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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült Felsőtárkányi Általános Iskola könyvtárhelyiségében a Képviselő-
testület 2009. január hó 6. napján megtartott ülésén. 
 
 

Határozatok: 
 

Tárgya: 

1/2009. (I. 6.) A „patakparti játszótér” kialakítására benyújtott 
pályázat 

2/2009. (I. 6.) A „Tájház” kialakítására benyújtott pályázat 
 

 
A jegyzőkönyv l. oldaltól 3.oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje január 6. 1700 óra, 
 
Napirendi pontok: 
1. A patakparti játszótér kialakítására benyújtandó pályázat 
    Előadó: polgármester 
 
2. A Tájház kialakítására benyújtandó pályázat 
    Előadó: polgármester 
 
Jelen vannak: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Zoltán képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Csáti Sándor képviselő 
Erdei Szabolcs képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az 
ülésen  Bajzát Ferenc, Gyura Károly, dr. Pekár-Szilágyi Csaba és Varga József 
képviselő nem jelent meg.  
 
A Képviselői létszám: 8 fő.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
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1. Napirendi pont 
„Patakparti játszótér” kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ÚMVP EMVA III. tengely lehetőséget biztosít a település játszótereinek 
felújítására, azok számának bővítésére, ezért javaslom, hogy az Ady Endre utcai 
óvodával szomszédos telekre nyújtsunk be pályázatot 4,8 mFt értékben egy új 
játszótér létrehozatala érdekében. A tervek már egy korábbi pályázati ablakban 
beadásra kerültek, ezért azokat újra elkészíttetni nem kell. A pályázatot saját 
berkeinken belül a polgármesteri hivatal dolgozói készítenék el. A támogatás 
intenzitása 100 %, ezért úgy gondolom, hogy a döntéssel csak nyerhetünk, 
javaslom, hogy támogassuk a pályázat beadását. Ugyanezen keretben és 
kiírásban a vidéki örökség védelme is kiemelt cél, ezért kérem, hogy a 
játszótérrel azonos kondíciók mellett a Harangozó-ház tájházzá való átalakítását 
is célozzuk meg. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
1/2009. (I. 6.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és fejlesztésre támogatási kérelmet nyújt be a Felsőtárkány 
2201/3 helyrajzi számú ingatlanon „Patakparti játszótér” kialakítására. 
 
A fejlesztés megvalósítása 1200 m2 alapterületű zöld felületen 450 m2 
közcélú feladatokat ellátó játszótér kialakítását eredményezi. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 
 
2/2009. (I. 6.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
vidéki örökség megőrzésére támogatási kérelmet nyújt be a Felsőtárkány, 
Fő út 198. szám alatti 1263 hrsz.-ú ingatlanon tájház kialakítására. 
 
Az Egri Egyházmegye Felsőtárkányi Egyházközössége tulajdonában lévő 
„harangozóház” megnevezésű épület külső és belső felújítása, valamint a 
kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére az önkormányzat a 2004. január 
1. napjától érvényben lévő, 25 éves időtartamra szóló haszonkölcsön 
szerződés alapján jogosult. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 
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Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, dr. Juhász Attila Simon polgármester 
az ülést 18.05 perckor bezárja. 
 
 

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


