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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalának tárgyalótermében a Képviselő-
testület 2008. augusztus 28-án megtartott nyilvános ülésén. 
 
 

Határozatok: Tárgya: 

74/2008. (VIII. 28.) Szabó Józsefné okleveles könyvvizsgáló megbízási 
szerződése 

75/2008. (VIII. 28.) Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási és 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének megtárgyalása és 
elfogadása  

76/2008. (VIII. 28.) Felsőtárkányi Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítása 

 
A jegyzőkönyv a 156. oldaltól 160. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2008. augusztus 28. 1600 óra 
 
Napirendi pontok: 

1. Szabó Józsefné könyvvizsgáló szerződés módosítási kérelme 
Előadó: polgármester 

2. Egri Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 
megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: polgármester 

3. Egyebek 
 
Jelen vannak: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes 
Bajzát Zoltán képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Csáti Sándor képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy az ülésen Pelyhe Istvánné, Bajzát 
Ferenc, Erdei Szabolcs, Gyura Károly képviselő nem jelent meg, dr. Pekár Szilágyi Csaba 
képviselő bejelentette, hogy az ülésre később fog érkezni. A képviselői létszám: 7 fő. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. Javaslom, hogy 3. napirendi pontként a testület tárgyalja az 
Általános Iskola Alapító okiratát. Kérem, hogy a módosított napirendi pontok elfogadása 
tárgyában szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 
 
1. napirendi pont: 
Szabó Józsefné okleveles könyvvizsgáló megbízási szerződés módosítási kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Könyvvizsgálói Kamarai törvény módosítása előtti előírás szerint, ha a társaság tagja 
minősített (költségvetési) könyvvizsgáló volt, akkor a társaságnak nem kellett külön 
megszereznie a minősítést. Az új kamarai törvény a társaságoknak is előírja külön eljárásban a 
minősítés megszerzését. Ez a minősítési eljárás a Pelazol Kft. esetében folyamatban van. 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló azzal a kéréssel fordult a T. Képviselő-testülethez, hogy a 
Pelazol Kft.-vel kötött megbízási szerződés változatlan tartalommal történő módosítása 
mellett Szabó Józsefné egyéni vállalkozóval kössön szerződést a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására. 
 
Fentiekre figyelemmel javaslom a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
74/2008. (VIII. 28.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2006. (XII. 12.) 
számú határozatát akként módosítja, hogy az Önkormányzat könyvvizsgálati 
feladatainak ellátásával 2008. szeptember 1. napjától 2011. május 31. napjáig  
 

Név: Szabó Józsefné (anyja neve: Dancz Edit)  
Lakcím: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám alatti lakos  

 
okleveles könyvvizsgálót bízza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. augusztus 31. 
 
 
2. Napirendi pont 
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervének megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Egri Kistérség többcélú Társulása megküldte a Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervet, melynek jóváhagyását kérik az önkormányzatoktól. 
A 38. oldalon leírtak szerint nem vették figyelembe, hogy Felsőtárkányban a 80 fős óvodába 
jelenleg 118 gyermek jár és egyszer fenntartói, másszor pedig csak OKÉV engedéllyel tudunk 
120 fővel működni. Esetleges három jelentkezőből egy gyermek felvételét el kell utasítani 
létszámproblémák miatt. Ha elfogadnánk amit ők a javaslatukban, illetve 
helyzetértékelésükben leírtak, máris okafogyottá válná az a pályázatunk, amit az 
óvodabővítéssel kapcsolatban és fejlesztéssel kapcsolatban megadtunk. 
Ha megnézték volna a tényleges demográfiai adatokat láthatták volna, hogy ebben az évben, 
vagy egy-két éven belül meg fogjuk haladni a 120 főt. Ez indokolttá teheti a bővítést, hogy ne 
kelljen elutasítani gyerekek az intézménybe való felvételét.  
 
A másik nagy probléma, hogy az intézkedési terv 97. oldalán Felsőtárkány vonatkozásában 
van egy javaslat, hogy hogyan tovább. Megállapították, hogy az Általános Iskola, az Óvoda és 
a művelődési ház ÁMK-vá minősült, holott az ÁMK több tagintézményből áll, ami a 
Kistérségi megállapításban nem szerepel. A további 3 intézményt - zeneiskola, gyermekjóléti 
szolgálat és a könyvtár – kihagyták.  
Megállapításként semmi mást nem sikerült leszűrni, csak azt, hogy a felsőtárkányi iskolának 
egységes iskolaként kellene működni valamelyik egri iskolával. Másrészt pedig gazdasági 
szempontok miatt intézményfenntartó társulásba kell, hogy menjünk az Eger által kijelölt 
valamelyik általános iskolába. 
 
