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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Felsőtárkány Község Önkormányzatának Házasságkötő termében a Képviselő-testület 
2009. szeptember 15. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozatok: 

 

Tárgya: 

94/2009. (IX. 15.) Az Önkormányzat gazdálkodása, 2009. I. félévi beszámolójának 
elfogadása 

95/2009. (IX. 15.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 

96/2009. (IX. 15.) A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ igazgatójának 
beszámolója a 2008/2009-es tanév II. félévéről 

97/2009. (IX. 15.) 
 

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) elfogadása 

98/2009. (IX. 15.) 
 

A Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzatának módosítása 

99/2009. (IX. 15.) 
 

Az egri „Nagy” Kerékpáros Egyesület kérelme 

100/2009. (IX. 15.) 
 

Wachterné Érsek-Prókátor Ildikó kérelme az Egészségház 
használata tárgyában 

101/2009. (IX. 15.) 
 

A Felsőtárkányi SC Sportegyesület kérelme 

102/2009. (IX. 15.) 
 

Az ÁMK működésének szakmai, pénzügyi átvilágítása (600.000.- 
Ft)  

103/2009. (IX. 15.) 
 

A Könyvtárépület bérleti szerződésének felmondása 

104/2009. (IX. 15.) 
 

A Gyógyszertár adásvételi szerződésének felbontása 

105/2009. (IX. 15.) 
 

Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról 

 
A jegyzőkönyv vezetése a 204. oldaltól a 224.oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: szeptember 15. 1600 óra 
 
Napirendi pontok: 
 
 v 

1. Az Önkormányzat gazdálkodásának, 2009. I. félévi beszámolójának elfogadása  
 Előadó: polgármester 
2. Felsőtárkány Község Önkormányzat Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: polgármester 
3. Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ igazgatójának beszámolója a tanév II. 

félévéről 
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Előadó: ÁMK igazgató 
 

4. A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési Programjának 
jóváhagyása 

 Előadó: polgármester 
5. Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) elfogadása 
 Előadó: polgármester 
6. A Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
 Előadó: polgármester 
7. Az Egri Nagy Kerékpáros Egyesület kérelme 

Előadó: polgármester 
Wachterné Érsek-Prókátor Ildikó kérelme  
Előadó: polgármester 

8. A Felsőtárkányi Sportegyesület kérelme  
Előadó: polgármester 

9. Az ÁMK működésének szakmai, pénzügyi átvilágítása  
Előadó: polgármester 

10. A könyvtárépület bérleti szerződésének felmondása  
Előadó: polgármester 

11. A gyógyszertár adásvételi szerződésének felbontása  
Előadó: polgármester 

12. Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatása  
Előadó: polgármester 

13. Egyebek 
 
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 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
 
Meghívottként: 
Bajzátné Szántósi Mária - ÁMK igazgató 
Kakukné Rozsnaki Mária - gazdálkodási előadó 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen Erdei 
Szabolcs képviselő, betegsége miatt nem jelent meg, Gyura Károly képviselő nem jelent meg, 
távolmaradását előzetesen nem jelezte. 
 
A képviselői létszám: 10 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
 
Ismertetem a napirendi pontokat és kérem azok elfogadását. 
 



