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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Házasságkötő termében a Képviselő-
testület 2008. május 19-én megtartott nyilvános ülésén. 
 
 

Határozatok: Tárgya: 

48/2008. (V.19.) Felsőtárkány Közhasznú Kht. 2007. évi egyszerűsített éves 
beszámolója és mérlege 

 
49/2008. (V.19.) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása  
50/2008. (V. 19.) A 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységről és a 

Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása 

51/2008. (V. 19.) Az Önkormányzat  Bükk-Makk Leader közösség által 
megalakítandó non-profit gazdasági társaságban 

való részvétele 
52/2008. (V.19.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Bükk-Makk Leader 

közösség által megalakítandó non-profit gazdasági 
társaságban való részvétele 

53/2008. (V.19.) Felsőtárkányi 0184/1. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 
2008. évben 

54/2008. (V.19.) Belterületi utak felújítása és közvilágítás bővítése 
pályázathoz önerő biztosítása 

55/2008. (V.19.) Egészségház felújítása pályázathoz önerő biztosítása 

 
A jegyzőkönyv a 111. oldaltól 122. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2008. május 19. 1630 óra. 
 
Napirendi pontok: 
1. Lejárt határidejű határozatok 
 Előadó: polgármester 
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról 
 Előadó: jegyző 
3. Határozathozatal az Önkormányzat Bükk-Makk Leader közösség által megalakítandó 
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    non-profit gazdasági társaságban való részvételéről  
 Előadó: polgármester 
4. Határozathozatal a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Bükk-Makk Leader közösség 
    által megalakítandó non-profit gazdasági társaságban való részvételéről 
 Előadó: polgármester 
5. Felsőtárkányi 0184/1. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 2008. évben 
 Előadó: polgármester 
6. Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása 
 Előadó: polgármester 
7. Az Egészségház felújítása pályázathoz önerő biztosítása 
 Előadó: polgármester 
8. Déli iparterület értékesítése 
 Előadó: polgármester 
9. Beszámoló a 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységről és a Gyermekjóléti Szolgálat 
    munkájáról 
 Előadó: gyámügyi előadó, gyermekjóléti szolgálat vezetője 
10. A Felsőtárkány Közhasznú Kht. 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója és mérlege 
 Előadó: Pócsik Gábor - ügyvezető 
14. Egyebek 
 
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 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
dr. Pekár Szilágyi Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületet. Az ülésen Gyura Károly és Erdei Szabolcs képviselő nem 
jelent meg, Erdei Szabolcs képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt később 
érkezik. 
 
A képviselői létszám:  10 fő, az ülés határozatképes.  
 
Ezt követően Bánkúti Albert körzeti megbízott tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt 
időszak eseményeiről. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. Javaslom, hogy a 2. napirendi pont tárgyalását megelőzően 
kerüljön sor a Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. beszámolójára, a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról készült beszámolót követően pedig a gyámügyi előadó és a gyermekjóléti 
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szolgálat vezetőjének beszámolójára. Kérem, hogy a módosított sorrendű napirendi pontok 
elfogadása tárgyában szíveskedjenek szavazni.  
 
A Képviselő-testület a módosított  napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Napirendi pont 
Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet a lejárt határidejű határozatokról. 
 
2. Napirendi pont 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. 2007. éves beszámolójának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Elkészült a Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. 2007. üzleti évéről készült beszámolója, 
melynek elfogadását javaslom. 
 
Pócsik  Gábor ügyvezető: 
Az írásban benyújtott beszámolót fenntartom, kiegészíteni nem kívánom. 
 
Farkas Tamás felügyelő bizottsági elnök: 
2008. május 9-én tartottuk az első ülést. A felügyelő bizottság elnökévé választottak.  Az ülés 
fő napirendi pontja a munkaterv elfogadása volt, a másik ülést őszi időpontra tettük, feladatul 
tűztük ki bizonyos területek ellenőrzését. A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem kézfeltartással jelezzék. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 9 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett elfogadta. 
 
48/2008. (V. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és felfogadta 
a Felsőtárkány Községüzemeltetési Kht. 2007. üzleti évére vonatkozó beszámolóját. 
 