 Eddig a Pásztorvölgyi Iskola volt megjelölve, most pedig a 12. sz. iskolát jelölték meg. A mi 
szempontunkból nem ártott volna figyelembe venni a következőket: képesek vagyunk a saját 
intézményünket fenntartani, ami jól is működik. Másrészt pedig sem az önkormányzatnak, 
sem az intézményeknek nem az a fejlesztési iránya és a terve. Az önkormányzat nem ezt 
határozta el, hanem azt, hogy megtartjuk a saját intézményünket saját fenntartásban és így 
fejlesztjük tovább.  
 
Nem az lesz a következő, hogy gazdaságossági szempontból átgondoljuk  valamelyik egri 
általános iskolával történő társulást és hogy hosszú távon megfontolandó az egységes iskola 
kiépítése Eger Megyei Jogú Város önkormányzati vagy nem önkormányzati fenntartású 
általános iskolájával. Én ezeket az alapvető hiányosságokat találtam. 
 
Tóvári Judit: 
Konkrétabb indok is volt mint a gazdaságosság? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Semmi indok nem volt, erre szűrték le az egészet. Kiszedték a létszámadatokat, a korábbi és a 
jelenlegi demográfiai adatokat. Kiszedték, hogy hány tanterem van, van-e tornaterem és 
egyebek. Mi jeleztük a Kistérség felé, hogy Felsőtárkány vonatkozásában már elfogadtuk a 
Közoktatási Esélyegyenlőségi tervet. Június hóban jeleztük, hogy nekünk bizonyos 
pályázathoz szükséges ennek az elkészítése. Ennek költségét 200 ezerről 50 ezerre le tudták 
alkudni 
Nekünk ez teljesen felesleges utánajárásunkba, munkánkba került, mert ha akkor a kistérség 
időben elkészíti és július 31-éig – úgy ahogy az a jogszabályban le van írva – 
rendelkezésünkre bocsátja, akkor nekünk nem kellett volna sajátot elkészíteni. 
Így van egy sajátunk és van egy kistérségi, ami nekünk nem felel meg.  
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Nem szabad hagyni, hogy amit mi egyszer elfogadtunk és meg is valósult – módosítsák.  
Nekünk ez megfelel, mi nem akarunk társulni más iskolákkal. Ezt így nem tudom elfogadni. A 
jelenlegi helyzettel meg tudjuk oldani az intézményünk működését. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bárkivel társulhatunk. A hatintézményes ÁMK-ból hármat kihagytak. 
 
Tóvári Judit: 
Ez az elkészített anyag nem a valóságot tükrözi. Ezzel meg lehet indokolni azt, hogy így nem 
fogadjuk el. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy az elhangzottakra figyelemmel az intézkedési terv elfogadása tárgyában 
szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  
75/2008. (VIII. 28.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és azzal az 
eltéréssel fogadta el az Egri Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási és 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, hogy Felsőtárkány vonatkozásában a 
megállapítások helyébe a 2008. VII. 30-án a 73/2008. (VII.30.) számú Képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Felsőtárkány Község Önkormányzata Települési  Közoktatási és 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve és Akcióterve lép, mint az Egri Kistérség Többcélú 
Társulása Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének melléklete. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat Egri Kistérség Többcélú 
társulásához történő megküldésére, és a EKTcT Közoktatási és Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervének a fenti változtatásokkal történő elfogadására és aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
3. Napirendi pont 
Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására a zeneiskolai létszám 
megállapításához van szükség.  
 
76/2008. (VIII. 28.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az ÁMK 
Általános Iskolájának kiegészítő tevékenység bővítéséhez, további „szakmai 
tevékenység” bejegyzéssel.  
 
Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvehető maximális tanulói létszámát 
továbbra is 120 főben határozza meg, de fenntartói irányítás jogkörében eljárva 
engedélyezi a csoportlétszám 20 %-al történő megemelését 18 főre. 
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Mivel a nyilvános ülésen több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Juhász Attila Simon 
polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
  
 
 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 
 polgármester jegyző helyettes 
 


