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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 18-
án a Házasságkötő teremben megtartott ülésén. 
 
 

Határozatok: Tárgya: 

25/2008. (III. 18.) A felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 2007/2008. 
tanév I. félévére vonatkozó beszámolójának elfogadása 

26/2008. (III. 18.) A gyermekorvos, a védőnők beszámolójának, a 
gyógyszerész tájékoztatójának elfogadása 

27/2008. (III. 18.) 157/2007. (XI. 20.) Önkormányzati határozat visszavonása 

28/2008. (III. 18.) Berva-völgyi iparterület digitális geodéziai munkáinak 
elvégzése 

29/2008. (III. 18.) Egri Kistérség Többcélú Társulásában az Önkormányzatot 
képviselő polgármester helyettesítésének rendje 

30/2008. (III. 18.) Huta-ker 2004 Kft. önkormányzati ingatlanra vonatkozó 
kérelme 

31/2008. (III. 18.) Bakondi László önkormányzati ingatlan hasznosítására 
vonatkozó kérelme 

32/2008. (III. 18.) Felsőtárkány Nonprofit Közhasznú Kft. létszámügye 

33/2008. (III. 18.) Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület kérelme 

34/2008. (III. 18.) Kopjafa elhelyezésének meghatározása 

Rendeletek: Tárgya: 

7/2008. (III. 18.) Az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása 

 
A jegyzőkönyv a 56. oldaltól 75. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2008. március 18. 
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Napirendi pontok: 
1. Lejárt határidejű határozatok 
 Előadó: polgármester 
2. Az Általános Művelődési Központ igazgatójának beszámolója a tanév I. félévének munkájáról 
 Előadó: polgármester 
3. Az Általános Művelődési Központ Szakszervezeti Kollektív Szerződésének megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
4. A háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnők és a gyógyszerész beszámolója az eltelt év
 munkájáról 
 Előadó: polgármester 
5. Háziorvosi szerződések felülvizsgálata 
 Előadó: polgármester 
6. Vagyonrendelet módosítása 
 Előadó: polgármester 
7. Önkormányzati határozat visszavonása 
 Előadó: jegyző 
8. Az Egri Kistérség Többcélú Társulásában az Önkormányzatot képviselő polgármester 
 helyettesítésének rendje 
 Előadó: polgármester 
9. Huta-Ker 2004: Kft. (Szegedi Barnabás) kérelme 
 Előadó: polgármester 
10. Farkas Jánosné kérelme 
 Előadó: polgármester 
11. Csóka Leventéné helyi lakáscélú támogatási kérelme 
 Előadó: polgármester 
12. Egyebek 
  - Debreceni Egyetem – kutatási elvárások – helyi lakosság véleményének 
    feltérképezése, településünk fejlesztési irányvonalait illetően 
   Sziklaforrás Közhasznú Egyesület kérelme 
 

Jelen vannak: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Bajzát Zoltán képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Csáti Sándor képviselő 
Gyura Károly képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületet. A testületi ülésen Erdei Szabolcs és dr. Pekár-Szilágyi 
Csaba nem jelent meg. Erdei Szabolcs képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt az 
ülésre később érkezik. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Ezt követően Bánkúti Albert körzeti megbízott tájékoztatja a testületet az elmúlt időszak 
eseményeiről. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. Kérem, hogy a napirendi pontok elfogadása tárgyában 
szíveskedjenek szavazni. 
 
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 a KER-COOP Kft. építési engedélye március 20-
án lesz jogerős. Az építési engedély tartalmazza a plusz elvárásokat is. 
A Fő út 202. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésre került. A 
vállalkozónak igen komoly beruházást kell megvalósítani a rendeltetésváltozással 
kapcsolatban. A szemét-mentesítési pályázat a tegnapi napon beadásra került. Az Agria 
Humán Kft.-vel is megkötöttük a szerződést az üres PET palackok elszállítására. Az új kazán 
beépítésre került az iskolában. A beüzemelés a tavaszi szünetben megkezdődik. 
 
2. Napirendi pont 
Az Általános Művelődési Központ igazgatójának beszámolója a tanév I. félévének 
munkájáról 
Előadó: ÁMK igazgató 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ÁMK beszámolója elkészült. Ehhez a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság készített egy véleményt. Kérdezem, Balogh László ÁMK igazgatót, 
hogy az írásban beterjesztett beszámolót kívánja-e kiegészíteni? 
 
Balogh László ÁMK igazgató: 
Féléves munkánk összegzését tartják a kezükben. A beszámoló tartalmazza, hogy mik az 
elvárások az intézménnyel kapcsolatban, szervezetileg hogy állunk, rövidtávú céljaink hogyan 
alakulnak. Elindult az ÁMK működése. Részletes beszámolót kértem az intézményvezetőktől. 
Ennek alapján állítottam össze a beszámolómat. Minden területen szakemberek dolgoznak. 
Az óvodával kapcsolatban kiemelném, hogy teljes kihasználtsággal működik. A teljes 
igénynek megfelelnek. A „Zöld óvoda” pályázat beadására a tegnapi napon került sor. 
 
Az általános iskolában 29 fővel indult az első osztály. A továbbiakban az a cél, hogy a 20-25 
fős létszámot tartsuk meg. A zeneiskola a minősítő eljárás keretében kiváló minősítést kapott. 
A könyvtár-közművelődéssel kapcsolatban elindultak programjaink. Napokban adunk be egy 
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állománygyarapító pályázatot. A Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban azt tudom 
elmondani, hogy Béresné szakember módjára végzi a feladatot együttműködve az 
önkormányzattal. Kiemelném, hogy az ökoiskola pályázat ebben az évben nem kerül beadásra, 
mivel minden kritériumnak nem tudtunk még megfelelni. 
 
Kapuvári Csaba bizottsági elnök: 
Ismertetem a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság írásban 
elkészített beszámolóját. 
Javaslom, hogy a bizottság ajánlásának megfelelően az ÁMK igazgatója készítsen intézkedési 
tervet a megfogalmazott intézkedések végrehajtására. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Pályázati kiírás került az intézményi egységvezetők munkakörére. A pályázat elbírálásáig 
szükségesnek látnám, hogy a munkaköri leírások elkészüljenek. 
Kiknek kerülnek szétosztásra a közművelődési feladatok és ennek milyen anyagi vonzata van? 
Mikorra várható a „Zöld Óvoda” Pályázat elbírálása?  
A pedagógiai programban a matematika és a nyelvi órák száma növelésre került. Milyenek 
voltak a tanulmányi versenyeken való szereplések? 
 
Balogh László ÁMK igazgató: 
A belső munkamegosztást takarná a közművelődési feladatoknak a szétosztása. A „Zöld 
Iroda” pályázat beadási határideje február 15-e volt, nem tudjuk mikor kerül sor a bírálatra, az 
óvodapályázat elbírálásának tudomásom szerint április 15-éig meg kell történnie. Készülünk 
beadni egy pályázatot közművelődési forrásra is. A program szervezési részét a tanárok 
segítségével oldjuk meg. 
 
