
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324. Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 

E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 30-án a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott nyilvános ülésén. 
 
 

Határozatok: Tárgya: 

73/2008. (VII.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervének 
elfogadása 

 
A jegyzőkönyv a 150. oldaltól a 155. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2008. július 30. 
 
Napirendi pontok: 

1. Felsőtárkány Község Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési tervének elfogadása. 
Előadó: jegyző 

2. A siófoki önkormányzati telek tulajdoni hányadának elidegenítése a DESSERT 
Ingatlanforgalmazó és Bútorkereskedelmi Kft. részére 
Előadó: alpolgármester 

3. Tájékoztató az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása tárgyában kiírt pályázat 
eredményéről, a végrehajtás megszervezésének kidolgozása 
Előadó: alpolgármester, jegyző 

4. Egyebek: 
� Tárkányok Találkozójáról szóbeli beszámoló (alpolgármester) 
� dr. Szilágyi Erika háziorvos tájékoztatása a szociális gondozók munkájáról 

 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Csáti Sándor képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Varga József képviselő 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy az ülésen Bajzát Zoltán, Erdei 
Szabolcs, Gyura Károly, Kapuvári Csaba, dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő nem jelent meg. 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik. Megállapítom, hogy 
az ülés határozatképes. 
 
Javaslom, hogy a siófoki ingatlanrész értékesítésének ügyében először a Pénzügyi Bizottság 
ülésére kerüljön sor, érdemben a következő ülésen foglalkozzon a testület a napirendi ponttal. 
Ezzel a módosítással javaslom a napirendi pontok elfogadását. 
 
A testület a módosított napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 
1. Napirendi pont 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési tervének elfogadása.  
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Szeretném elfogadásra javasolni ezt a dokumentumot. Ennek a megléte az elengedhetetlen 
feltétele annak, hogy a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatására leigényelhető állami normatívát igénybe vegyük. Ezt egy esélyegyenlőségi 
szakértőnek kellett elkészíteni, természetesen a mi segítségünkkel. Apróbb hibák vannak 
benne, amit mi javítottunk és a szakértőnek továbbítottunk. Kapuvári Csaba bizottsági elnök 
úr, írásban megküldte a véleményét. A koncepcionális részét rendben találta. 
 
Településünk Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve a Képviselő-testület 
jóváhagyásával lép életbe ezért volt szükséges a rendkívüli testületi ülés összehívására. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a határozati javaslat vonatkozásában szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
73/2008. (VII. 30.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megvitatta és elfogadta Felsőtárkány Község Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Tervét. 
 
2. Napirendi pont 
Tájékoztató az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása tárgyában kiírt pályázat 
eredményéről, a végrehajtás megszervezésének kidolgozásáról 
Előadó: alpolgármester, jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Egy tájékoztatást szeretnék adni a tisztelt Képviselő-testületnek. Írásos okmányunk van arról, 
hogy a Felsőtárkányi illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolására beadott pályázatunkat az 
eredeti elképzeléseknek megfelelően a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatja.  
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1,9 MFt az a rész, amit az állam ad és ehhez kell nekünk önerőt biztosítani. Ehhez becsatoltuk 
a testületi anyagba mellékletként a pályázat a költségkalkulációját.  
 
1700 órakor megérkezett dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő. A képviselői létszám 8 fő. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A végrehajtással kapcsolatban: ami konkrétum az az, hogy a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet felajánlotta, hogy fogvatartottak segítségével hozzájárulnak a pályázatunk 
sikeréhez. Ez azt jelenti, hogy nem kell a rabszállítás költségeit sem kifizetni. Elsősorban a 
kerékpárút környékén, ahol az őrzési feltételek biztosíthatók, velük szedetnénk össze a 
szemetet. Ez nekünk mindenképpen költségtakarékos megoldást jelent. 
Az alpolgármester asszonnyal közös javaslat - mivel nekünk annyira feltorlódtak a teendőink, 
a helyettesítések és szabadságolások időszaka miatt - hogy a Képviselő-testület közül 
szeretnénk egy olyan személy segítségét kérni, aki lekoordinálná ezt a tevékenységet. 
Mivel már segített nekünk a pályázat elkészítésében, dokumentálásban és a szemétlerakók 
felkutatásában, Kakuk Pál képviselő úr, őt javasoljuk a munka koordinálására. Amennyiben a 
testület egyetért vele, delegálja a részünkre, hogy ez a munka megvalósuljon. 
Az iskolában is most folyik az átépítési munka, a Kft. dolgozóit ehhez a munkához kell 
irányítani, ezért rájuk nem nagyon tudunk számítani. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Támogatom a javaslatot, mivel eddig is Kakuk Pál képviselő végezte ezt a tevékenységet. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Nekünk árajánlatokkal kellett alátámasztani a pályázat megírásakor az egyes feladatok 
végrehajtásához szükséges költségeket, hogy lássa a pályázat elbírálója, hogy ezek valós 
költségek. Olyan hulladék elszállító és ártalmatlanító cégtől kellett árajánlatot kérni, akiknek 
megfelelő minőségtanúsítványuk van. 
Kakuk Pál képviselő úr feladata lesz a kapcsolattartás a hivatallal, a Kft.-vel, hogy mikor lehet 
felvonulni az adott területre, a munka hány napot igényel stb. Feladata lesz továbbá a 
munkaerő vezénylése, teherautó megrendelése. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Vállalom a megbízást, a részleteket a munka kezdetekor megbeszéljük. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A napirendi ponthoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy ennek a pályázatírásnak a költségeit 
megspóroltuk, mivel ezt teljes egészében a hivatal, illetve a hivatal dolgozói készítették a 
jegyző asszony irányításával. A szakmai részt Hegyiné Kertész Zsuzsanna, a teljes pályázat 
összeállítását pedig Baloghné Csávás Edina készítette, aki szakközreműködőkét is dolgozott. 
 