 206 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

1. Napirendi pont: 
Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület hozott egy határozatot az Egészségház tetejének a felújítására, illetve egy 
másik határozatban döntöttünk arról, hogy a sajnos vízkárt szenvedett volt Polgármesteri Hivatal, 
illetve a Házasságkötő Terem felújítását tegyük meg. Szerencsésen alakultak a költségeink és 
ezek határain belül a beruházásokat el tudtuk végezni, amiket a Képviselő-testület megszavazott. 
Sőt, van egy pár olyan plusz dolog is, amit úgy gondolom, hogy örömmel konstatálhatunk, hogy 
még belefértek a költségekbe. Elkészült az Egészségház teljes tetőcseréje, csatornázása. 
Ugyanebbe a költségbe még belefért a teljes külső homlokzat festése is, illetve ebbe még belefér 
a stablon deszkák festése, a nyílászárók külső rendbetétele és még bele fog férni egy babakocsi 
tároló építése is a Gyermekorvosi Rendelő mellett. Az itteni felújítások mellett még bele fog 
férni pluszban a teljes épületnek a körbefestése is. 
A virágosításból megmaradt pénzből pedig bele fog férni a belső udvarnak a rendbetétele is 
annak érdekében, hogy a Házasságkötő Terem melletti rész is megfeleljen annak a 
követelménynek, ahogy egy násznép elvárja és normális rendezvénytartási feltételeket tudjunk 
biztosítani. 
Szintén Képviselő-testületi határozatok születtek korábban a faluház-beruházás és a hozzá 
kapcsolódó szálloda-beruházás vonatkozásában. Itt megtörtént az összes szerződés aláírása, a 
letéti szerződések is megkötésre kerültek, leraktuk ezeket a szerződéseket. Jelenleg már a 
beruházó a pályázatát adja be a szálloda vonatkozásában. Itt is folyamatosan halad az ügy. 
Nemcsak bízunk benne, de papírunk is van róla, hogy március 31-éig a faluháznak az építését 
meg kell, hogy kezdjék. Átadtam a beruházó részére a teljes területet, illetve megkapta a teljes 
kiviteli terveket, amelyeket szintén a Képviselő-testület döntése nyomán rendeltünk meg. 
Rendelkezésre áll a teljes dokumentáció ahhoz, hogy ezek a dolgok megvalósulhassanak. 
 
Megrendeltük a településrendezési terv módosítását. A település teljes körű felmérése 
megtörtént. Már voltak többször az ULD Grouptól felmérni a munkarészeket. Rövidesen kézhez 
fogja venni a testület a településrendezési tervnek az első munkaanyagát és tovább tudunk lépni. 
 
Jelenleg az Önkormányzat bankszámla-egyenlege: 28.651eFt, van egy betétlekötés: 10MFt 
erejéig, van egy kihelyezett tagi kölcsön szintén: 10MFt erejéig. Most összesen 48.651eFt az 
Önkormányzat pénzügyi egyenlege.  
55 MFt beruházási, illetve céltartalékot különítettünk el. Úgy gondolom, hogy nagyon jól fogjuk 
teljesíteni ezeket a dolgokat tekintettel arra, hogy már a legnagyobb falatokat kifizettük. 
Kifizettük a 8MFt-ot a kiviteli tervekre és egy csomó olyan engedélyezési eljárást már 
lefolytattunk, aminek költségei voltak. 
Hátrányban vagyunk még a vízelvezetéssel. A 3MFt elkülönített keretből, egyéb okból 690eFt 
került felhasználásra a Dózsa György utcában, a lakóparkban és egyéb kritikus helyeken. Az ősz 
folyamán még ezeket a beruházásokat be kell fejezni. 
 
Az ipari övezet helyzetével kapcsolatban el kívánom mondani, hogy született egy Képviselő-
testületi határozat abban a vonatkozásban, hogy a kereskedelmi-gazdasági övezetben 1 hektár 
bérbeadásra került. Most már ott tartunk, hogy a Vilati Elektronic Kft. benyújtotta a komplett 
engedélyezési tervet a 6 hektáros megmaradt ipari területre, illetve a Bódi Művek, a Máté Zsolt 
által képviselt Royal-Donga Kft. és a Németh Dénes által képviselt cég a villamosítási munkákat 
megrendelte. Úgy tűnik, hogy ebben az évben beindul a teljes 8 hektáros területnek a kivitelezési 
munkája. A Vilati a teljes 6 hektáros területből ipari területet kíván létesíteni, megfizetik a 
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művelési ág váltás költségeit és megkezdik a kivitelezési munkákat. Ebben az évben 
megkezdődik a bekötő útnak is a kivitelezése. Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben jó 
döntést hozott a Képviselő-testület. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
A Házasságkötő Teremmel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy egy fagytalanító csap 
beépítésére sor kerül-e? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Fagytalanító csapot nem tettek, de le fogjuk engedni a teljes vízállományt és télen nem fogjuk 
használni az épületet. Télen költséghatékonysági szempontból az iskolában tartjuk a testületi 
üléseket. A Házasságkötő Terem vonatkozásában a csatornacsere és a tereprendezés még hátra 
van. 
 
2. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mindenki megkapta az anyagot. A könyvvizsgáló asszony részt vett a pénzügyi bizottsági ülésen. 
A könyvvizsgálói jelentésben foglaltak, illetve az I. félévi beszámoló számai számszakilag is 
egyeznek, megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. A tervek szerint halad az 
Önkormányzat. Az I. félévben a bevételeket 2 %-kal túlteljesítettük, a kiadások 50 %-on álltak, 
gyakorlatilag mindkét nem (bevételi-kiadási oldal) megfelel az időszakos teljesítéseknek. 
Ismertetem a beszámoló szerinti bevételeket és kiadásokat. 
A költségvetési bankszámla egyenlege I. félév végén 31,5 MFt volt, a pénztárban 500eFt volt, 
tehát a nyitó pénzkészletünk 32MFt, az összes bevételünk 208MFt volt, az összes kiadásunk 
199MFt, a záró pénzkészlet 41.321eFt. 
A költséges eljárásokat, engedélyezéseket elvégeztük, illetve a konkrét beruházások teljesítésre 
kerültek. El kívánom mondani, hogy szerepel a beszámolóban a tetőfelújításból az anyagköltség, 
mert az az I. félévben teljesítődött, viszont nem szerepel a kifizetett munkadíj, de már ezt is 
teljesítettük. 
 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
Az első félévben már elfogyott az egész évi keret, illetve nem tudom hogy van, a munkanélküli 
támogatáson belül 99 %. Már az összes keret elfogyott az I. félévben? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ebben az évben közel 40 embert foglalkoztattunk folyamatosan az „Út a munkához program” 
keretében, de egész éves teljesítéssel sem fogjuk kimeríteni az előirányzott költséget, amit a 
2009. évi február 15-ével elfogadott költségvetésünkben beterveztünk. 
  
Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási előadó:  
A közcélú foglalkoztatás finanszírozása utólagos finanszírozás, mindig pótelőirányzatban 
történik utólagosan az előirányzatának a képzése. Április 1-jétől a közhasznú foglalkoztatást 
felváltotta a közcélú foglalkoztatás, finanszírozási rendszere változott olyanképpen, hogy már 
nem a Munkaügyi Központtól kapjuk a finanszírozott összeget, hanem a Magyar 
Államkincstártól. Azért tűnik a számokból úgy, hogy már felhasználtuk, mert ezt mindig 
utólagosan tudjuk lehívni, mivel ez utófinanszírozott összeg. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bevételi oldalon is meg fog jelenni a következő rendeletmódosításnál és a kiadási oldalon is 
meg fog jelenni. Ennek egyensúlyban kell lennie.  
 
