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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Képviselő-testület 2009. 
augusztus hó 18. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozatok: 

 

Tárgya: 

87/2009. (VIII. 18.) A felsőtárkányi tó rehabilitációjára vonatkozó tervezési ajánlat 
elfogadása 

88/2009. (VIII. 18.)  A faluház parkolója megvalósítására vonatkozó ajánlat elfogadása 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 194. oldaltól a 195. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: augusztus 18. 1600 óra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A felsőtárkányi tópart rehabilitációjára vonatkozó tervezési ajánlat elfogadása 
 Előadó: polgármester 

 
2. A faluház parkoló megvalósítására vonatkozó ajánlatkérés elfogadása 

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 
Gyura Károly képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Varga József képviselő 
 
Meghívottként: 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató 
Rakusz Márta közművelődési munkatárs 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen Bajzát 
Ferenc képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt, Erdei Szabolcs, Kapuvári Csaba, dr. Pekár-
Szilágyi Csaba képviselő még nem jelent meg távolmaradását előzetesen nem jelezte. 
 
A képviselői létszám: 8 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
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1. Napirendi pont: 
A felsőtárkányi tópart rehabilitációjára vonatkozó tervezési ajánlat elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2007. novemberében készült és decemberében került bemutatásra egy tanulmányterv, ami a tó 
teljes rehabilitációját célozza. A tervek között szerepel a színpad lefedése, burkolattal való 
ellátása, fedett szín, hozzá kapcsolódó sütőhelyiségek, fa-pavilon elkészítése.  
Felkértem a tervezőt, hogy erre vonatkozóan adjon árajánlatot.  
Szükséges egy képviselő-testületi határozat, hogy ezt a munkát megrendelhessem. 
Ezen kívül a parkoló-építésre vonatkozóan meg kell határozni egy keretösszeget, amiről szintén 
Képviselő-testületi határozatot kell hozni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
87/2009. (VIII. 18.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a felsőtárkányi tó rehabilitációjára vonatkozó tervezési 
árajánlatot. A testület úgy határozott, hogy a Thoma Emőke tervező által tett ajánlatban 
szereplő tervezői díjat a tervek szerződésszerű teljesítése esetén 998.000,- Ft + ÁFA 
összegben elfogadja, melyet a beruházási tartalék terhére biztosít. 
 
1. Napirendi pont: 
A faluház parkoló megvalósítására vonatkozó ajánlat elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ebben a kérdésben szintén egy határozatot kell hoznunk azzal, hogy a testület a beérkező 
ajánlatok függvényében a döntést a Pénzügyi és a Beruházási Bizottságok hatáskörébe utalja 1,5 
MFt + ÁFA keretösszegig. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

88/2009. (VIII. 18.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a faluház parkolója megvalósítására vonatkozó 
ajánlatkérés ügyét, és úgy határozott, hogy a bekérendő árajánlatok ügyében a döntést a 
Pénzügyi és a Beruházási Bizottság hatáskörébe utalja 1,5 MFt + ÁFA keretösszegig, 
melyet a beruházási tartalék terhére biztosít. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 1900 órakor bezárom. 
 

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