Bajzátné Szántósi Mária intézményvezető: 
A pedagógiai program átdolgozásánál, a matematikai és nyelvi program alapján is minősítik az 
iskolákat. A 8. osztályosoknál előkészítőt szervezünk. 
A tanulók már az első osztálytól kezdve választhatnak nyelvet. Három nyelvet szeretnénk 
oktatni, angolt, németet és oroszt. A nyelvi tantárgy választható lenne 5. osztálytól és 
anyanyelvi rektor segítené a nyelvoktatást.  
A Zrínyi Ilona matematika versenyen Bozsányi Péter meghívót kapott a díjkiosztóra, mivel 10. 
helyezést ért el. 
 
Balogh László ÁMK igazgató: 
Folyamatosan jelentkezünk a levelező és egyéb formájú tanulmányi versenyekre. Most 
történelmi versenyre neveztem be a két hatodik osztályt. A többi tárgyakból is folyamatosan 
követjük a levelezés útján történő versenyzési lehetőséget. A környezetvédelmi tantárgyak 
versenyein is részt vesznek a gyerekek. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megjegyezték, hogy a pedagógusok a települési rendezvényeken egyre nagyobb szerepet 
vállalnak. Összességében szeretném megköszönni az iskolában, az óvodában, a gyermekjóléti 
szolgálatnál és a sport területén végzett munkát. Amit az ÁMK vezető a pályázatában vállalt, 
azt teljesíti. 
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Varga József képviselő: 
Nem csak az iskola és az óvoda feladata az egészséges életre való felkészítés. Simon László is 
sok energiát fektetett bele, de nem jutnak előre. A védőnőkön keresztül az anyukák figyelmét 
fel kell hívni az egészséges életmódra való nevelésre, a túrázásra. 
 
dr. Juhász Attila polgármester: 
Felkérem Vasas Károlynét, hogy ismertesse azt a szervezetet, ahová tudnánk csatlakozni. Nem 
vagyunk tagjai olyan óvodai szakszervezetnek, ahol az óvodai dolgozók részt vehetnének. 
 
Vasas Károlyné óvodavezető: 
4-5 év óta nem vagyunk tagja a Vidéki Óvodák Egyesületének Hasonlóak a problémáink, amit 
közösen meg tudnánk oldani. A szervezési problémák miatt sajnos nem tudtunk részt venni a 
mesemondó versenyen. Ha csatlakoznánk, mi is bepillantást nyerhetnénk a többi óvoda 
életébe. Szeretném megemlíteni, hogy csak akkor van lehetőség különböző versenyeken részt 
venni, ha csatlakozunk. 
Két óvodásunk nyert mesemondó versenyt. A kiskörzeti megmérettetésre Bélapátfalván került 
sor. Ezt követően mehetünk a megyei versenyre. 
 
Balogh László ÁMK igazgató: 
Szeretném elmondani, hogy az iskolavezető mindenkor tagja Vidéki Óvodák Egyesületének. 
Szeretném felhívni a figyelmet a zeneiskolás kapcsolatokra. Ezeken a rendezvényeken a 
zeneiskolai tanulók minden alkalommal megjelennek. Keressük a lehetőséget, hogy szakmai 
vonalon is kiteljesedhessünk. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Közművelődési forrásra pályázat készül. Mekkora nagyságrend és mit takar? 
Felvételi előkészítő folyik az iskolában matematikából, magyar nyelvből és irodalomból. A 
nyolcadikosok felvételt nyertek, már azoknak miért kell előkészítőre járni. 
Összességében a véleményemet szeretném elmondani. Amikor megkaptam az anyagot, azt 
mondtam, hogy ezt nem fogom elfogadni. dr. Tóvári Judit véleménye önmagáért beszélt. A 
beszámolót csak a Kapuvári Csaba bizottsági elnök által tett kiegészítésekkel tudom elfogadni. 
Gyökeres változtatásra van szükség az Általános Művelődési Központban. Azt kell 
megteremteni, hogy a felsőtárkányi gyerek szeressen ide járni, de ehhez nincs 5 év idő. 
Tudjuk, hogy az iskolánk milyen állapotban van. Ezen sürgősen javítani kell. Vannak olyan 
szervezési feladatok, amiket záros határidőn belül meg kell oldani. 
Szeretném tudni, hogy kik voltak az iskolában, akik tanulmányaikban előbbre jutottak? Ki kell 
őket emelni. Nem látom a TV-ben, nincs a faliújságra kitéve a nevük. Az előremutatásokat 
komolyan kell venni. Fontos, hogy az Oktatási Minisztérium hogyan minősíti az ÁMK-t. Most 
készül egy szülői minősítés. Szeretnénk ennek eredményéről tudni. A kérdőívek eredményét 
ismertetni kell a település lakóival. Fontos, hogy a gyerek hogy minősíti az iskolát.  
 
Bajzátné Szántósi Mária intézményvezető: 
A pedagógiai program tartalmazza a nyelvi oktatást, a felvételi előkészítőt. Az előkészítő 
megtartására 1415-1615 között kerül sor. Az idegen nyelvi lektor hetente 1 órát van itt.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A kérdőív a minőségirányítási program részét képezi. Az intézményvezetők mindent 
megtesznek, hogy a gyerek jól érezze magát és a szülő elégedett legyen. 
 
Bajzátné Szántósi Mária intézményvezető: 
A közokatási törvény 52. §-a rendelkezik arról, hogy milyen tanulmányi órákat lehet a 
tanrendbe beilleszteni. Van egy tanulmányi keret, amit a tanuló érdekében szervez az iskola. 
Ezekre a foglalkozásokra a tanuló év elején jelentkezik, mivel ez az oktatás szeptembertől 
folyik. A házirend szerint, ezeken az oktatásokon 1 tanéven keresztül kell részt venni. 
 
dr. Juhász Attila polgármester: 
Javaslom az ÁMK beszámolójának elfogadását az alábbi feltételekkel: az ÁMK igazgatója 
2008. április 30-ig készítsen intézkedési tervet a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ajánlásaiban megfogalmazott intézkedések végrehajtására.  Az 
intézkedési terv alapján a 2008/2009. tanévkezdésre adjon tájékoztatást a fenntartónak az 
intézkedési tervben foglalt tevékenységek végrehajtásáról. 
 
A Képviselő-testület a kiegészített határozati javaslatot 9 igen szavazattal, fő tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
25/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozó 
módosított beszámolóját. A fenntartó kötelezi az ÁMK igazgatóját, hogy 2008. április 30-
áig, készítsen intézkedési tervet a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ajánlásaiban megfogalmazott intézkedések végrehajtására. Az 
intézkedési terv alapján 2008/2009. tanévkezdésre (2008. szeptember 9-ei Képviselő-
testületi ülés) adjon tájékoztatást a fenntartónak az intézkedési tervben foglalt 
tevékenységek végrehajtásáról. 
 