Volt egy képviselő-testületi tájékoztatás: tegnap volt a Polgárőrség gyűlése és péntektől már 
mindenki szolgálatban lesz. Polgárőr-járőr plusz a hozzá kapcsolódó önkormányzati 
alkalmazásban lévő közhasznú munkás fog éjszakás szolgálatot ellátni, amelyhez kapunk 
segítséget az Egri Rendőrkapitányságtól is. Gyakorlatilag egy állandó polgárőri jelenlétet tudunk 
biztosítani minden éjjel a településen. Bár bűncselekmények érdemben tényleg nem voltak 
mostanában a településen, de egyre több olyan alany kering a településen, akinek a felügyeletére 
és elriasztására több energiát és időt kell fordítani. Ebben partner volt a Polgárőr Egyesület is. 
Felajánlom a Képviselő-testület tagjainak ezt a lehetőséget, akik úgy gondolják, hogy részt 
vesznek ebben a munkában, várjuk. Bajzát Zoltán képviselő úrral én is vállaltam 2-3 éjszakai 
szolgálatot. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A pénzügyi bizottsági ülésen a könyvvizsgáló asszony felhívta a figyelmet az idegenforgalmi 
adó-bevételek várakozáson aluli voltára. Ez évek óta sajnos tendencia és a jelek szerint ez volt a 
legrosszabb évünk. A szeptemberi hónapban úgy gondoltuk, hogy a szállásadók összehívásával 
próbálunk javítani az adófizetési morálon. Elmondanám, hogy az idegenforgalmi adónál más a 
tendencia, mint az iparűzési adónál, mert az iparűzési adót általában bevallják, csak nem fizetik 
be, az idegenforgalmi adót pedig be sem vallják. Javítani a számokon némileg úgy tudnék, hogy 
ha a helyszínen ellenőrizni tudnám a vendégek létszámát, illetve a vendégkönyv alapján a 
vendégéjszakák számát. Nem szeretnék váratlanul kimenni, hanem 14 db szállásadót gyűjtöttünk 
ki, inkább összehívnám őket egy megbeszélésre. Szeptember végén szeretném, ha a Pénzügyi 
Bizottság is delegálna erre a megbeszélésre egy tagot és erősítené az önkormányzat érdekeit. Ha 
esetleg olyan problémájuk van, ami nem feltétlenül az adóhatóság érdekkörébe tartozik, akkor is 
beszéljük meg. Az ősz folyamán nem lesz javuló tendencia a vendégéjszakák vonatkozásában. 
Kérek egy-két szállásadót, hogy diszkrétebben működjenek, mert tudjuk, hogy egy-egy esküvő 
alkalmával milyen násznéppel kell számolni egy-egy külső helyszín (panzió) vonatkozásában, 
hiszen a polgármesteri hivatala anyakönyvvezetője esket, és úgy gondolnánk, hogy akkor a 
vendégeknek azon a szálláshelyen is meg kellene jelenni, de a vendégkönyv nem erről 
tanúskodik. Van is egy kis látencia is, amit el kell tűrni, el kell fogadni bizonyos határok között, 
de az alapvető követelmény, hogy be kell tartani a szabályokat. Ha az iparűzési adót az APEH 
fogja behajtani, nekem a gépjármű adó és az idegenforgalmi adó beszedése jelenti majd a 
nagyobb feladatot.  
Mind a két fél törekedjen arra, hogy javuljon ez a tendencia. Úgy gondolom, hogy jogos volt a 
könyvvizsgáló asszony megjegyzése. Ez az adótétel egyébként elenyésző mértékű az iparűzési 
adóhoz képest, de nem azt jelenti, hogy ennek nem kellene megfelelően működnie. Egy 
szeptemberi időpontot szeretnék egyeztetni a szállásadókkal. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat ebben az évben is milliós nagyságrendet költött rendezvényre. Már kértem a 
szállásadókat, hogy ezt a 200.- Ft-ot fizessék be. Ehhez további 400.- Ft-ot kapunk az államtól, 
amiből tudjuk finanszírozni a turisztikai rendezvényeket. Ezután az ellenőrzésre kell nagyobb 
gondot fordítani. Nem diszkréciót, hanem tisztességes eljárást szeretnék kérni az érintettekről. 
 