 
3. Napirendi pont 
A Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról készült beszámoló 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Évről évre emelkedik a munka mennyisége, egyre több hatósági ügy van folyamatban a 
hivatalban, ami nagyobb részt a jogszabályi változásokból adódik. Ennek ellenére a tavalyi év 
legradikálisabb változása, az átszervezés eredményesen megtörtént. Sikerült úgy elosztani a 
feladatokat, hogy zökkenőmentesen és jól működik a hivatal. Panasz, észrevétel nem érkezett. 
A jogorvoslati eljárásokban is megállják a helyüket határozataink. Az irattári munka igen 
komoly feladatot jelentett a technika dolgozók számára.  
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Négy bűncselekményben volt sértett az önkormányzat. Két zárható trezor beszerelésére került 
sor. 
A jegyző munkáját nagyban segítené egy helyi lap létrehozása. Jelenleg részben a honlapon 
keresztül tudjuk tájékoztatni a helyi lakosokat, de ez az idősebbekhez nem, jut el és 
kábeltévével sem rendelkezik mindenki. Olyan formát kell választani, amivel az információt 
el tudnánk juttatni a lakossághoz. 
 
Sikeresen zárult a „Zöld Iroda” verseny, melyben Felsőtárkány Polgármesteri Hivatala a non-
profit kategóriában II. helyezést ért el, valamint a „Minimálból a legjobbat” különdíjban is 
részesült. Kérjük, hogy az ilyen irányú törekvéseinket ezt követően is támogassák.  
 
17 óra 15 perckor érkezett az ülésre Erdei Szabolcs képviselő.  A képviselői létszám: 11 fő. 
 
Varga József képviselő:  
Valóban 1 fellebbezett határozat volt az elmúlt évben? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:  
Fellebbezett határozat 1 volt. Bár az elmúlt év vonatkozásában csak a kinevezésem óta eltelt 
időszakra vagyis fél évre visszamenőleg tudok nyilatkozni, de a statisztika alapján valóban 
egy határozat lett csak megfellebbezve.  
 
Bajzát Ferenc képviselő kérdésére dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
3 db vonalas telefont meg tudtunk szüntetni, a mobilflotta előfizetéssel az éves 
telefonköltségünk 2,5 MFt-ról 900ezerFt-ra csökkent. A két monitort pedig ajándékba kaptuk.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző a közigazgatási 
szakvizsga első részét jeles eredménnyel teljesítette, június hónapban a vizsga második 
részére is sor kerül.  
 
dr. Pekár-Szilágyi  Csaba képviselő: 
Gratulálok a „Zöld Iroda” pályázaton való nyertességhez. Szeretnék tájékoztatást kapni az 
ökoóvoda pályázattal kapcsolatban. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Egy környezetbarát kivitelezéssel szeretnék elérni, hogy olyan elhelyezés legyen a gyerekek 
számára, ahol megtalálható a légtisztító, a víztisztító berendezés, téli-nyári fektető terasz, 
valamint különleges bánásmód a légzésszervi betegségben szenvedő gyerekek számára, 
valamint sor kerül egy sószoba kialakítására is. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az óvoda is elnyerte a „Zöld óvoda” címet. A környező településekről is jöhetnének gyerekek 
az ökoóvodába. Az egészségház pályázat is folyamatban van. Az iskolai akadálymentesítési 
pályázatot még az előző évben benyújtottuk, de sajnos még nincs eredmény.  
 
Kérem, hogy a polgármesteri hivatalra vonatkozó beszámoló elfogadása tárgyában szavazni 
szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag  elfogadta. 



 115

 
49/2008. (V. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról készült jegyzői beszámolót.  

dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ezúton szeretném megköszönni a hivatal összes dolgozójának az elmúlt évi munkáját. 
 
4. Napirendi pont  
A gyámügyi előadó és a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének beszámolja a 2007. évi 
tevékenységről 
Előadó: gyámügyi előadó, gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna: 
Az írásban előterjesztett beszámolót fenntartom. A gyermekvédelmi törvény írja elő, hogy 
minden év május 31. napjáig kell ezt a beszámolót elkészíteni, ezért került most erre sor.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A gyermekjóléti szolgálat beszámolója egyszer már benyújtásra került, most a gyámügyi 
előadó beszámolójához kapcsolódik. Elfogadásra javaslom. 
 
Varga József képviselő: 
A jelzőrendszer hiányzik, a családlátogatás hiányzik a jelenlegi rendszerből. 
 
Béresné Erdélyi Krisztina: 
A családlátogatást a közoktatási törvény szabályozza. Sajnos most már a szülők sem fogadják 
szívesen a családlátogatást. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy az elhangzottakra figyelemmel a beszámolók elfogadása tárgyában 
szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a gyámügyi előadó és a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének beszámolóját 
egyhangúlag  elfogadta. 
 
