Ebben az esetben viszont 
a működési engedélyhez le kell folytatni a szakhatósági engedélyezési eljárást. Erre 
figyelemmel kérelmezők kérelmüktől szóban elálltak. Január 31-ikét követően újra 
meghirdetjük az ingatlant. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A „Zöld iroda” programmal kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
ahhoz, hogy a programban részt vehessünk, 25.000.- Ft + áfa összeget kell befizetnünk.  
Jó eséllyel pályázunk a kistelepülések ”Zöld iroda” pályázatára. 
Minőségtanúsítványt kapnánk, hogyha teljesítjük a feltételeket. A nyertes településeket 
kiállításra is meghívják.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a határozati javaslat tárgyában szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

13/2008. (I. 29.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Zöld Iroda” Program pályázati felhívást és úgy 
döntött, hogy a részvételhez szükséges 25.000.- Ft + áfa összeget a költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Mivel további kérdés észrevétel nem merült fel, a polgármester a képviselő-testületi ülést 
19 órakor befejezetté nyilvánítja. 
 
 
             dr. Juhász Attila Simon    dr. Pusztai-Csató Adrienn 
                      polgármester                  jegyző 
 
 
 