 
3. Napirendi pont 
Általános Művelődési Központ Kollektív Szerződésének elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A kollektív szerződés alapvető hiányossága miatt nem javaslom elfogadását. A Képviselő-
testület a realitásoknak megfelelő kollektív szerződésről hozzon döntést. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőtárkányi Általános 
Művelődési Központ Szakszervezeti Kollektív Szerződésének elfogadásával kapcsolatos 
határozathozatalt a 2008. április 15-ei ülésre halasztja. 
 
4. Napirendi pont 
Háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnők, gyógyszerész beszámolója az elmúlt év 
munkájáról 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2008. évi elfogadott munkaterv alapján a háziorvosok, a gyermekorvos,a fogorvos,a 
védőnők beszámolójára és a gyógyszertár vezetőjének tájékoztatójára kerül sor. A beszámolók 
benyújtásra kerültek, azonban dr. Szilágyi Erika háziorvos és dr. Sebestyén András fogorvos 
jelezte, hogy az ülésen más elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni, dr. Szőke Attila háziorvos 
délutáni rendelés miatt az ülésen nem jelent meg.  
 
Polán Mónika védőnő: 
Az írásban előterjesztett beszámolónkat fenntartjuk, kiegészíteni nem kívánjuk. 
 
Varga József képviselő: 
Milyen változások történtek a finanszírozások területén? A személygépkocsi használat 
támogatása iránti kérelem mit jelent?  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A feladatellátáshoz a tavalyi évhez hasonlóan a normatíva emelkedett az egyik oldalon, de a 
kiadások is emelkedtek, összesen 700.000.-Ft-ba kerül ebben az évben a védőnői szolgálat 
fenntartása. A második kérdésben a következő testületi ülésen dönteni kell. 
A szakmai beszámoló megfelelő, elfogadásra javaslom. 
 
A Képviselő-testület a védőnői beszámolót 10 igen szavazattal elfogadta. 
 
dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 
Több mint 6 év óta ugyanannyi a támogatás, a kiadások nőttek. Reméljük valami 
kompenzációt fogunk kapni. A beszámolót fenntartom, kiegészíteni nem kívánom.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Nagyon sok terület van a munkájában, ami kapcsolódik az ÁMK életéhez. Nemrég tárgyaltuk 
a védőnői szolgálat ügyét. A kapcsolat mennyiben járul hozzá munkájához? 
 
dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 
Jó lenne, ha sikerülne a pályázatot elnyerni. Voltak ÁNTSZ vonatkozású kifogások, 
megoldásuk esetén továbbra is zökkenőmentes lesz az ellátás. ÁMK-val kapcsolatban: a 
problémás gyerekek kapcsán találkozunk többször is. Fontos tudni a szülői háttereket. Az 
iskola részéről is van megkeresés. A gyermekjóléti szolgálattal személyes beszélgetésre is sor 
szokott kerülni. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
Az eszközöket elviszik a szülők a rendelőből és nem hozzák vissza. Most hívjuk fel a szülők 
figyelmét arra, hogy hozzák vissza ezeket. 
 
dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 
Ezeket saját és önkormányzati pénzből vásároltam. Vannak kisebb tételű eszközök és nagyobb 
értékűek is. Elég sok műszerünk van. 
Az Egészségház patak felőli oldalán van néhány tulajdonrész, amit nem tudunk használni. 
Ezek a helyiségek veszélyesek, mert a falban szigetelés nélküli vezetékek mennek. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kauciót kell bevezetni az eszközök visszahozásának biztosítása érdekében. Átvételi 
elismervényt kell aláíratni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A falban lévő kábelek teljes felújítására van szükség. Felmérte a Kht. a villanyszerelőjével, 
hogy mennyi az épület elektromos áram igénye. A két éjszakai áram leszerelésével elég 
komoly költséget tudtunk megtakarítani önkormányzati oldalról is. Amennyiben ilyen jellegű 
probléma adódik, kérek erre jelzést. Vezetékcsatornával meg lehet oldani a problémát. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Van egy jó egészségügyi szolgálat és van egy nagyon elavult műszaki megoldás. Hogy lehet a 
megoldást megtalálni arra, hogy erre keretet teremtsünk. A pályázat nyertessége esetén 
mindenkinek a hozzáállása szükséges. 
 
dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 
Igyekeztünk mindenben közreműködni. Nem tudom szükséges-e a rendszeres találkozás. Az 
átalakítás tervezésénél a mi véleményünket is figyelembe vették. Az új Egészségház átadását 
követően kell visszatérni a háziorvosok szerződésére.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A biztosítóval a teljes berendezésre biztosítást kötöttem. Hiányolom az orvosi beszámolókból 
a számítógép beszerzésre, a veszélyes hulladék elhelyezésére vonatkozó jelzést. Napi 
kapcsolat lehetősége meg van. Amennyiben a bizottság úgy dönt, összehívhatunk egy 
egyeztetést az orvosokkal. 
Javaslom a gyermekorvosi beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a gyermekorvosi beszámolót 10 igen szavazattal elfogadta. 
 
Peterdi Béláné gyógyszerész: 
Múlt év júliusától közforgalmi gyógyszertárként üzemelünk. Most már gyógyszert is 
készíthetünk, és minden nap 5 óráig a betegek rendelkezésére állunk. A TB finanszírozás miatt 
a gyógyszertár mutatói romlanak. 13 %-os árréssel dolgozunk, a bérköltségek emelkednek. 
Sajnos a vidéki gyógyszertárak ellehetetlenítése folyik. Egyre több zár be. Egerben két 
gyógyszertár nyílt külső érdekeltséggel. 
Két évvel ezelőtt megvásároltunk egy telket az önkormányzattól új gyógyszertár építésére. 
Sajnos meg kell várni, hogy normalizálódjon a helyzet, addig nem tudunk beruházni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Két évvel ezelőtt történt az adásvétel. Első alkalommal 2003-ban elutasították a kérelmüket, 
majd 2006-ban helyt adtak neki. A kérelemben is az szerepel, hogy kizárólag gyógyszertár 
építésére kapták meg a telket.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A jelenlévők beszámolóját elfogadtuk, de javaslom, hogy a többi beszámolóval ne 
foglalkozzunk. 
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26/2008. (III.18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a gyermekorvos, a védőnők elmúlt év munkájáról készült beszámolóját, valamint a 
gyógyszertár vezetőjének tájékoztatását.  
 
A Képviselő-testület a háziorvosok, a fogorvos beszámolójának tárgyalását az áprilisi ülésre 
halasztotta. 
 
