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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Házasságkötő termében a Képviselő-
testület 2008. június 17-én megtartott nyilvános ülésén. 
 

Határozatok: Tárgya: 

56/2008. (VI. 17.) Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának 
osztály-, illetve csoportszerkezetének jóváhagyása 

57/2008. (VI. 17.) Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi 
Bizottság beszámolójának elfogadása 

58/2008. (VI. 17.) A Déli iparterület további értékesítése 

59/2008. (VI. 17.) A Laguna Kft. Tagos-dűlői 9 db telek belterületbe vonása 
iránti kérelme 

60/2008. (VI. 17.) Az Önkormányzat jogi képviselőjének megbízása 

61/2008. (VI. 17.) A Kéz a Kézben Gyermekekért 2005. Alapítvány ingatlan 
bérleti kérelme 

62/2008. (VI. 17.) A Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítása 

63/2008. (VI. 17.) A Felsőtárkányi Rozmaring Népdalkör támogatási kérelme 

64/2008. (VI. 17.) A Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
 

65/2008. (VI. 17.) A Felsőtárkányi Általános Iskola vizesblokkjainak felújítása 

66/2008. (VI. 17.) A felsőtárkányi tóparton kialakítandó faházak ügye 

67/2008. (VI. 17.) A Felsőtárkány Hagyományőrző Közalapítvány alapító 
okiratának ügye 

Rendeletek: Tárgya: 

9/2008.   (VI. 17.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 6/2008. 

10/2008. (VI. 17.) 10/2006. (VI. 20.) Önkormányzati rendelet módosítása 

11/2008. (VI. 17.) 2/2008. (I. 15.) Önkormányzati rendelet módosítása 

 
A jegyzőkönyv a 123. oldaltól 140. oldalig folyamatos számozással történik. 
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A Képviselő-testületi ülés ideje: 2008. június 17. 1500 óra. 
 
Napirendi pontok: 

1. Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 

2. A Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 
Előadó: bizottsági elnök 

3. Költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 

4. 10/2006. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítása  
      Előadó: jegyző 
5. A 2/2008. (I. 15.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: jegyző 
6. A Déli iparterület értékesítése 

Előadó: polgármester 
7. A Laguna Ingatlanfejlesztő Kft. Tagos-dűlői 9 db telek belterületbe vonására irányuló kérelme  

            Előadó: polgármester 
8. Jogi képviselő állandó megbízási szerződésének megkötése 

Előadó: polgármester 
9. A Kéz a Kézben Gyermekekért 2005 Alapítvány ingatlan bérleti kérelme 

Előadó: polgármester 
10. Az ÁMK Általános Iskola csoportbontási javaslatának engedélyezése 

Előadó: polgármester 
11. A Képviselő-testület tájékoztatása a 2007. év iparűzési adókedvezményekről 

Előadó: jegyző 
12. Egyebek: 

- Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány ügye 
- Rozmaring Népdalkör támogatási kérelme 
- Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
- Debreceni Egyetem közvélemény kutatása Felsőtárkányban 

 
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 
Erdei Szabolcs képviselő  
Gyura Károly képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületet. dr. Pekár Szilágyi Csaba képviselő bejelentette, hogy az 
ülésre később fog érkezni. A képviselői létszám: 11 fő. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes. 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. Első napirendi pontként a Debreceni Egyetem 
képviseletében dr. Murányi István tájékoztatójára kerül sor, 2. napirendi pontként pedig az 
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általános iskolával kapcsolatos kérdés kerülne megtárgyalásra. Egyebekben a napirendi pontok 
az előírtak szerint kerülnek sorra. Kérem, hogy a módosított napirendi pontok elfogadása 
tárgyában szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Bemutatom dr. Murányi István adjunktus urat, aki a Debreceni Egyetem Politikatudományi és 
Szociológiai Intézetének intézetvezető helyettese, akinek vezetésével kerül sor a településen 
folyó kutatásra. A Képviselők segítettek a kérdéseket összeállítani, illetve véleményezni.  
Márton Sándor tanársegéd úr szintén a Debreceni Egyetem munkatársa, matematikus, az 
egzakt mérhető eredményekért felel. Várjuk még a településre dr. Gábor Kálmán 
ifjúságkutatót, az Oktatáskutató Intézet főmunkatársát, aki elsősorban oktatási 
ifjúságszociológiai kutatásokat folytat. 
 
Kérem a település lakóit, hogy amennyiben megkeresik őket, válaszoljanak a kérdésekre. 
Ha bizalmatlanok lennének, telefonáljanak be a hivatalba vagy győződjenek meg arról, hogy a 
polgármester úr által aláírt megbízólevelet fel tudják-e mutatni a kérdezőbiztosok. Nem 
kötelező a válaszadás. 20-30 mélyinterjú is készül. A település fejlesztésére, az itt lakók 
igényére, véleményére vagyunk kíváncsiak. A megkérdezendő személyeket nem mi 
választottuk ki. A kérdések a településünk fejlesztésére, az itt lakók elégedettségére vonatkozó 
kérdések. Mindenkinek köszönöm, aki részt vesz a kutatásban, hogy ezzel segíti az 
önkormányzat munkáját. 
 