A másik pályázat, amiről még nincs papír, azonban a Tárkányok találkozóján Nagy Imre 
országgyűlési képviselő úr bejelentette, hogy Felsőtárkány 1,7 MFt-ot nyert a turisztikai 
pályázaton. 
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4. Napirendi pont 
Egyebek: 
 
a) Beszámoló a Tárkányok Találkozójáról  
Előadó: alpolgármester 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
 
Eddig jó visszhangja volt a rendezvénynek. Szeretnénk köszönetet mondani jegyző 
asszonynak és csapatának a segítségért, Kakuk Pál, Gyura Károly, Bajzát Zoltán és Bajzát 
Ferenc képviselőknek. A testvérkapcsolatok baráti körének szintén szeretnék köszönetet 
mondani, akik segítsége nélkül nehezen boldogultunk volna. Bolyki Sándornak és feleségének, 
Oláh Györgyinek szintén szeretnék köszönetet mondani.  
Voltak képviselők, akik fogadtak vendégeket. Viszont a falu lakosságának a véleményét is 
elmondanám, hogy hiányolták a képviselők jelenlétét a rendezvényről. Én is osztom ezt a 
véleményt.  
 
A költségvetésben el volt különítve egy összeg a rendezvényre, de voltak szponzori 
felajánlások is. Nagyon jó hogy nyertünk a pályázaton is. Készítettem egy felsorolást a 
szponzori felajánlásokról, egy kimutatást a rendezvényről és költségeiről, amit át lehet 
tekinteni. Mindennel együtt 3MFt volt a bekerülési költség. A szeptemberi ülésen nyilvános 
tájékoztatót is fogunk adni a rendezvényről. A számlák nagy része már kifizetésre is került. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A T-Com részéről 500.000.- Ft-os,  a Raiffeisen Banktól 100.000.- Ft-támogatást kaptunk. 
Ezen kívül még kb. 100.000.- Ft-ot fogunk kapni az ÉMÁSZ-tól, a VÍZMŰ-től. Nagyon sok 
támogató volt a településen belül is.  
Ezúton  szeretném megköszönni alpolgármester asszonynak azt a munkát, amit a rendezvény 
sikere érdekében végzett. 
 
 
b) dr. Szilágyi Erika háziorvos tájékoztatása a szociális gondozók munkájáról 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
dr. Szilágyi Erika háziorvos levelet írt a Polgármesteri Hivatalhoz, mely levélben egy, a 
településen élő beteg ápolásával kapcsolatban a két szociális gondozó munkáját köszöni meg, 
kiemelve a látványos eredményt. Erről szerettem volna tájékoztatni a t. Képviselő-testületet. 
Természetesen a szeptemberi nyilvános ülésen ismét ismertetni fogom a levél tartalmát a 
nyilvánossággal is. Úgy gondolom, hogy ez nagy eredmény és ha esetleg még lesz ilyen irányú 
igény a 6 órás szociális gondozó munkaidejét indokolt lesz 8 órás munkaidőre emelni. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy augusztus 14-én megyénkbe érkeznek 
Kazahsztáni vendégek. Most keresik a kapcsolatot a magyarokkal. A program részeként 
vendégül látjuk őket Felsőtárkányban is augusztus 14-én délután. Varga József képviselő 
segítségével megszerveztünk részükre egy programot a tópart és környékére, ahová mindenkit 
szeretettel várunk.  



 154 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez egy lovas nomád törzs, aki a vagyonának jelentős részét fordította arra, hogy 
Magyarországra jöhessen. A rendezvény külön költségráfordítást nem igényel, mivel az 
előzőből több minden megmaradt, amit  itt fel tudunk használni. 
 
Varga József képviselő: 
Úgy tudom, hogy fiatalokat akarnak küldeni Magyarországra tanulni. Nyelvünket nem 
beszélik, de genetikailag a legközelebb állnak hozzánk. 
  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Juhász Attila Simon polgármester az ülést 18 

órakor bezárja. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 dr. Juhász Attila Simon dr. Pusztai-Csató Adrienn 
 polgármester jegyző 