5. Napirendi pont 
Háziorvosi, szerződések felülvizsgálata 
Előadó: jegyző 
 
A hatályban lévő szerződések nagyon eltérőek. A szerződésben foglaltak és a gyakorlat 
helyenként eltért. Felkerestem az orvosokat és elmondtam a problémát, de az időzítést nem 
találták megfelelőnek. A gyermekorvos a pályázat elbírálásához kötötte a szerződés 
módosítását, a háziorvosok az egészségügy finanszírozásának normalizálódásához.  
Milyen konklúziót lehetett levonni? Ami általános, hogy egyik orvosnak sem kell fizetni 
bérleti díjat, minden esetben térítésmentesen használják az ingatlant. A beszámolók érintik az 
épület infrastruktúráját. 2003-ban 1.391.000.- Ft lett az épület felújítására fordítva. 2003-ban 
1.491.000.- Ft a gázfűtés felújítására.. Az elektromos rendszer felújítása kezeletlen maradt.  
A rezsiköltség nem megfelelően van szabályozva a szerződésekben. A rezsiszámlák felét 
számlázza tovább az önkormányzat, a védőnőkre eső részt fizeti teljes egészében az 
önkormányzat. A rezsiköltséget a szerződések egy része teljes egészében az orvosokra hárítja. 
A vagyonbiztosítás megkötését és folyamatos fizetését az orvosokra hárítja egyik másik 
szerződés, de a gyakorlat az, hogy az Önkormányzat fizeti azt. 
Éves szinten 600.000.- Ft-ot tesz ki az önkormányzati támogatás, amit egy orvos kap jelenleg 
kiegészítésként. 
A rezsiköltség nem megfelelően és nem konzekvensen van szabályozva. szabályozva. 
Nagyjából ennyi lett volna, amit felül kell írni a háziorvosi szerződésekben. A pályázat 
kimeneteléhez kötjük a háziorvosi szerződéseket.  Az Egri Szociális Irodától is kértem 
ezügyben segítséget. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A költségvetési rendeletet a következő év elejére megfelelően elő kell készíteni pénzügyi 
bizottsági vonalon az összes orvosi praxis szerződésének átdolgozása vonatkozásában. dr. 
Sebestyén András fogorvos a vagyonvédelem kérdésében keresett meg azzal, hogy ezt minél 
előbb rendezni kell.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A kapubezárással kapcsolatos dolgokat minél előbb meg kell oldani. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A nyitással nincs probléma csak az esti zárással. Ezt rövid időn belül megoldani. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A gyógyszerészek jelenleg hatályban lévő bérleti szerződés alapján a rezsiköltséget teljesen 
maguk fizetik. A bérleti díj 18.814.- Ft-ot tesz ki havonta. Meg lett állapítva egy összeg, ami 
évente emelésre került. Két vételi ajánlatot sikerült fellelni az ingatlanügylet vonatkozásában. 
2003-ban gyógyszertár létesítése céljából tettek ajánlatot az ingatlan megvásárlására. Az 
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említett terület az orvosi rendelő közelében fekszik. 100 m2-es gyógyszertári épület építésére 
kérték a területet. Ezt követően készült egy ingatlan értékbecslői szakvélemény, miszerint a 
vételi ajánlatban megjelölt árat alacsonynak tartották (6.000.- Ft) és azt a vételi ajánlatot az 
akkori testület ennek megfelelően lutasította. 
Ezt egy telekmegosztás követte, melyre 2005. októberében Peterdi Béla és Peterdi Béláné új 
vételi ajánlatot tett 6.000.- Ft.-/m2 összegben. Ezt követően döntött a testület és a terület 
számukra értékesítésre került. 
 
6. Napirendi pont 
Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 
Több telekalakítási eljárás van folyamatban a Polgármesteri Hivatalban. A rendeletmódosítás  
lényege, hogy jogi következetlenség miatt módosítani kell a vagyonrendeletet. Kérem a T. 
Képviselő-testületet hogy a leírt rendeletmódosítást támogatni szíveskedjék. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 17/2008. (III. 18.) számú, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2005. (IV.) 29. számú 
rendeletének módosítását lásd 1. sz. mellékletként. 
 
7. Napirendi pont 
Önkormányzati határozat visszavonása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület 157/2007. (XI. 20.) szám alatt a Berva-völgy részletes felmérésére 
vonatkozó határozatot hozott. Tekintettel arra, hogy az Egri Építész Irodával kötött szerződés 
nem valósult meg, és az Atlasz Földmérő Kft. a terület bizonyos részeinek digitális felmérését 
már elvégezte. Vállalta továbbá, hogy a másik árajánlatban szereplő feldolgozás bekerülési 
költségeiért a teljes digitális állományt és a digitális alaptérképet is elkészíti és az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Amennyiben kialakultnak vesszük az állapotot, nem 
kell teljes rendezési tervet módosítani. Kössünk velük szerződést és a teljes digitális állomány 
a rendelkezésünkre áll. A betelepülni szándékozók az Önkormányzattal kötnek majd 
szerződést. A Berva Rt. felé egy 15 hektáros terület vonatkozásában a digitális anyagot térítés 
megfizetése ellenében fogjuk csak átadni. 
Fentiek alapján javaslom, hogy a szerződést az analóg állomány és tervdokumentáció helyett a 
teljes területre vonatkozó digitális feldolgozásra kösse meg a Képviselő-testület. 
 
27/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2007. (XI. 20.) számú 
és a Berva-völgy részletes felmérésére vonatkozó határozatát - tekintettel arra, hogy az 
Egri Építész Irodával kötött szerződés nem valósult meg - visszavonja. 
 
28/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berva-völgy teljes 
digitális geodéziai munkáinak elvégzésével az Atlasz Földmérő Kft. bízza meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési munkákra vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. március 31. 
 
8. Napirendi pont 
Az Egri Kistérség Többcélú Társulásában az Önkormányzatot képviselő polgármester 
helyettesítésének rendje 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. 
§ (2) bekezdése szerint a társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesteri alkotják. A 
polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. Külön testületi 
döntés szükséges ebben a kérdésben, nem alkalmazhatóak automatikusan a polgármester 
helyettesítésére vonatkozó szabályok. A képviselő-testületnek a helyettesítés rendjéről kell 
döntenie, tehát nem csak a helyettes személyéről. Célszerű rögzíteni, hogy mely esetekben 
szükséges a polgármester helyettesítése, állandó helyettest jelöl meg, vagy eseti megbízást ad a 
képviselő-testület, illetve meghatározhatóak a képviselethez kapcsolódó egyéb szabályok, pl. 
beszámolási kötelezettség is. A helyettesítési rend kialakítása során csak a képviselő-testület 
tagja kaphat megbízást a helyettesítésre. 
 
A Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanácsra vonatkozó IV/4/1. 
alfejezete akként rendelkezik, hogy „a Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei 
alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testületek rendelkeznek, 
amely határozatukat kötelesek a Társulás elnökének megküldeni.” 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a helyettesítés rendjét a határozati 
javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjenek. 
 