dr. Murányi István: 
Az egyetemen a IV. éves szociológus gyakorlata tényleges terepmunkához kapcsolódik. Egy-
egy települést vizsgálunk az országban. Arra törekszünk, hogy a lehetséges legjobb módszert 
alkalmazzuk. Vannak még olyan önkormányzatok, amelyek kíváncsiak arra, hogy a település 
lakóinak mi az igénye, mi a véleménye a településük fejlesztése tekintetében. 1990-ben 
kezdtük a munkát. A megyei jogú városok szövetségének végeztünk közvélemény-kutatást. 
Meglehetősen sok vizsgálatot végeztünk eddig. Az elsőként elküldött kérdőív javaslat jórészt 
azokat a standardokat tartalmazza, amik a helyi politikai közélet ismereteire, arra való 
reflektálásra és egyéb problémás dolgokra irányul. Emellett egyre erőteljesebbé vált a lokális 
helyi identitás vizsgálatának a kérdésköre. Az én kutatásterületem az identitáspolitika. Mivel 
befejeztünk egy-két nyárra koncentráló kutatást, úgy gondoltuk, hogy érdemes folytatni ezt a 
bizonyos településszintű vizsgálatot. Az Önök reflektálására támaszkodva állítottuk össze a 
kérdőívet. Az interjú vázlata alkalmazkodik a kérdőív tematikájához. A mintavétel 
véletlenszerű, lényege, hogy a település minden felnőtt polgárának ugyanolyan az esélye, hogy 
bekerül ebbe a 400-as mintába. Négy tematika alapján választottuk ki az interjúalanyokat. 
 
Az ilyen típusú adatfelvétel hozadéka két szempontból nagyon jó a településnek. Egy ilyen 
kutatás – megrendelés esetén - 3-4 MFt-ba kerülhet egy településnek. A héten a terepmunkát 
megcsináljuk, az adatok feldolgozása szeptember elejéig megtörténik. Értelemszerűen egy 
kutatási zárójelentésről van szó. De a részelemzésekre is kell figyelni. Az országos mintavétel 
1000-1200 főből áll. 
Megköszönöm a közreműködésüket, kérdésükre szívesen válaszolok. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat nevében tisztelettel megköszönjük a munkájukat. 
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Tájékoztatom a képviselőket, hogy a jelen vizsgálat nyomán az Egri Építész Iroda a tavaly 
megrendelt településfejlesztési koncepció készítésének árából negyedmillió forintot 
elengedett. 
 
2. napirendi pont: 
Az Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának csoportbontás engedélyezési 
kérelme 
Előadó: Bajzátné Szántósi Mária intézményvezető 
 
Bajzátné Szántósi Mária intézményi vezető: 
A kérelem azt tartalmazza, hogy a felső tagozatban a nagy létszámú osztályokban a 
közismereti tárgyakat csoportbontásban oktathassuk. Ez a magyar, a matematika, az 
informatika és az idegen nyelv. A legalább 25 főt elérő osztályokat szeretnénk 
csoportbontásban oktatni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ennek a csoportbontásnak költségvetési kihatása nincs. Ezt a bizottság is véleményezte. 
 
Kapuvári Csaba bizottsági elnök: 
Amikor az ÁMK vezetőjének a beszámolóját tárgyaltuk, a bizottság megfogalmazta az 
ajánlásait. Az egyik ajánlás az volt, hogy a kompetencia-mérésekhez olyan csoportok 
alakuljanak ki, akik hatékonyan tudják felkészíteni a gyerekeket a követelmények teljesítésére. 
Azért javasoljuk, mert szakmailag indokolt, másrészt anyagi kihatása nincs, többletköltséget 
nem igényel. Arányaiban 1 tanulóra több idő jut a felsorolt tantárgyak tanításakor, ezért 
javasoljuk a kérelem teljesítését. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
56/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ Általános Iskolájának osztály, illetve csoportszerkezetét jóváhagyja, miszerint a 
legalább 21 fős osztályokban a hatékonyabb és minőségibb oktatáshoz a pedagógiai-
művelődési programban foglaltaknak megfelelően a magyar nyelv- és irodalom, a 
matematika, az idegen nyelv és az informatika tantárgyak csoportbontásban oktathatók. 
A Képviselő-testület a - legalább 25 fős osztályok esetében – mint fenntartó, hozzájárul a 
közismereti tárgyak csoportbontásban történő oktatásához. 
 
3. Napirendi pont 
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletével kapcsolatosan. Alapvető fenntartása az 
érdemi részt illetően a Közigazgatási Hivatalnak nem volt. Eljárásjogi kérdést kifogásolt meg. 
Azt kérik, hogy egyértelműen derüljön ki a jegyzőkönyvből, hogy véleményezték egyes 
szervek a költségvetési rendeletnek az iskolára vonatkozó részét. A véleményezés megtörtént, 
hiszen a költségvetési rendelet iskolára vonatkozó részét az intézményvezetők nélkül nem 
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lehetett volna összeállítani, mindenkinek ott kellett lenni annak megtárgyalásakor a saját 
költségvetését illetően. A diákönkormányzattal valóban nem lett véleményeztetve. 
Jegyzőkönyvben a szükséges szervezetek, az alkalmazotti közösség lenyilatkozta és aláírta, 
hogy elfogadta ezt a rendeletet. Tehát itt egy technikai jellegű módosításra van szükség. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A rendeletet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság is vizsgálta. Javaslom a rendeletmódosítás 
elfogadását. 
 
Erdei Szabolcs PEB bizottság elnöke: 
Ismertetem a bizottság véleményét. Jelenleg 10 MFt van betétben, 7 M Ft elkülönített lekötött 
betétben, 2 MFt Euro számlán, 6 MFt folyószámlán, melyből 4 MFt követelés. Így mintegy 14 
MFt-os összeggel rendelkezünk. Amikor az útfelújításra szánt összegről határoztunk, 
határoztunk egy 12 MFt-os tartalékalapnak a képzéséről is. Ezzel rendelkezünk. A bizottság 
véleménye szerint az önkormányzat gazdálkodása stabilnak mondható. Javaslom a 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A mai befizetések után az eredmények annyiban változtak, hogy a kötelezettségeinket letudtuk 
és letudtunk egy 1,8 MFt-os követelést, ezzel együtt 23 MFt, ami jelenleg az önkormányzat 
rendelkezésére áll. 
 
A képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VII. 2.) számú, az 
Önkormányzat 6/2008. (I. 15.) számú, 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló rendeletét lásd 1. sz. mellékletként. 
 

4 Napirendi pont  
A Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 
Előadó: a bizottság elnöke 
 
Kapuvári Csaba bizottsági elnök: 
A beszámoló tartalmazza mindazokat a gondolatokat, amiket el akartam mondani. Kakukné 
Rozsnaki Mária készítette a kimutatást. Egyébként mindent leírtunk. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy az elmúlt ülésen megszavaztunk 70eFt támogatást, 
ami a Tisza-kupára való eljutást biztosította. Nagytárkányban 15 település alapfokú iskolásai 
vettek részt a tornán. Ezt a tornát vereség nélkül megnyerte Felsőtárkány csapata. Nagyon 
fegyelmezett, céltudatos hozzáállást tanúsítottak, megérdemlik a dicséretet a fiúk. 
 
Gyura Károly képviselő:  
A könyvtár vonatkozásában egy kibővített ülésen írott ajánlást tett a külsős tag dr. Tóvári 
Judit, de nem látom az eredményét. Még egy kérdés, hogy számíthat-e a zenekar az utánpótlás 
nevelésére, mert ez eddig nem történt meg? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Április 30-áig lett meghatározva az intézményi intézkedési terv. Az ÁMK-ban, szeptember 
elejéig a bizottság ajánlásainak megfelelően meg kell kezdeni a könyvtári munkát. Az ÁMK-

Törölt: ¶
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ban nincs nyári szünet. Szeptember 1-jén az elvárásoknak megfelelően kell működnie a 
könyvtárnak. 
Az ÁMK-hoz tartozik a Tárkányok Találkozója, az augusztus 20-ai rendezvény, a Rétes-
napok rendezvény megszervezése is. Ezekre is oda kell figyelni. 5 évre szólt az ajánlás. Az 
első év az volt, hogy az intézmény megmaradjon és képes legyen továbbfejlődni. Ennek az 
évnek az lesz a feladata, hogy mindenáron továbbfejlesszük az oktatást. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az ajánlásaink alapján elkészült egy intézkedési terv, a lépéseket megkezdték és folyamatosan 
várható, hogy ez eredményt is hoz. Türelmesnek kell lennünk. Szeretnénk szép produkciókat 
látni minden rendezvényen. Ehhez szervező és szakmai munka kell. Bízni kell, hogy az ÁMK 
igazgatója és a zeneiskola vezetője odafigyel a zenekar utánpótlására. 5 év alapján mondunk 
majd véleményt, de minden egyes alkalommal visszatérünk rá. Ha nem az intézkedési tervnek 
megfelelően történik a munka, azt azonnal jelezzük. 
 
Varga József képviselő: 
Megköszönöm a bizottság munkáját. Nem egy olyan terület van, ahol ütközési pontok vannak. 
Ami kérdésem lett volna, az maga a kultúra és a sport. Szerintem ezek mostohagyerekek. 
A könyvtárra visszatérve: otthonról is hozhatnánk könyvet és ezzel is felszaporíthatnánk a 
könyvállományt. Ezzel a javaslattal falba ütköztem, hogy talán a könyvtár nem fogadja ezeket 
a könyveket. Maximálisan gratulálok a sportolók eredményéhez, azonban kérdésem lenne, 
hogy az egyik fiú, aki igen remek sportoló, miért maradt ki az utazási keretből. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
10 főt lehetett vinni, nem volt megígérve, hogy bekerül a csapatba. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Arra kell figyelni, hogy a felsőtárkányi iskola megmaradjon. A település létét tartjuk 
fontosnak. Az ÁMK létrehozásával nagyon sok feladat adódott. A figyelem elsősorban a nagy 
intézmények számára kell, hogy összpontosuljon. Óriási dolognak tartom, hogy az ÁMK 
működik. Az ÁMK az elvárásaink szerint kezdett el működni. Az a lényeg, hogy 
megmaradjon a függetlenségünk. Az ÁMK létrehozásával nagyon sok olyan feladat adódott, 
amely alapján az abszolút figyelem elsősorban a nagy intézmények létrehozására irányult. 
Most óriási dolognak tartom, hogy az ÁMK így ahogy van, működik, az elvárásaink szerint 
kezdett el dolgozni. Az eredmény az lesz, hogy a felsőtárkányban élők felsőtárkányi óvodába, 
iskolába íratják gyerekeiket. 
Kulturális területtel az ÁMK vezetője foglalkozik. Arra kell koncentrálni, ha ajánlásaink 
szerint alakul, és az intézményben egy felelős, közművelődési munkát irányító szakember 
fogja átvenni a munkát, akkor az ÁMK vezető koncentrálhat az egész intézmény működésére. 
 
Bizottságunkban a sport területén jelenleg Bajzát Zoltán, a művelődés területén Kakuk Pál, az 
oktatás területén dr. Tóvári Judit dolgozik. Mi segítő csoportként működve veszünk részt a 
Képviselő-testület munkájában. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy az elhangzottakra figyelemmel a beszámoló elfogadása tárgyában szíveskedjenek 
szavazni. 
A Képviselő-testület a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 
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57/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a Közoktatási, Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját. 
 