50/2008. (V. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a gyámügyi előadó és a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének 2007. évi tevékenységéről 
készült beszámolóját.  

 
5. Napirendi pont  
Az Önkormányzat Bükk-Makk Leader közösség által megalakítandó non-profit 
gazdasági társaságban való részvétele 
Előadó: polgármester 
 
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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2007. évben a Képviselő-testület úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község a Miskolc Bükk 
térségi Leader akciócsoporthoz, illetve vidékfejlesztési közösséghez csatlakozik. 
Az akciócsoport illetve vidékfejlesztési közösség 2007. decemberében megalakult, 
nyilvántartásba vételre került.  
A 120 napos tervezési idő lezárult, a szükséges dokumentumok, tervek, programok 
elkészültek. A következő lépés a vidékfejlesztési közösség, illetve Leader akciócsoport 
életében az, hogy egy olyan non-profit szervezetet (egyesület, non-profit Kft., non-profit zRt.) 
kell alakítani, amely a pályáztatás során szükséges adminisztratív és operatív feladatokat 
elvégzi.  
A közösség úgy döntött, hogy ez a non-profit szervezet – az irányító hatóság javaslatát 
tiszteletben tartva – non-profit Kft. lesz. Az Önkormányzati törvény kötelezően előírja, hogy 
cégalapításhoz az Önkormányzat Képviselő-testületének határozata szükséges.  
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a határozati javaslatot, 
tekintettel arra, hogy a cég alapítójaként résztvevő szervezetek lesznek jogosultak a 
közgyűlésen dönteni a pályázatok támogatásáról.  A non-profit Kft.-ben az Önkormányzat 
10.000.- Ft-os törzstőke befizetést teljesít és más önkormányzatokkal közösen lesz 
tulajdonosa egy üzletrésznek.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Javaslom a határozat kiegészítését azzal, hogy 10.000.- Ft törzstőkével tulajdonosként részt 
kíván venni. 
 
A Képviselő-testület a kiegészített  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
51/2008. (V. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a cégalapítás kérdését.  
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Önkormányzat 10.000.-Ft törzstőkével 
tulajdonosként részt kíván venni a Bükk-Makk Leader Közösség által megalapítandó 
non-profit Kft.-ben. Felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés aláírására, a 
törzstőke rész befizetésére és a Kft.-ben az Önkormányzat képviseletére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 20. 
 
 
6. Napirendi pont  
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Bükk-Makk Leader közösség által 
megalakítandó non-profit gazdasági társaságban való részvétele. 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2007. évben az Alapítvány kuratóriuma úgy határozott, hogy a Felsőtárkány Ifjúságáért 
Közalapítvány a Miskolc Bükk-térségi Leader akciócsoporthoz, illetve vidékfejlesztési 
közösséghez csatlakozik. Az akciócsoport illetve vidékfejlesztési közösség 2007. 
decemberében megalakult, nyilvántartásba vételre került.  
A tervezési idő lezárult, a szükséges dokumentumok, tervek, programok elkészültek. A 
következő lépés a vidékfejlesztési közösség, illetve Leader akciócsoport életében az, hogy egy 
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olyan non-profit szervezetet (egyesület, nonprofit Kft., non-profit zRt.) kell alakítani, amely a 
pályáztatás során szükséges adminisztratív és operatív feladatokat elvégzi.  
A közösség úgy döntött, hogy ez a non-profit szervezet – az irányító hatóság javaslatát 
tiszteletben tartva – non-profit Kft. lesz.  
A Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítványt Felsőtárkány Község Önkormányzata alapította, 
ezért az alapító határozata szükséges a megalakítandó cégben való részvételhez. 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a határozati javaslatot, 
tekintettel arra, hogy a cég alapítójaként résztvevő szervezetek lesznek jogosultak a 
közgyűlésen dönteni a pályázatok támogatásáról.  A non-profit Kft.-ben a Felsőtárkány 
Ifjúságáért Közalapítvány 10.000.- Ft-os törzstőke befizetést teljesít és más 
civilszervezetekkel  közösen lesz tulajdonosa egy üzletrésznek.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadása tárgyában szíveskedjenek 
szavazni. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Ennél a határozatnál is javaslom a 10.000.-Ft-os törzstőkével való kiegészítést. 
 
A Képviselő-testület a kiegészített  határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta. 
 