A képviselő-testület a határozatot 1 fő tartózkodás mellett elfogadta. 
 
29/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete az Egri Kistérség Többcélú Társulásában az 
önkormányzatot képviselő polgármester helyettesítésének rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

a) a polgármestert akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülésén az 
alpolgármester jelen határozat alapján teljes jogkörrel, állandó helyettesként 
helyettesíti; 

 
b) a polgármester köteles az akadályoztatásának tényéről - annak felmerülésekor 

haladéktalanul, de lehetőség szerint a Társulási Tanács ülésének napját 
megelőző második nap végéig - az alpolgármestert tájékoztatni; 

 
c) az alpolgármester köteles a Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről, a 

meghozott döntésekről az ülést követő 5 napon belül a polgármester, valamint 
a Képviselő-testületet részére - annak soron követező ülésén – beszámolni; 
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d) amennyiben az alpolgármester a helyettesítésre vonatkozó feladatát 
akadályoztatása miatt nem képes ellátni, úgy erről haladéktalanul értesíti a 
polgármester útján a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület ebben az 
esetben egyedi határozatával eseti meghatalmazást is adhat a polgármester 
helyettesítésére a Képviselő-testület tagja részére. Az eseti meghatalmazott 
beszámolási kötelezettségére a c) pontban foglaltak megfelelően irányadóak. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatát a Társulás 
Társulási Megállapodásában foglaltaknak megfelelően a Társulás elnöke részére 
eljuttassa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. március 31. 
 
A képviselő-testületi ülésre 17 óra 55 perckor megérkezett Erdei Szabolcs képviselő.  
A képviselői létszám: 11 fő. 
 
9. Napirendi pont 
Önkormányzati ingatlanok értékesítése 
 
a.) Huta-Ker 2004 Kft. kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A déli iparterület hasznosítására vonatkozó felhívás alapján több vállalkozás is jelentkezett. A 
Pénzügyi Bizottság a területet bejárta. Az egyik térkép a jelenlegi állapotot tükrözi, a másik az 
Aquaterv Mérnöki Bt. által készített vízellátás kiviteli terve, illetve elkészült az iparterületi 
feltáró út és híd kiviteli terve. Az útterv és a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetésének terve 
lejárt, de felélesztése nem okoz problémát. Szeptembertől az iparterületi utak létrehozására 
vonatkozó pályázatra is lehetőség van. 
 
A terület egy részére Szegedi Barnabás vállalkozó nyújtott be egy üzleti tervet. A vállalkozás 
vonatkozásában csak az igényelt méretről tárgyaljunk. Nevezett a szerződésben vállalja a 
kikötéseket. Kikötjük a visszavásárlási jogot, ebben az esetben a bérleti díj a visszavásárlás 
időtartamáig kerül megállapításra. Bankgaranciát is javaslok kikötni a szerződésben. A közmű 
költségek viseléséhez a vállalkozások is járuljanak hozzá. 
 
Felkérem Erdei Szabolcs PEB elnököt a bizottság véleményének az előterjesztésére. 
 
Erdei Szabolcs bizottsági elnök: 
Szeretnénk a kis- és középvállalkozók felé nyitni. Létesítsenek telephelyeket és 
foglalkoztassanak helyi munkavállalókat. Ki kell kötni, hogy legalább 5 évig működtetni kell a 
vállalkozásokat. Minden pályázónak üzleti tervet kell benyújtani. Vannak a TSZ tanyán belül 
régebben elfekvő területek is. Ezek úthálózattal és közművel való ellátására eddig nem volt 
lehetőség. A megépítendő közmű a jelenlegi kerékpárút mellett csatlakozhatna be a Fő úti 
közműhálózatba. A vállalkozók is beszállnának és hasznosulna a jelenleg mezőgazdasági célú 
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terület. Ezzel nyitnánk a lakópark felé is és ez az iparterület mindenképpen vonzó lehet. 
Támogatom a terület ilyen irányú fejlesztését.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tudnunk kell azt, hogy hány főnek a foglalkoztatását oldja meg ez a vállalkozás, mikor kezdik 
a beruházást, mikor kezdik meg a tényleges gyártást. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
Azt kérdezem kérelmezőtől, hogy hány hektár igénybevételére gondolt ténylegesen? 
 
Szegedi Barnabás vállalkozó: 
A mezőgazdasági munkák végeztével szeretném elkezdeni a munkát. Addig a régi telephelyen 
végezném a tevékenységemet. A csarnok felépítése kb. 6 hónap. A foglalkoztatottak száma 
jelenleg 6 fő. A környéken képződő fahulladéktól is függ a kezdés időpontja. Erre kb. 80 MF-
ot költöttünk, a gép pedig 30 MFt-ba került. Később fapellet gyártását is el fogom kezdeni. Ha 
engedélyt kapnék ezt is csinálnám. Jelenleg a fahulladékot akarom feldolgozni. A jelenlegi 
területet már kinőttem. Messziről kell behordani a fát, ezért kértem ezt a területet. Kb. 2 
hektárra lenne szükségem, mivel fával dolgozom, tűzvédelmi szempontból meg van határozva 
a lakóterülettől való távolság. 
 
Varga József képviselő: 
Ilyen kicsi nagyságban eladni a területet korábban sem javasoltam. Meg kell nézni, hogy 
anyagilag rendezett-e a vállalkozás. Számomra ezek is garanciák. Ilyen vállalkozásokat 
hívjunk be, akik termelnek és bővítenek. 
 
Szegedi Barnabás kérelmező: 
Nincs tartozásom. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2-3 vállalkozás keresett meg a héten. 2-3 hektáros területre van igényük. A fennmaradó 
területeket szeptemberig mindenképpen meg kell hagyni a pályázatok benyújtásáig. A 
foglalkoztatottak számát is  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Azért ment ki a bizottság, hogy egyféle véleményt alakítsunk ki. Az egyik szigorú 
feltételekhez kötött birtokba adás. Abban maradtunk, hogy 1000.-Ft/m2 árat állapítunk meg 
és nincs feltétel, a másik változatban pedig az 5 éves időtartamú birtokba adás, amiben ki kell 
dolgozni, hogy milyen feltételekhez kötjük a szerződést. Két alternatíva van körülbástyázva – 
el kell dönteni, hogy melyiket válasszuk.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Amikor értékesítésre került a terület 700.- Ft/m2 árat jelöltünk meg. Meg kell azt is vizsgálni, 
hogy mennyi Felsőtárkányban a helyi iparűzési adó, hány ezrelék? Mi után kell iparűzési adót 
fizetni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
300.- Ft/m2 kompenzációs díjat kértünk egy 6000 m2-es területért. Jelenleg 2 % az iparűzési 
adó mértéke.  
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Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
A nettó árbevétel az iparűzési adó alapja. Csökkenti az anyagköltség, a beszerzett áruk értéke. 
A mértéke általánosságban 2 %. Most nincs adókedvezményezési lehetőség. 
Az adótanácsadók egyesülete most tárgyal a csökkentéséről, de valószínű, hogy valamilyen 
formában megmarad vagy más lesz a neve. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Nem tartom reálisnak, hogy 3 évvel ezelőtt 700.- Ft/m2 árat kértünk, most pedig odaadjuk 1.-
Ft-ért. Ha 2003-2004-ben megvásároltuk 6 MFt-ért, most pedig odaadjuk 1.-Ft-ért. 
Mennyi idő alatt térül meg iparűzési adó bevételéből ez az összeg? 
Javaslom azt is figyelembe venni, hogy az Europrint Kft. igen magas iparűzési adót fizet, 
nekik adtunk el 1 Ft-ért területet. Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet szoros 
pénzügyi elszámolás alatt van. Az üzleti tervből ezek a számok nem jönnek ki. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni hogy 6 MFt-ért vásároltuk meg. Támogatni akarom a vállalkozásokat. 
Koordinálni kell a közműhálózat megépítését. 
Szeretném, hogy legalább annyit kapjunk érte, mint amennyiért vettük. Ne kössük ki, hogy 
mennyivel nőjön a bevétele. Ha visszatérünk az 1000.- Ft-os árra, milyen garanciát 
látunk, arra, hogy amennyiben más építeni akarja a közművet, hogyan szorítjuk rá arra, 
hogy fizessen. 
 