5. Napirendi pont  
A közterületek eltérő használatáról szóló 10/2006. (VI.20.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Egy törvényességi észrevétel kapcsán kellene ezt az önkormányzati rendeletet módosítani. 
Ezt a rendeleteket a közigazgatási hivatal felülvizsgálta. Ez egy, a korábbi képviselő-testület 
által hozott rendelet. 
A közterületek használatáról szóló rendeletben, a Képviselő-testület 2006-ban nem 
önkormányzati hatósági ügyként, hanem polgári jogi jogviszonyként szabályozta a közterület 
használatot. A közterület használat egyes eseteiben szabálysértési tényállásokká nyilvánította 
azokat a cselekményeket, amelyek a rendelet szövegével ellentétesek. Mivel polgári jogi 
jogviszonyként és nem önkormányzati hatósági ügyként van szabályozva a közterületek 
használata, ezért nem szankcionálható szabálysértési tényállás keretében, hanem polgári jogi 
jogviszonyként, polgári peres úton lehet érvényesíteni a követelést. Ilyen formán a 
tényállásokat, amiket szabálysértéssé nyilvánít a rendelet, hatályon kívül kell helyezni. 
 
Technikailag fel vannak sorolva a rendeletmódosítás szövegében azok a szakaszok és 
bekezdések, amelyeknek a módosítását kérte az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal. 
 
Kérem, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Képviselő-testület helyezze hatályon kívül a 
rendeletben szereplő rendelkezéseket.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
A törvényességi észrevétellel megkönnyítették a polgármesteri hivatalok munkáját. Kivettek a 
kezünkből olyan jogosultságokat, amivel a közterületek rendjét kordában tudtuk tartani.  
Javaslom a rendelettervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (VII. 2.) számú, a 
közterületek eltérő használatáról szóló 10/2006. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról 
szóló rendeletét lásd 2. sz. mellékletként. 
 
 
6. Napirendi pont 
A szociális étkeztetés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési 
díjáról szóló 2/2008. (I. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az ülés megkezdése előtt került kiosztásra a szociális étkeztetésről és gondozásról, illetve 
azok térítési díjairól szóló 2/2008.(I. 15.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés. 
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Jogszabályi változás (szociális törvény változása) folytán olyan többletkötelezettség adódott, 
hogy ezt a rendeletet ki kell bővíteni. Differenciálni kell a térítési díjakat a költségvetési 
törvénynek megfelelően. 
A szociális törvény módosításának az az új koncepciója, hogy szociális étkeztetést és a 
szociális gondoskodást ne csak azok kaphassanak, akik anyagi illetve vagyoni helyzetüknél 
fogva rászorultak, hanem kaphassanak olyan személyek is, akik viszonylag jó anyagi 
kondíciókkal bírnak, de valamiféle egészségügyi problémájuk révén szükséges a házi 
beteggondozás és étkezés biztosítása. Ebben az esetben, ha jobb jövedelmű gondozottról van 
szó, a jövedelmi viszonyainak megfelelően differenciált díjat kell fizetnie. Ennek megfelelően 
módosítani kell a 2/2008. (I. 15.) önkormányzati rendeletet. Kérem, a T. Képviselő-testületet, 
hogy a két törvényi módosulás folytán módosítsa az önkormányzati rendeletet, a törvényességi 
észrevételben foglaltak tudomásul vételével. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Milyen költségvetési vonzata van a rendeletmódosításnak az önkormányzat felé? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A differenciálás azt jelenti, hogy aki igénybe veszi a szolgáltatást, annak kell fizetnie többet. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (VII. 2.) számú, a 
szociális étkeztetés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési 
díjáról szóló 2/2008. (I. 15.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletét lásd 3. sz. 
mellékletként. 
 
 
7. Napirendi pont  
Déli iparterület értékesítése 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Déli iparterület értékesítése tárgyában a 39/2008. (IV.15.) számú Képviselő-testületi 
határozat alapján a vállalkozókkal megtörtént az egyeztetés az igényelt területek felosztására 
vonatkozóan.  
Ezt követően még további területigény iránti kérelem érkezett a Képviselő-testülethez az 
Erdővédő Bt.-től, valamint Bálint László egyéni vállalkozótól. 
A Pénzügyi Bizottság a kérelmeket áttekintette, melyre figyelemmel felkérem Erdei Szabolcs 
bizottsági elnököt a bizottság véleményének ismertetésére. 
 
Erdei Szabolcs PEB elnök: 
Mind a két jelentkező átfogó és értékelhető üzleti tervet nyújtott be. A bizottság véleménye 
szerint mindketten érdemesek arra, hogy a korábban megfogalmazott feltételekkel területet 
biztosítsunk részükre. Szegedi Mária  kérelméből hiányzott a felépítendő épület nagyságának 
megjelölése, ezért kértük, hogy erre vonatkozóan egészítse ki kérelmét. A lehetséges szerződő 
felekkel kötendő szerződés megkötésekor törekedjünk arra, hogy mindenki akkora területet 
kapjon, amin a ténylegesen szükséges épületet akarja megépíteni és hagyjunk további 
vállalkozások részére is szabad területet. 
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Szegedi Mária kérelmező: 
Köszöntöm a testületet. Felépítményként 300 m2-es csarnokot képzeltem el. Gyepszőnyeg 
előállítással is szeretnék foglalkozni. Egy csarnoknak és egy raktárnak 100-150 m2-nyi 
területre lenne szükség. Az összes területigény kb. 3000 m2. 
 
Bálint László kérelmező: 
Mint régi bervai dolgozónak elég szoros munkakapcsolatom van a település lakóival. 
Finommechanikai, finom-lakatosipari tevékenységet végzek. Ennek megfelelően a tervemben 
100-200 m2-es üzemcsarnokot jelöltem meg. A vállalkozásom jelenleg egyszemélyes. A 
megrendelési állományom olyan mértékű, hogy ezt a tevékenységet ebben a formában már 
nem tudom végezni. Tervem, hogy folyamatos fejlesztéssel egy kisebb csarnok, később egy 
nagyobb üzemcsarnokban több ember alkalmazásával dolgozzam. 
 