Varga József képviselő: 
A mundér becsülete érdekében el kell mondani, hogy tavasszal volt egy kezdeményezés, hogy a 
jegyző asszony össze fogja hívni a falusi szállásadókat. Az I. féléves vendégéjszakák száma az 
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én esetemben tragikus volt. 3 hónap alatt az ajtót rám sem nyitották. Állunk annak elébe, hogy 
legyen megbeszélés és ott keményebben lépjünk fel. Az idegenforgalmi rendezvények nagy 
létszámot mozgatnak, de a résztvevők általában nem alszanak itt. El lehetne gondolkodni, hogy 
olyan programokat kellene szervezni, hogy a résztvevők itt szálljanak meg. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
Elgondolkodtató és nagyobb figyelmet kell rá szánni, hogy egy ilyen minimális szinten befolyó 
összegről van szó. Minden 1.- Ft-hoz 2.- Ft-ot ad az állam, de mi ezt is elveszítjük. Nem 100eFt-
ot költünk ezekre a területekre egy évben, hanem sokkal többet. Arról van szó, hogy kapjanak 
nagyobb tájékoztatást, segítséget, hogy mi lenne nekik jobb, tudják, hogy kellene jobban 
bevallani az adót és tudják, hogy hogyan kell helyesen bevallani az adót. Ösztönözni kell őket. 
Átlagosan 2,8 fő/vendégéjszaka volt a faluban egy fél év alatt 1 napra vetítve. Ha elosztom 
tizennéggyel, 0,2 vendégéjszakát jelentene naponta, ami nem egy magas szám. Sajnálatos, mert 
aki ezzel foglalkozik, annak is rosszabbul megy.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Elég sok pénzt teszünk turisztikai fejlesztésbe. Itt lesz a leendő faluház beruházás, itt lesz a 
határon átnyúló turisztikai pályázat. Most is voltak olyan települési rendezvények, ahol tudjuk, 
hogy nem történtek meg az adóbevallások, ahol vendégek voltak. Az adóhatóságnak kell ebben 
lépni. Át kell gondolni, hogy bármilyen turisztikai rendezvényre egyetlen fillért is félre tesz. 
Szeptember-október hónaptól az ellenőrzésre nagyobb gondot kell fordítani. A legnagyobb 
veszélyt abban látom, hogy turisztikai vonalon nem lesz esélyünk semmiféle pályázaton. Azt 
mondják, hogy nincs szálláshely kihasználtság. 
 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
Szeretném kérdezni, hogy az eseti pénzbeli ellátás gyermekvédelmi vonalon mit takar, mert az is 
91 %-on van? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az is ugyanolyan utólagosan finanszírozott normatíva. Gyakorlatilag a szociális ellátás jelentős 
része, amire az Önkormányzat biztosít forrásokat bizonyos %-ban, amit a szociális törvény 
meghatároz, pl. a szociális segélyek. Gyakorlatilag ezek a legnagyobb tételek, a normatíva 
változásból eredő rendeletváltoztatások, amelyeket aktuálisan a negyedéves vagy féléves 
beszámolóval együtt módosítani kell.  
 
Kérem, hogy az I. féléves költségvetési beszámoló elfogadása tárgyában szavazni 
szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

94/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
3. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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Az Önkormányzat Alapító Okiratának módosítása szükségessé vált. Bele kell tenni az ellátandó 
szakfeladatokhoz azokat az intézményi szakfeladatokat - ráadásul bontva - amelyeket az 
intézményeink ellátnak. Az új szakfeladat-rendek 2010. január 1-jétől érvényesek, tehát ez év 
végéig a régi szakfeladat rend szerinti besorolás él. Az Alapító Okiratban fel kell tüntetni a 
tevékenységeknek mind a régi, mind az új szakfeladat rend szerinti besorolását.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a módosító okirat leirattal elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítást egyhangúlag elfogadta.  

 

 
95/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri 
Hivatal Alapító okiratának 2009. október 1-jei hatállyal történő módosítását és 
felhatalmazza Felsőtárkány Község polgármesterét az Alapító okirat aláírására. 
 

4. Napirendi pont: 
Az Általános Művelődési Központ igazgatójának beszámolója a tanév II. félévéről 
Előadó: ÁMK igazgató 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgatót beszámolója megtartására illetve 
megkérdezem, hogy az írásbeli beszámolót ki kívánja-e egészíteni? 
 