Szegedi Barnabás vállalkozó: 
Szeretném hozzáfűzni, hogy az utóbbi 2 évben több önkormányzat adott 1.- Ft-ért területet 
vállalkozóknak. Hány vállalkozás kap 1.- Ft-ért területet. 5 éve szeretnék venni az OMYA-tól 
területet, de nem adhatnak el.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a területek milyen címen kerültek az önkormányzat 
tulajdonába. Az Europrint Kft. részére 1.- Ft-ért került értékesítésre a terület, 2007. 
decemberében járt le a szerződésük. 
100 hektáros iparterület lesz a Makláron oda települt a Mirox. Felnémeten ott van még a 
fűrészüzem, valamint a volt OMYA területe is. Az hogy ide települjenek Felsőtárkányba 
vállalkozások, most kell lépni, addig kell a vállalkozásoknak adni, amíg a többiek meg nem 
előznek minket. A közelben van még egy 5,7 hektáros önkormányzati terület, ami szintén 
megvalósulhat, mint ipari terület. Az írott anyag birtokában mondja el mindenki a véleményét. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
3 évvel ezelőtt volt egy 700.- Ft/m2 ár. A másik eset az 1.- Ft-os. Bizonyos területet nem kell 
kifizetni a vállalkozásnak, ami 5 év alatt megtérül az önkormányzatnak. Ha azt kötjük ki, hogy 
5 évig működni kell a vállalkozásnak. 
 
Bakondi László vállalkozó: 
Minél több vállalkozót kell odacsalni. Mire aláírták a szennyvízbekötést 1 év 2 hónap telt el. 
Az a jó, ha minél több a vállalkozó, de össze kell fogni. A mostani telephelyünk jó, de kicsi. 
Azért lenne rá szükségem, mert ott van a telephellyel szemben. Most parkolónak kellene, de 
később építeni szeretnék, de erre most nem tudok garanciát adni. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bérbeadásban azért gondolkodtunk, hogy rászorítsuk a vállalkozást, biztosítsuk a 
vállalkozások részére a fejlődést. Ha valaki megveszi befektetési célzattal, csak ipari célra 
adhatja tovább.  
Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság írásos előterjesztésének megfelelően döntsünk.  
 
A Képviselő-testület a határozatot 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, 1 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
30/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a HUTA-KER 2004. Kft. vételi ajánlatát. A Képviselő-
testület úgy határozott, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva a felsőtárkányi 
0210/28 és 0210/29 hrsz. alatti összesen 17.168 m2 nagyságú szántó művelési ágú területet 
17.168.- azaz tizenhétezer-egyszázhatvannyolc forint áron értékesíti a kérelmező részére. 
A Képviselő-testület az alábbi biztosítékokat köti ki az átruházás feltételeként: 
 

1. a vállalkozás a megkötendő szerződésben vállalja, hogy a szerződésben 
meghatározott időn belül és paraméterekkel (foglalkoztatottak száma, beruházás 
értéke) működő vállalkozást telepít a megvásárolt területre, 

2. a szerződésben kikötött visszavásárlási jog (eredeti áron) 5 évre, 
3. bérleti díj-kikötés a visszavásárlási jog időtartamáig az Önkormányzat által 

meghatározott összegszerűségig, bankgarancia vagy más szerződéses biztosíték 
alkalmazásamellett, 

4. a vállalkozás vállalja, hogy amennyiben az iparterületi feltáró út, illetve a hozzá 
tartozó hídberuházás pályázati összegből megvalósul, annak önerejéhez 
négyzetméter arányosan, 17168/81420-ad arányban hozzájárul.  

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
b.) Bakondi László kérelme: 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bakondi István László kérelme tárgyában a korábbi testületi ülésen – a kérelem késői 
beérkezése miatt – nem került sor határozathozatalra. Felkérem Bakondi Lászlót kérelme 
szóbeli indoklására. 
 
Bakondi László kérelmező: 
Akkor lehet ipari területté nyilvántartani, ha minden engedély meg van. Működő 
vállalkozásom van itt, mi építettük ki a közműveket. Azt, amit a többiek most fognak kezdeni, 
én már teljesítettem. Bővíteni szeretnék. 350.- Ft/m2 árat ajánlottam a területért. Ipar 
szempontjából nem egy előnyös hely Felsőtárkány, mivel vízgyűjtő terület, ezért nagyon 
komoly előírások vannak. 
 
 



 71 

Bajzát Ferenc képviselő: 
A bejárást követően volt a PEB-nek egy álláspontja a területek értékesítésére vonatkozóan, 
erre kellene nyilatkoztatni a kérelmezőket. Erre a kisebb területre nem akarnak új vállalkozást, 
hanem a jelenlegit akarja bővíteni. Adjuk meg a lehetőséget, hogy vagy megvásárolja, vagy 
vállalja, hogy évente 10 %-al növekszik az iparűzési adóbevétele. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Nem látom reálisnak azt, hogy azt be tudják termelni, amennyiért odaadtuk. Az előző döntést, 
amikor meghoztuk, hogy 1.- Ft-ért odaadunk egy nagy területet, ott az üzleti tervben világosan 
látszott a bevétel. Ez most számomra nem látszik. Nem biztos, hogy jó döntés lesz, 
tartózkodni fogok a szavazás során. Elfogadom a többiek döntését, én viszont nem tudok 
dönteni. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Elnapoljuk a dolgokat és elveszítjük azt a lehetőséget, hogy rövid időn belül megteremtsük 
azt, hogy csinálunk a falunak egy elkerülő utat, egy körforgalmat, ami lassítaná a bejövő 
forgalmat. Ha nem adjuk el ezeket a területeket, elveszítjük a lehetőségeket, hogy ezek a 
vállalkozások beszálljanak az út megépítésébe. Az egész folyamat lehetőségét akadályozzuk 
meg azzal, ha most nem döntünk.  
 