 
52/2008. (V.19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a cégalapítás kérdését.  
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Felsőtárkány 
Ifjúságáért Közalapítvány alapítóként 10.000.-Ft törzstőkével a Bükk Makk Leader 
Közösség által megalapítandó non-profit Kft.-ben részt vegyen. Felhatalmazza a 
kuratórium elnökét a társasági szerződés aláírására és a kuratórium döntését követően a 
törzstőke rész befizetésére és a Kft.-ben az Alapítvány képviseletére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 20. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Az önkormányzat jogi képviselői által eddig végzett munkára figyelemmel javaslom más 
ügyvédi iroda megbízását. A polgármester kérjen új árajánlatot a tevékenységre. 
 
7. Napirendi pont 
Felsőtárkányi 0184/1. hrsz. ingatlan belterületbe vonása 2008. évben 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A településrendezési tervmódosítás jóváhagyása során a 15/2008. (II.12.) sz. önkormányzati 
határozatban a 0184/1. hrsz.-ú külterületi szántó belterületbe vonásáról és lakóterületként 
történő felhasználásáról döntöttünk. A településszerkezet több területet érintő tervezett 
módosítása hosszabb távon valósul meg, ezért az egyes aktuális változások 
kezdeményezéséhez, illetve hatósági engedélyezéséhez újabb testületi döntés szükséges. 
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Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a 0184/1. hrsz.-ú földrészlet belterületbe 
vonásának és mezőgazdasági művelésből való kivonásának engedélyezését - az érdekelt 
költségvállalásával - ez évben kezdeményezzük a földhivatalnál. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Támogatom a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében 
elfogadta. 
 
53/2008. (V.19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:   
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány, 0184/1. hrsz.-ú külterületi telek 
belterületbe vonását. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a község 3/2008. (II. 12.) sz. önkormányzati 
rendelettel jóváhagyott módosított településrendezési tervének, illetve a 
településszerkezet módosítását jóváhagyó 15/2008. (II.12.) sz. képviselő-testületi 
határozatnak megfelelően 2008. évben kezdeményezi a 0184/1. hrsz.-ú földrészlet 
belterületbe vonásának és mezőgazdasági művelésből való kivonásának engedélyezését és 
az ingatlan RRT. szerinti besorolásának megfelelő falusias lakóterületként történő 
felhasználását. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges iratok benyújtásával 
kezdeményezze az Egri  Körzeti Földhivatalnál a változások engedélyezését. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
17 óra 45 perckor megérkezett az ülésre Gyura Károly képviselő. Képviselői létszám: 12 fő. 
 
8. Napirendi pont  
Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása 
Előadó: polgármester 
 
Az ÉMOP 2007. 3.1.3 Operatív Program keretében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztésre.  
 
A pályázat bekerülési költsége: 41.923.057.- Ft. Az igényelt támogatás összege 37.730.751.- 
Ft, a fennmaradó 10 %-os önerő biztosításához a Képviselő-testület határozata szükséges.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a szükséges önerőt, 4.192.306.- Ft-ot hitel felvételével  
biztosítson. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Javaslom a hitel felvételének elfogadását. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:  
A pályázat elbírálásának határideje szeptember-október hónap. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
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A következő év márciusa lehet a kezdés éve. A költségvetés elfogadását követően dönthetünk 
úgy, hogy a tartalékalap terhére biztosítjuk az önerőt. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Javaslom, hogy a pályázathoz szükséges önerőt hitel felvételével biztosítsa az Önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület a módosított határozati javaslatot 10 igen szavazattat, 1 tartózkodás 
mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta. 
 
54/2008. (V. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Felsőtárkány Község arculatának javítása, belterületi közutak fejlesztése és hiányzó 
közvilágítás kiépítése” címmel benyújtott pályázathoz szükséges önerőt, 4.192.306.- Ft-ot 
hitel felvételével biztosítja.  
Vállalja, hogy a pályázat útján létrejövő infrastrukturális beruházás eredményét 
fenntartja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
9. Napirendi pont 
Egészségház felújítása pályázathoz önerő biztosítása 
Előadó: polgármester 
 
 Az ÉMOP 2007.4.1.1/A Operatív Program keretében lehetőség van egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. A felsőtárkányi egészségügyi 
alapellátások színvonalának fejlesztésére a szolgáltatások minőségének javítására, a növekvő 
lakosságszám miatt egyre nagyobb szükség van. A konstrukció keretében 90 %-os támogatási 
igényt nyújthatunk be, melyből a volt polgármesteri hivatal épületében kialakításra kerül a 
védőnői ház, a jelenlegi egészségház épületének korszerűsítésével egyidejűleg.  
 