17 óra 08 perckor megérkezett dr. Perkár-Szilágyi Csaba képviselő. A képviselői létszám: 12 
fő. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a korábbi testületi ülésen hozott határozat tartalmának 
megfelelően hozzon határozatot a kérelem tárgyában. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 
58/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község déli 
részén elhelyezkedő kereskedelmi-gazdasági övezetbe sorolt, szántó művelési ágú terület 
hasznosítására vonatkozó üzleti terveket. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a beérkezett kérelmeket támogatva 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
  
1.) Erdővédő Kft. (Felsőtárkány, Ady Endre u. 74. szám alatti) 
2.) Bálint László (Eger, Partos út 3. szám alatti) 
 
székhelyű vállalkozókkal kössön előszerződést arra vonatkozólag, hogy a vállalkozások 
igényeinek, valamint a terület-felosztási terv figyelembe vételével és az Önkormányzat 
hozzájárulásával a vállalkozások elvégeztetik a terület telekalakítási eljárásait, mely 
alapján megkötésre kerülnek a végleges adásvételi szerződések. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

8. Napirendi pont 
A Laguna Ingatlanfejlesztő Kft. Tagos-dűlői 9 db telek belterületbe vonására irányuló 
kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a Laguna Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmét és az előterjesztést. Javaslom az abban 
foglaltak elfogadását. 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szerződés - amely a tárgyalás 
eredményeként megfelel - akkor megszüntetjük a pert és egy megállapodással zárhatjuk. 



 132

Perbeli egyezségbe foglalhatnánk a megállapodást. A felhatalmazás arra kell, hogy a PEB 
tagjaival együtt tárgyaljunk. Szeptemberben erről határoznia kell a testületnek. 
 
Varga József képviselő: 
Emlékezetem szerint volt egy olyan megállapodás, hogy az önkormányzat 4 telket kap. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Ott kerül kijelölésre, ahol töltés van, de arra nem lehet 10 évig építeni. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
59/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Laguna Kft.-vel kapcsolatos előterjesztést és úgy 
határozott, hogy utasítja a polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot a tárgyalások 
lefolytatására, a tárgyalások előkészítésére. 
A Képviselő-testület a napirendi pont vonatkozásában a 2008. szeptember 9-ei ülésen 
hoz érdemi határozatot. 
Felelős: polgármester, Pénzügyi Bizottság 
Határidő: folyamatos 
 

9. Napirendi pont 
Jogi képviselő állandó megbízási szerződésének megkötése 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
dr. Kovács Gergely András ügyvéd az Önkormányzat jogi képviseletére vonatkozó 
megbízatását írásban felmondta. Megkerestünk öt ügyvédi irodát, melyből két ajánlat érkezett 
írásban. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kerül sor az új jogi képviselő kiválasztására. 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt dr. Derda Krisztina 
ügyvéd irodáját bízza meg 2008. július 1-jétől az Önkormányzat jogi képviseletének az 
ellátásával. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
60/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jogi 
képviseletre vonatkozó ajánlatokat. A testület úgy határozott, hogy 2008. július hó 1. 
napjától Felsőtárkány Község Önkormányzatának jogi képviseletével dr. Derda 
Krisztina ügyvédet bízza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megbízási szerződés megkötésével. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. június 30. 
 
 
10. Napirendi pont 
Kéz a Kézben Gyermekekért 2005. Alapítvány ingatlan bérleti kérelme 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Kéz a Kézben Gyermekekért 2005. Alapítvány 2008. január 15-jétől működik a településen 
családi napköziként, azonban már a 7 főre méretezett családi napközi is betelt. Kinőtték a 
jelenlegi helyüket, ezért az alapítvány vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy az Önkormányzat tulajdonát képező szolgálati lakások egyikét szeretné bérbe venni. 
Elmondtam, hogy nem tartom véglegesnek ezt a megoldást. Folyamatosan keressen helyet, 
mert az esetleges más célú hasznosítása esetén a bérleti jogviszonyt felmondja az 
Önkormányzat. Nem lenne szerencsés az épület átalakítása, ha esetleg jövőre más célú 
hasznosításban gondolkodunk. Jelenleg két helyi személyt alkalmaz a családi napközi 
teendőinek ellátására. 
A kérelmet a PEB érdemben vizsgálta, melyre figyelemmel felkérem Erdei Szabolcsot a 
bizottság álláspontjának ismertetésére.  
 
Erdei Szabolcs PEB elnök: 
10.000.- Ft-ot ajánlott fel, a bizottság 15.000.- Ft/hó bérleti díj megállapítását javasolja. A 
PEB véleményével kiegészítve javaslom, hogy 90 napos felmondási határidővel adjuk bérbe, a 
bérleti díj összegét pedig 15.000.- Ft/hó összegben határozzuk meg. 
 
A képviselő-testület a módosított  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
61/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kéz a 
Kézben Gyermekekért 2005. Alapítvány ingatlan bérleti kérelmét. A Képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 219/2 hrsz. alatt, természetben Felsőtárkány, Fő út 
185. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanból 63,94 m2 alapterületű ingatlanrészt – 
ideiglenes megoldásként, az ingatlan más célú hasznosításáig – családi napközi 
elhelyezése céljából 2008. július hó 1. napjától kezdődően bérbe adja kérelmező részére. 
A Képviselő-testület a bérleti díj összegét 15.000.-Ft azaz tizenötezer Ft/hó összegben 
állapítja meg. A bérleti jogviszonyra vonatkozó kikötések a bérleti szerződésben 
kerülnek részletesen feltüntetésre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére 
azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti jogviszonyt 90 napos felmondási idő 
megjelölésével jogosult felmondani. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. június 30.  
 