Erdei Szabolcs a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A PEB javasolja, hogy az értékesítés helyett a vállalkozással megkötött megállapodás alapján 
az Önkormányzat adja mezőgazdasági haszonbérbe az adott területet 5 évre. Amennyiben a 
vállalkozás teljesíti a Pénzügyi Bizottság által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott 
feltételt, miszerint a vállalkozásnak éves szinten befizetett iparűzési adója az elkövetkezendő 
5 év vonatkozásában éves szinten 10 %-al nő, a haszonbérleti idő lejárta végén adja tulajdonba 
a 0210/8. hrsz.-ú területet az akkor reális négyzetméter áron. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve adjuk el, illetve adjuk bérbe 
Bakondi István László részére a kért területet. Alternatív megoldásként a Képviselő-testület 
kötelezettség-vállalás nélkül az előző előterjesztésben tárgyalt 1.000.- Ft/m2 vételár 
megállapítását javasolja. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

31/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bakondi 
István László kérelmét. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 0210/8. 
hrsz. alatti szántó megjelölésű, 1623 m2 területű ingatlant 2008. április hó 1. napjától 
kezdődően 5 évi időtartamra bérbe adja a kérelmező részére a bérleti szerződésben 
rögzített kikötésekkel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. március 31. 
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10. Napirendi pont 
Farkas Jánosné kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatalban sikeres volt az 
átszervezés. Az előterjesztés mellékletét képezi egy egyéni kérelem, aminek tárgyában a 
Képviselő-testületnek kell döntenie. 
 
Erdei Szabolcs képviselő:  
A Pénzügyi Bizottság támogatja a kérelmet. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
Járuljunk hozzá, de a Kft. gazdálkodja ki a különbözetet. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tekintettel arra, hogy a Kft.-t az Önkormányzat alapította, ezért a testületnek van joga dönteni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Más lett volna a helyzet, ha a munkáltató leírja, hogy miért támogatja. Bárki kérheti, hogy 
változzon meg a munkaideje. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
360.000.- Ft-ról van szó éves szinten. A költségvetésnél ezzel már senki nem fog foglalkozni. 
Támogatom a kérelmet, de nem kell elkülöníteni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
1 fő hétórás munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó van, aki rokkant nyugdíjasként 
dolgozik. Kérem, hogy a napirend tárgyában szavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
32/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Felsőtárkány 
Nonprofit Közhasznú Kft. létszámügyét. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2008. 
április hó 1. napjával a Felsőtárkány Nonprofit Közhasznú Kft.-ben lévő, 1 fő 6 órás 
részmunkaidős állást megszűnteti, a teljes munkaidős létszámot 1 fővel bővíti. 
A Képviselő-testület utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy az érintett munkavállalóval a 
módosított munkaszerződést kösse meg. 
Felelős: Kft. ügyvezető 
Határidő: 2008. március 31. 
 
11. Napirendi pont 
Csóka Leventéné helyi lakáscélú támogatási kérelme 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Csóka Leventéné Felsőtárkány, Munkás u. 53. szám alatti lakos helyi lakáscélú támogatás 
iránti kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. 
 
A benyújtott iratokból megállapítható, hogy kérelmező a feltételeket teljesítette, azonban a 
21/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet szerint az ilyen irányú kérelmek benyújtási 
határideje augusztus 15-e, míg a kérelem elbírálására minden évben 1 alkalommal, a 
szeptemberi testületi ülésen kerül sor. 
 
Erdei Szabolcs pénzügyi bizottsági elnök: 
A kérelem teljesítését a bizottság nem ellenzi, azonban javasolja, hogy a Képviselő-testület az 
önkormányzati rendeletre hivatkozással a napirendet a kérelmek benyújtási határidejét 
követően a többi kérelemmel együtt a szeptemberi ülésen tárgyalja. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Csóka Levenéténé és férje helyi lakáscélú támogatás 
iránti kérelme tárgyában a 2008. szeptember 9-én tartandó Képviselő-testületi ülésen hoz 
érdemi határozatot. 
 
12. Egyebek 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2007. évi zárszámadási rendelet alapján 9,9 MFt plusszal tudjuk zárni az elmúlt évet. Az 
iparűzési adóképességre 2,5 MFt-ot le tudunk hívni, 1 MFt-ot a Santa Maria zeneiskolával 
történő egyesülés folytán, 2,2 MFt normatívát az iskolaotthonos iskoláztatásból, egyéb 
normatívát elszámolásból szintén kapunk vissza. 
 
5 MFt erejéig szeretnénk összeállítani egy csomagot a településen elvégzendő munkák 
fontossági sorrendjében és szükség szerinti megvalósításával. Szépen jönnek az adóbevételek 
is, amik nem szerepeltek az év végéig. Bízzunk benne, hogy a többi is megvalósul. Létszám-
leépítési pályázatokból és az 5 %-os bérnövekedésből járó összeget is meg fogjuk kapni. 
 
Sziklaforrás Közhasznú Egyesület kérelme: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem Bajzát Ferenc urat a Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület vezetőjét, hogy 
ismertesse elképzelésüket.  
 