A pályázat bekerülési költsége várhatóan 70 M Ft körül van, az önerő biztosításához a 
képviselő-testületi határozat szükséges. Figyelembe véve az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi 
helyzetét, a szükséges önerőt hitel felvételével biztosítanánk.   
Ez az összeg tartalmazza a 8 M Ft-os eszközbeszerzést is.  
 
Javaslom, hogy T. Képviselő-testület támogassa a pályázat benyújtását és az ehhez  szükséges 
önerőt banki hitel igénybevételével biztosítsa.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
55/2008. (V. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az felsőtárkányi egészségügyi alapellátások 
színvonalának fejlesztésére a szolgáltatások minőségének javítására vonatkozó pályázat 
benyújtásának lehetőségét. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy „Felsőtárkányi egészségügyi alapellátások 
fejlesztésére a szolgáltatások minőségének javítása, növekvő lakosságszámú 
községünkben” címmel pályázatot nyújt be az Észak-magyarországi Regionális Operatív 
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Program keretében, melyre a 70 MFt bekerülési összegből, 10 % pályázati önerőt hitel 
felvételével biztosít. 
Vállalja, hogy a pályázat útján létrejövő színvonalas egészségügyi intézményeket 
fenntartja és működteti.  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
       
10. Napirendi pont 
Déli iparterület értékesítése 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Déli iparterület értékesítése tárgyában a 39/2008. (IV.15.) Képviselő-testület határozat 
alapján a vállalkozókkal megtörtént az egyeztetés az igényelt területek felosztására 
vonatkozóan. Ezt követően még további területigény benyújtása iránti kérelem érkezett a 
Képviselő-testülethez az Erdővédő Bt.-től, valamint Bálint László egyéni vállalkozótól.  
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt ülésen hozott határozat tartalmának 
megfelelően hozzon határozatot a kérelem tárgyában. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Én korábban már jeleztem, hogy ezzel a területtel kapcsolatban más elképzelésem van, erre 
figyelemmel távol szeretnék lenni a napirend tárgyalásáról és a szavazástól. 
 
Erdei Szabolcs PEB elnök: 
A Pénzügyi Bizottsági nem tárgyalta ezt a két kérelmet, ezért nem javaslom a mai napon 
történő tárgyalást és döntéshozatalt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a napirend tárgyában érdemi 
határozat hozatalra a júniusi ülésen kerül sor. 
 
11. Egyebek: 
 
a.) Bajzát Zoltán képviselő kérelme: 
A Tisza Kupára történő utazáshoz költségtérítési támogatási kérelemmel fordulok a T. 
Képviselő-testület felé. 
Több csapat, valamint felvidéki gyerekek is részt vesznek a kupán. Úgy kaptuk a lehetőséget, 
hogy 10 fő vehet részt a tornán. Az utazáshoz szeretnék támogatást kérni 70.000.-Ft 
összegben. Május 30-án Nagytárkányban lesz megrendezve a torna. A meghívás a 
költségvetés tárgyalását követően érkezett ezért nem tudtunk korábban az összeg 
vonatkozásában nyilatkozni.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
A költségvetésben elkülönített összegből kellene erre fordítani és akkor nem kell hozzá külön 
testületi határozat. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
Én is támogatom az elképzelést.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Költségvetésből erre a rendezvényre 70.000.- Ft-ot számla ellenében kifizetünk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm Balogh László ÁMK vezetőt és kérem, tájékoztassa a testületet az intézmény- 
egység vezetőinek megválasztásáról. 
 
Balogh László ÁMK vezető: 
Az ÁMK alapításakor egy esztendőre megbízással kerültek betöltésre az intézmény-egység 
vezetői állások. A pályázati felhívásra 1-1 érvényes pályázat érkezett. Az igazgató tanács azon 
résztvevőivel, akik nem érintettek a pályázatokban, a lebonyolítás módját felügyeltük. A 
meghallgatás előtt a pályázatokat véleményezte az ÁMK szék, a szülői szervezetek, a 
tantestületek, az intézmények alkalmazotti közössége. Meghallgattuk a pályázókat szóban, ott 
ismertetésre került az említettek véleménye. A pályázókat egyhangúlag támogatták a 
szervezetek.  
Az igazgatótanács egyetértésével intézmény-egység vezetőként az iskolában Bajzátné 
Szántósi Mária, az óvodában Vasas Károlyné, a zeneiskolában Tóthné Gál Judit került 
kinevezésre. 
  