11. Napirendi pont 
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2007. évi iparűzési adókedvezményekről 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2007. évben végzett belső ellenőrzést 
Önkormányzatunknál. Én 2007. július 1-jén vettem át a hivatal vezetését. Az adórendelet 
tárgyalásakor a jegyzőkönyvek bizonysága szerint is tájékoztatást kapott a Képviselő-testület 
az adótételekről. Amikor az adótételekről döntött a testület, szó volt arról, hogy hány esetben 
kaptak kedvezményt helyi vállalkozások az iparűzési adó tekintetében. Az ezt megelőző 
időszakra vonatkozóan kérte írásban a Kistérség, hogy tájékoztassam a Képviselő-testületet. 
Számszerűen leírtam, hogy hány esetben és milyen összegben került sor különféle 
adókedvezmény, főként halasztott és részletfizetés alkalmazására. Jelentős adókedvezmények 
nyújtására  jogszabályi akadály miatt a már a Képviselő-testület sem jogosult. Egy ilyen eset 
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volt a felsőtárkányi vállalkozások körében. Tavaly decemberétől sem a Képviselő-testület, 
sem a jegyző nem adhat ilyen jellegű kedvezményt. Csak azokról az esetekről beszélünk, ha 
valamelyik vállalkozásnak likviditási problémái vannak, és határidőre nem tud teljesíteni. 
Ilyen esetben kérheti a jegyzőtől a fizetési átütemezést, illetve rendkívül méltányos esetben a 
kamatoknak, illetve a pótlékoknak a mérséklését, elengedését Általában nem szoktam a 
kamatokból és a pótlékokból engedni. Sokkal nagyobb hajlandóságot mutatok halasztott vagy 
részletfizetésnek az engedélyezésére. Mindig figyelembe veszem a vállalkozás pénzügyi 
helyzetét, az önkormányzat anyagi stabilitását. Miden esetben, ha kedvezményt kér a 
vállalkozó, akkor az első részlet befizetésétől teszem függővé a határozat jogerőre 
emelkedését, ezzel biztosítva a komolyságát az eljárásnak. 
Önálló bírósági végrehajtónak adtunk át olyan adótartozásokat, követeléseket, amelyeknek a 
végrehajtása már nagyobb apparátust vagy többletjogosítványok meglétét igénylik, amik egy 
önkormányzatnak vagy egy jegyzőnek nincsenek meg. Továbbra is ezt a gyakorlatot szeretném 
folytatni. Viszonylag szigorúan, de a jó partnerségi viszony megtartásával alkalmaznám az 
egyes kedvezményeket. 
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy a tájékoztatásomat vegye tudomásul, a leírtaknak 
megfelelően küldöm meg a jegyzőkönyv kivonatát az Egri Kistérségnek. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Halasztott fizetést kapott több vállalkozó, egy bizonyos összegben, ami 2008. évben 
ismételten engedélyezésre került. Ilyen esetben, ha valaki kért és kapott részletfizetést és 
határidőre nem teljesít, hogyan jár el a jegyző? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Meg kell azt határozni, hogy milyen összegnél éri meg végrehajtóhoz fordulni, mert a 
készkiadásokat neki is ki kell fizetni. Amennyiben nagy, potenciális adófizetőről van szó, meg 
kell nézni, hogy milyen eszközhöz nyúlok. Az adóhatóság lehetőségei is korlátozottak. Mindig 
próbálok egyezkedni. Látom az ügyből, hogy hajlandó-e fizetni. A konkrét esetnél fizetési 
képtelenség határán álló cégről van szó. Ha átadnám, nem biztos, hogy pénzhez jutnék. Ún. 
engedményezési szerződés megkötése irányába indultam el. Ez azt jelenti, hogy az ő vevői 
nem neki, hanem nekem fognak fizetni. Engedményezési szerződéssel próbálom meg a 
követelést behajtani. Pótlék és kamat elengedést is kért, de ott sem engedtem, hanem saját 
termékének a részünkre történő beszállításával teljesíti a kamat és pótléktartozását. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Köszönöm a Jegyző Asszony részletes tájékoztatását.  
 

A Képviselő-testület dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 2007. évi iparűzési 

adókedvezményekről szóló tájékoztatását egyhangúlag elfogadta. 

 

12. Napirendi pont 
Egyebek 
 
a.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány ügye 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Miután a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumának négy tagja lemondott, egy 
tagnak pedig megszűnt a felsőtárkányi munkaviszonya, az alapító okirat módosítására 
vonatkozó cégbírósági felhívásra figyelemmel javaslom az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.  
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A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

62/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei Bíróság 
Pk. 60.100/1995/34. számú hiánypótló végzése alapján a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy 
 

Csáti Sándor (an: Rátkai Irén) 3324 Felsőtárkány, Koronás út 22. 
Juhász Attila (an: Jenei Aranka) 3324 Felsőtárkány, Ifjúság u. 10. 
Farkas Tamás (an: Bajzát Ilona) 3324 Felsőtárkány, Ifjúság u. 6. 
Bajzát Sándorné (an: Soproni Anna) 3324 Felsőtárkány, Kossuth út 28. szám 

alatti lakosok, mint 
 
kuratóriumi tagok a kurátori tisztségről lemondtak. 
 

Liptai Emese (an: Barta Edit) 3300 Eger, Cifrakapu u. 128. IV/12. kuratóriumi 
tagot az alapító a kuratórium tagjai közül visszahívja. A visszahívás oka, hogy a 
kurátor felsőtárkányi munkaviszonya megszűnt, így az alapítvány tényleges 
működésében közreműködni nem tud, illetve a közreműködése az ügyintézést 
meghosszabbítja és körülményesebbé teszi, veszélyeztetve a kuratórium 
működését. Az alapító mérlegelve ezt a tényt, rendelkezett a kurátor 
visszahívásáról figyelemmel arra is, hogy a többi kuratóriumi tag kurátori 
tisztségéről lemondott. Erre tekintettel az alapító okiratban meghatározott feltétel 
hiányában is szükségszerű új kuratórium kijelölése, amelynek tagjait a 49/2007. 
(IV. 17.) Képviselő-testületi határozat tartalmazza. 
 