Bajzát Ferenc elnök: 
Bejegyzésre került az egyesület. Célja a falu lakossága számára a község és élővilág 
megóvása, a mikrokörnyezet hatásának bemutatása az óvodásoknak, iskolásoknak. Az 
egyesületünk a közhasznú tevékenység kiegészítését vagyonszerzési tevékenységként fogja fel 
haszonszerzés nélkül. Jelenleg 10 fővel működünk, de teljesen nyitott a társaság. Nem 
szeretnénk, ha tovább romlana a tóparti kis ház állapota. Május 1-jére szeretnénk rendbe tenni. 
A vízfelületet szeretnénk hasznosítani. A vízben lévő élőlények tovább éltetése, továbbá halak 
etetése. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Tavaly hozott a testület egy olyan határozatot, hogy elviekben támogatja az egyesületet. 
Egyesületi berkekben látjuk biztosítottnak, hogy a falu lakosságának programokkal megtöltve  
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hasznosítsuk a területet. Gyakorlatilag a tavalyi évben a Kht. semmilyen munkát nem végzett a 
területen az állagmegóvás érdekében. A lehetőség adott és mivel kicsi a létszám, nem meri és 
nem is tud bevállalni nagyarányú befektetést. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Az én elképzelésem a tó hasznosításáról kicsit más. Azt szeretném, hogy olyan egyesület 
működjön a tóparton, aki üzemelteti a kistavat és nagytavat is. Üzemeltesse a környéket, 
őrizze meg a közpark jelleget. Szervezze meg, hogy csónakázni lehessen a nagytavon, a 
büféstől helypénzt szedjen, őrizze meg a közpark jelleget, biztosítsa az utcabútorok 
karbantartását. Egységes képet és gazdát szeretnék a tópart környékére. Segítse az 
önkormányzat rendezvényeit is. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A lehetőség adott, de mivel kicsi a létszám, ilyen nagy volumenű működtetést egyenlőre nem 
tud bevállalni az egyesület.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Infrastruktúrát kellene kiépíteni először, hogy bérbe adható legyen a terület. A bérleti díj 
beszedése továbbra is az önkormányzat feladata. Az engedélyezett típustervek alapján készített 
felépítményeket adjuk bérbe. Ehhez ki kell építeni az elektromos, víz- és szennyvíz 
szolgáltatás lehetőségét. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Támogatom az egyesület kérelmét. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mindkét tó környéke rendben van, ki van takarítva. Elfogadhatónak és támogathatónak tartom 
az egyesület kérelmét akkor, ha lesz mire szerződést kötni. Össze kell ülni, hogy milyen 
feltételekkel tudják működtetni a területet. Az egészet egységben kell kezelni. Jelenjen meg 
konkrét elképzelés formájában a következő testületi ülésre. Legyen egy alaprajz és mellé 
felsorolva, hogy az egyesület mit tud vállalni.  
Ezt követően kerülhet sor a végleges megállapodás megkötésére. 
 
Varga József képviselő: 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a kérelmet támogatja és az egyesület a polgármesterrel 
készítsen egy megállapodás tervezetet és a konkrétumokat a következő ülésre terjessze elő. 
 
A Képviselő-testület Varga József képviselő javaslatát 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodással 
elfogadta. 
 
33/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület kérelmét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelmet elviekben támogatja. A 
polgármester és az egyesület vezetése készítsen részletes megállapodás-tervezetet az 
átvett területen végrehajtandó feladatok ellátására, illetve a területi határokat pontosan 
jelölje ki. A megállapodás tervezetet a Képviselő-testület április 15-ei ülésére terjessze be. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. április 10. 
 
Dönteni kell a kopjafa helyének tárgyában is. Bizottsági ülésen volt egy bejárás, több helyszínt 
néztünk meg. Az egyik a fodrászüzlet melletti terület, a másik a templom belső kertje. 
Javaslom, hogy a felállítási helyéül a fodrászüzlet melletti területet jelöljük meg. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
34/2008. (III. 18.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tárkányok 
Találkozója alkalmából felavatásra kerülő kopjafa elhelyezésének ügyét. A testület úgy 
határozott, hogy a kopjafát a felsőtárkányi 675. hrsz. alatti, beépítetlen terület 
fodrászüzlet melletti részén helyezi el. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A Tárkányok Találkozójával kapcsolatban az elmúlt ülésen alakult egy bizottság. Az iskola 
udvarán lesz a rendezvény, ott lesz felállítva a sátor. Azért gondoltuk ezt a helyszínt, mert 
részben az időjárástól megvédi a vendégeket, másrészt az udvar aszfaltozottsága miatt is jobb 
az elhelyezési terület. 250 vendéget tudunk fogadni. A hűtőkocsi, a sátor, az evőeszközök, a 
zenekar lefoglalása megtörtént. Akiket nem tudunk családoknál elhelyezni fizető szállást kell 
foglalni. Ez a kapcsolat kiépítés szempontjából is fontos lenne.  
Egy rendezvény lesz a sportpályán. Akik ott voltak a megbeszélésen, mindnyájan azt 
nyilatkozták, hogy megfelelőnek tartják a helyet.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szombaton délig van érkezés, közös étkeztetés, utána sportpályán lesznek a 
sportrendezvények. A szombati programok befejezése 18 órára várható, ekkor lesz egy koncert 
a sportpályán (Csézi), utána az általános iskolában lesz a vacsora és a zenés beszélgetés. 
Vasárnap reggeli a szálláshelyeken, délelőtt a kopjafa-állítás, utána ebéd. Úgy biztosítottuk 
szálláshelyeket, hogy egy bizonyos létszámig vissza is mondhatjuk. A BNP látogató 
központjában is le van foglalva a szállás. 
 
Debreceni Egyetem – kutatási elvárások – a helyi lakosság véleményének feltérképezése, 
településünk fejlesztési irányvonalait illetően 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A pályázatokhoz szükség lenne egyfajta közvélemény kutatásra. A debreceni egyetem 27 
hallgatója 1 vezetővel dr. Murányi István docenssel részt vennének a településen a kutatásban. 
Szeretném, ha összeírnák, hogy mire alapítsák a kutatási munkájukat. Önkéntes alapon 
történik a kutatás. Pl. ilyen kérdéseket ajánlanak: milyen területeket tartanak veszélyesnek a 
faluban és mi az a három dolog, amit Felsőtárkány képeslapjára fel tudnának tenni.  
 
Úgy gondolom, hogy ez nagy lehetőség és a testületnek is komoly irányvonalat adna. A 
következő ülésig várom a testület válaszát ebben a kérdésben. Júliusi időpontot jelöltek meg a 
kutatás időpontjának, ami még az egyetemnek jó. Június 16-22 között végeznék a felmérést és 
utána az egyetemen pedig az értékelést.  
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dr. Juhász Attila Somon polgármester: 
A BNP-nél a szállást erre az időpontra nem tudtuk megszerezni. Azonos feltételekkel tudunk 
szállást szerezni, azt ők tudják fedezni. A következő lépcső a Park Hotel Táltos. Én pénzügyi 
elkötelezettséget nem vállalhatok. 
A felmérést meg is lehetne csinálni, amit az induláskor készítettünk és egy pszichológus 
kiértékelné. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A tegnapi napon beadásra került az illegális szemétlerakóra vonatkozó pályázat. Kakuk Pál és 
Bajzát Zoltán képviselők több fényképfelvétellel segítették a munkánkat. A területek 
feltérképezésekor derült ki, hogy amivel számolhattunk volna szeméttelepek, azok 
magántulajdonban lévő területek és ezeket a tulajdonosnak kell megszűntetnie. 
 
Szeretném a szavazatszámláló bizottságok munkáját megköszönni, semmilyen rendkívüli 
esemény nem történt a népszavazás napján, minden problémát helyben tudtuk kezelni. 
 
Szeretném tájékoztatni a település lakosságát, hogy március 25-28. között technikai szünetet 
tartunk a PM hivatalban, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése és irattári munkák 
miatt. 
A települési lomtalanítási akcióra 2008. április 14-15.(hétfő-kedd), 10 helyen lesz szállító 
konténer elhelyezve. Az őszi lombtalanítás idejét az önkormányzat határozza meg. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülést 20 óra 
45 perckor bezárja. 
 

k.m.f. 
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