Gyura Károly képviselő: 
A különböző állásokra 1-1 pályázat érkezett. Igaz-e az a hír, hogy kijelentetted a pályázat 
elbírálása előtt, hogy a jelenlegi pályázókat támogatod? 
 
Balogh László ÁMK vezető: 
Én azt a kijelentést tettem, hogy amennyiben a megbízott intézményvezetők is nyújtanak be 
pályázatot, támogatni fogom őket, mert az eddig eltelt idő alatt a munkájukkal meg voltam 
elégedve. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Úgy gondolom, hogy akik az ÁMK megalakulása óta az intézményben dolgoznak azoknak az 
érdeme, hogy ilyen jó vélemény alakult ki róluk. Az, hogy az intézményvezető az intézményi 
egység vezetőkben bízik, jó dolognak tartom. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Az ÁMK szék egyhangúlag támogatta a pályázókat. Érdemesnek tartottuk a pályázókat a 
feladat ellátására, ezért is szavaztunk rájuk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatnál az alábbi munkák végzésére 
került sor: 
Polgármesteri Hivatal irattárának felújítása, visszarendezése, a művelődési ház padlójának 
cseréje, festése, az óvodák foglalkoztató termeiben, illetve az alsós osztályok termeibe 
megrendeltük a nagy kopásálló padlóburkolókat. A lerakáshoz várjuk a szülők segítségét. Az 
anyagköltséget az óvoda ki tudja gazdálkodni a saját költségvetéséből, azonban javaslom, 
hogy a költségvetés tárgyalásánál kapják vissza ezt az összeget. 
 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
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Megkezdődött a települési virágosítás. Kérem, a lakosokat, hogy vigyázzanak a virágokra, a 
beültetett növényekre. A hidakra, dézsákban, az iskola, óvoda kerítésére helyeztünk el 
virágokat. Kérem, ne tegyék tönkre, inkább ápolják és lehetőség szerint locsolják. 
Igyekezzünk széppé tenni a települést. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
VFSZ elnöke Varga Zoltán arról tájékoztatott, hogy megkezdték a könyvtár felújítását, a tető 
szigetelése megtörtént, a külső szigetelés is megkezdődött és készítenek egy kis teraszt is. 
Ebben az évben befejezik a teljes rekonstrukciót.   
Igényeltünk földalapú támogatást is kb. 1 MFt-os összegben.  
Az iskolai vizesblokk felújításához szükséges anyag felmérésére is adtam utasítást a Kft. 
alkalmazottjának. A felújítást a pályázat nyertességétől függetlenül el kell végezni. 
 
Erdei Szabolcs képviselő:  
Az alsó táborban két olyan épület van, amit le kellene bontani. Az egyik a vizesblokk, aminek 
a falai szét vannak dőlve, hatalmas repedések vannak rajta. Biztosítani kell lehetőséget a Kft-
nek, hogy bontsa el és hordja el az anyagot. A faház ajtajai is fel vannak törve, ezt is le 
kellene bontani. Ezeket az anyagokat a Kft. felhasználhatná a Polgármesteri Hivatal udvarán 
felépítendő tárolókhoz. Meg kell nézni, hogy mennyibe kerülne ennek az áthelyezése. 
Szükség lenne még az iskolabútorok cseréjére is, valamint a tóparti faházak elkészítésére is. 
Ezeket a kérdéseket át kellene gondolni a testületnek. 

 
Gyura Károly képviselő: 
A Béke u 12-16. előtt az út és padka között nagyon nagy a szintkülönbség, ezt meg kell 
javítani, fel kell tölteni, mert veszélyes ott a közlekedés. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
A Gárdonyi utcai csapadékvíz elvezető árok rendbetételét is meg kellene oldani. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Július19-20-án lesz a Tárkányok Találkozója. Öt községből érkeznek vendégek. Szombaton 
ebéd után 14-19 óra között lesz a sportpályán vetélkedő, majd az iskola udvarán közös 
vacsora és zenés beszélgetés.  
Családoknál történik az elhelyezésük szombaton a szállás tekintetében, valamint a vasárnapi 
reggeli és ebéd biztosítása. Akiknek nem tudtunk magánszemélyeknél szállást biztosítani, 
azoknak a fizetővendég szolgáltatást vesszük igénybe. Nemcsak vendégeket, hanem helyi 
lakosokat is várunk a rendezvényre az iskola udvarán.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülést 19 óra 
órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon dr. Pusztai-Csató Adrienn 
 polgármester jegyző 
 