Az alapítvány közhasznú szervezetté történő átalakítása, valamint a 
székhelyváltozás bejelentése (Felsőtárkány, Fő út 101.) megfelel az alapító 
szándékának.  
 
 

 
b.) Rozmaring Népdalkör támogatási kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a következő két kérelemben foglalt összeg 
költségvetési kiadással nem jár, ugyanis a költségvetési rendelet alkotásakor a civil 
szervezetek részére elkülönített összeg már tartalmazza. 
 
Köszöntöm az ülésen a Rozmaring Népdalkör képviselőit. Ismét egy nagy megmérettetésen 
vannak túl. Gratulálok az eredményhez. 
A Népdalkör támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez összegszerűen is 
meghatározva, hogy a II. félévben a ruhatár felújítására és a fellépések finanszírozására 
szeretnék ezt költeni. 
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Erdei Szabolcs PEB elnök 
A PEB véleménye: a költségvetésben 400.000.- Ft keretösszeget elkülönítettünk a 
civilszervezetek támogatása céljából. A két kérelem a költségvetés tárgyalását követően, 
határidőn túl érkezett ezért akkor döntésre nem került sor. A népdalkör részére. 200.000.- Ft 
javasol a Pénzügyi Bizottság. Úgy tájékoztattuk a két kérelmezőt, hogy amennyiben a II. 
félévben rendelkezünk ehhez szükséges pénzösszeggel, a kérelemben foglalt összeget 
biztosítjuk részükre. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Eddig már kifizettünk a Népdalkör utazási költségeire kb 50.000.- Ft-ot. 
 
Kakuk Simonné: 
Szívünkön viseljük a népdalkör ügyét. Azon vagyok, hogy felújítsuk a ruhatárat. Egy öltözet 
ruha 30.000.- Ft-ba kerül. Veliczkyné annyira felfejlesztette a Népdalkört, hogy országosan két 
arany és egy ezüst érmet hoztunk el. Szombaton megyünk Tiszafüredre. Abasáron lesz a 
katonazenekari és borfesztivál. Két hete Egerben volt a „Ködellik a Mátra” rendezvény. Innen 
is különdíjat hoztunk el. Ősszel az arany oklevél vagy az Aranypáva díjat szeretnénk elhozni. 
Ha valaki szereti ezt a műfajt, nem szabad elengedni. Mezőkövesden vendégül is láttak 
bennünket, csak menjünk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy a kérelmezett összeget megszavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

63/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Felsőtárkányi Rozmaring Népdalkör támogatási kérelmét. A Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a kérelmet támogatva a népdalkör kiadásainak fedezésére az 
Önkormányzat 2008. éviköltségvetésében elkülönített keretösszegből 150.000.- Ft-ot 
biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 
és a támogatási összeg kifizetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
c.) Polgárőr Egyesület támogatási kérelm e 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Polgárőr Egyesületnek a kérelemben foglalt összegre, a gépjárművük rendbetételére és 
vizsgáztatására van szükség. Elég komoly munkát végeznek a rendezvények biztosításánál. 
Amikor pedig a rendőrnek nem volt szolgálati autója saját az egyesület által vásárolt 
üzemanyagot használta fel. Ez n agy segítség volt a úgy a rendőr, mint a település részére. 
Fentiekre figyelemmel javaslom a támogatási összeg kifizetését.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot gyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Törölt: o

Törölt: i

Törölt: e
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64/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
felsőtárkányi Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét. A Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a kérelmet támogatva az egyesület kiadásainak fedezésére az 
Önkormányzat 2008. éviköltségvetésében elkülönített keretösszegből 200.000.- Ft-ot 
biztosít.  
A Képviselő-testüleet felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 
és a támogatási összeg kifizetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
d.) Általános Iskola felújításának költsége 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az általános iskola felújítása sokszor szóba került. Tekintettel arra, hogy belefér a 
költségkeretbe, a régi épületrész mind a négy vizesblokkját fel kell újítani. Az akadály-
mentesítésre sajnos addig nem kerülhet sor, amíg arra központi támogatást nem kapunk. A 
felújítására az 500.000.- Ft támogatást megszavazni szíveskedjenek. 
 
Meglévő tervek alapján készíttetek egy olyan költségvetést, hogy amiben szerepel a konyha 
földszintre helyezése, a tanári szobának a jelenlegi 1sz. tanterembe történő áthelyezése. 
Amennyiben szükséges, esetlegesen rendkívüli ülést kell tartani ebben a témakörben. A 
tanárokat is megfelelő munkakörülmények közé kell helyezni. Ez a munka valószínűleg 
meghaladja azt a kapacitást, amit a Kht. el tud végezni. Ezért keresni kell egy vállalkozást a 
kivitelezés elvégzésre, mert szeptember 1-jéig el kell készülni a munkának. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
65/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli 
előterjesztése alapján  megtárgyalta az általános iskola felújítására vonatkozó javaslatot. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szükséges munkálatok elvégzésére a 
költségvetési tartalék terhére 500.000.- azaz ötszázezer forintot biztosít.  
 
 
e.) Tóparti elárusító pavilonok építésének ügye 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A tavalyi év őszén Virág Miklósné vállalkozó több alkalommal fordult hozzám, hogy a 
tóparton szeretne egy zárható elárusító faházat elhelyezni. Erre a csárda felőli bejáratnál lenne 
lehetőség. Több bejárásra került sor a bizottság, Albertus Gyula építész és Pócsik Gábor 
ügyvezető részvételével. 6 db 3x3 m-es faház elhelyezésére lenne lehetőség egy 4x4 m-es 
alapra. Ehhez szükséges közművek bevezetését is meg kellene valósítani. Eddig két konkrét 
igénylő van, egy harmadik jelezte az igényét. 
Egy faház telepítési helye, a közművek kiépítésével és a faház megépítésével kb 175.000.- Ft-
ba kerülne. 
Javaslom, hogy Kb 200.000.- Ft/db bekerülési összeggel 3 db faház létesítéséhez járuljon 
hozzá a testület. A lehetséges bérlőkkel egy szándéknyilatkozatot kell aláíratni, ezt követően 
kezdődhet meg a munka. 

Törölt: e
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A Kft. a szárnya alá venné a kivitelezéseket. Pócsik Gáborral egy költségkímélő konstrukciót 
próbáltunk kidolgozni. Az anyagi részletekről még nem egyeztettünk a lehetséges bérlőkkel. 
Úgy gondolom, hogy ez egy annyira kész verzió, hogy amihez már csak a Képviselő-testület 
hozzájárulása szükséges. 
 
Baját Zoltán képviselő: 
Mikor lenne ez megvalósítva? Van erre a Kft-nek kapacitása?  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Ha van rá igény, azonnal hozzá tudnának fogni. Lépni kell a faházak ügyében is. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Jövő héten veszünk fel 8 embert, lesz rá kapacitás. Lesz lehetőség arra, hogy kapacitással 
győzze a Kht. A szakember az iskolai vizesblokk felújításában vesz részt két segédmunkással. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A közművek kialakítását és a szolgáltatást almérőkkel képzelték el? Hogyan lesz 
szolgáltatókkal a szerződés megkötve? Állapítsuk meg 10-12.000.- Ft/hó összegben a 
területhasználati díjat azzal, hogy ez a bérleti díj minimum 3 évig ennyi, utána pedig a piaci 
viszonyoknak megfelelő bérleti díjat kell megállapítani. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A 175.000.- Ft almérővel van kalkulálva mind az áramnál, mind pedig a víznél. A villamos 
hálózathoz hálózatfejlesztés is van kalkulálva, almérővel lenne kiépítve. A villamos áram 
fejlesztési költsége tartalmazza egy biztonságos szekrény elhelyezését. 
A bérleti jogviszonynál: 12 hónapra adnánk bérbe egy mérsékelt költséggel 12.000.- Ft/hó 
bérleti díjért. Minimum 1-2 évet kell megjelölni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A szándéknyilatkozat aláírását kössük bánatpénz megfizetéséhez. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
66/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
felsőtárkányi tóparton kialakítandó elárusító pavilonok ügyét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az elárusító pavilonok építéséhez szükséges 3 
db betonalap elkészítéséhez, valamint a szükséges közművek kiépítéséhez a költségvetési 
tartalék terhére 600.000.- Ft-ot elkülönít. 
 
A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az elkészült betonalapokat – határozott 
időre kötendő bérleti szerződéssel – 12.000.- Ft/hó bérleti díj fejében bérbeadja. 
 
Felelős: polgármester 
 
f.) Az Alsó tábor bontási munkálatai: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tudomásunkra jutott, hogy a volt alsó tábor megmaradt épületeinek építőelemeit folyamatosan 
rongálják, eltulajdonítják. Nincs lehetőségünk arra, hogy állagukat megóvjuk, ezért javaslom, 
hogy a Kft. mind a három épület bontását mihamarabb kezdje el és a felhasználható anyagokat 
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lehetőség szerint más célra hasznosítsa, illetve tárolja. A rongálókat megfogták, azonosították, 
a büntető eljárás megindult ellenük. 
 
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a folyamatban lévő munkaügyi perben a 
bíróság első fokon az önkormányzat javára döntött. Amennyiben nem lesz másodfokú eljárás 
1,8 MFt-ot tudunk visszaigényelni. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Lakossági megkeresésre figyelemmel javaslom, egy későbbi 19 órai kezdettel vetíteni a 
testületi ülést. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A javaslatnak eleget téve utasítom Szíjjártó Zoltán informatikust, hogy a képviselő-testületi 
ülések anyagát a következő időponttól 19 órai kezdettel vetítse le. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mészáros Zoltán a Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
becsatolta a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét, miszerint a tagok újraválasztása megtörtént. Az 
újraválasztás megtörtént, a jegyzőkönyv elkészült, a tagok nyilatkoztak, azonban ez a tény 
nem került be a bírósághoz. 
 
Tekintettel arra, hogy a Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány alapítója Felsőtárkány 
Község Önkormányzata, a módosítás Cégbírósághoz történő benyújtásához Képviselő-testületi 
határozat szükséges. Erre figyelemmel javaslom a határozat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

67/2008. (VI. 17.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Felsőtárkány 
Hagyományőrző Közalapítvány alapító okiratát. 
Az alapítvány kuratóriumának 
 
    Elnöke:  Mészáros Zoltán 
    Tagjai:   Virág Lászlóné 
       Suhajné Nagy Veronika 
      Bajzát Jánosné 
      Kakuk Pál 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testületi határozat 
cégbíróság részére történő továbbításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontban egyrészt folyamatban lévő 
önkormányzati hatósági ügyről, másrészt pedig olyan személyi ügyről van szó, amely 
megköveteli a zárt ülés elrendelését. 
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Kérem, hogy szavazzon a zárt ülés megtartásáról az Ötv. vonatkozó rendelkezései alapján, 
másrészt olyan személyi ügyről van szó, amelynek a megtárgyalását szintén zárt ülésen kell 
lefolytatni. 
 
A képviselő-testült a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
A Képviselő-testület  

zárt ülést rendel el. 
 

Mivel a nyilvános ülésen több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Juhász Attila Simon 
polgármester a nyilvános ülést 18.00 órakor bezárja. 
 

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

Törölt:  