Bajzátné Szántósi Mária: 
A beszámoló elég részletesen tartalmazza az Általános Művelődési Központ II. félévének a 
munkáját is, illetve az a mellékletekben is megfogalmazódik. 
Szeretnék kiemelni három területet. Az egyik, ami a finanszírozhatóságnál mindig nagyon 
fontos, az intézményi tanulólétszám, illetve az intézménnyel jogviszonyban állóknak a létszáma. 
Én egyetlenegy mondat erejéig beleszúrtam a 2009. szeptember 1-jei tanulóállapotot, ami 
egyértelműen növekedést mutat. Remélem, hogy ez fog majd folytatódni. 
 
A másik, amire egy gondolat erejéig kitérnék, az a könyvtárban lévő változás. Sajnálom, hogy 
nem ott van képviselő-testületi ülés, de ahogy hallottam polgármester úrtól, az vissza fog oda 
kerülni és akkor a T. Képviselő-testület is megtapasztalhatja azt a változást, ami ott megtörtént. 
Ez mindenképpen pozitív irányú. Elnyertük azt a pályázatot, ahol mi meghívott vendégként 
szerepeltünk, ami tulajdonképpen a könyvtári programot biztosítja 7 éven keresztül számunkra. 
 
A harmadik terület a közművelődés, a rendezvényeknek a területe. A féléves beszámolóban 
láttam, hogy ez a terület egy intézményegységként szerepel, hiszen csak július 1-jétől válik külön 
a Művelődési Ház és a Könyvtár. 41 %-os teljesítést mutat. Én már a „nagy”rendezvényeken túl, 
látom azt a számot is, hogy nem költöttük el azt az összeget, amit erre a Képviselő-testület 
meghatározott a költségvetés elfogadásánál. Azt gondolom, hogy – ugyan még nem tartunk ott, 
hogy olyan rendezvényeket gyártsunk, ami tartja a vendégeket és a vendégéjszakák számát is 
növelné – de a rendezvényeink – akár a nagyokat, akár a kisebbeket említem - mindenképpen 
előrelépést mutatnak, előrelépést jelentenek az ÁMK és a település életében is.  
Kérem, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
Kapuvári Csaba bizottsági elnök: 
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A bizottság is megkapta a beszámoló anyagát. Mindenki elolvasta, mindenki tudomásul vette. 
Meghallgattuk az ÁMK vezető szóbeli kiegészítését. Azt is megállapítottuk, hogy 1 éves 
távlatban kedvező fejlődés, változás történt az ÁMK életében. Elfogadásra javasoljuk a 
beszámolót. 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
A hallgatói létszámok alakulása: 185 tanuló + 1 magántanuló van az általános iskola 
intézményegységben, 130 növendéke van az alapfokú művészetoktatási intézményegységnek, 
120 fő az óvodai létszám, tehát újabb kisgyereket sajnos oda nem tudunk felvenni. Ez azt 
mutatja, hogy ha a 2007. évi adatokban gondolkodunk, ahhoz képest jelentős a növekedés, de ha 
a 2008. október 1-jei adatokat nézem, akkor 171 tanulója volt az általános iskolának, ebből 3 
magántanuló volt, ami a finanszírozás szempontjából nekünk nem jelent plusz pénzt. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A beszámolót elfogadásra javaslom, de a költségvetés tárgyalása előtt átgondolnám a következő 
évi Rétes-nap megszervezését is. A tárkányi embernek főleg a munka jut, kevesebb a szórakozás. 
Utalni szeretnék egy sporttal kapcsolatos iskolai rendezvénysorozatra. Szeretném, ha az ÁMK 
iskolája bekapcsolódna az iskolák közötti sportrendezvényekbe többféle sportágban is. Úgy 
tudom, hogy a testnevelő tanárok kaptak is felkérést az elkövetkezendő programokra. 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Mivel a beszámoló az elmúlt időszakra szól, igazából nem tartalmaz olyan utalásokat, ami a 
jövőre vonatkozik. Azt gondolom, hogy majd akár a költségvetés koncepciójának az 
elkészítésénél, akár az ÁMK munkatervének elfogadásakor erre figyelemmel leszünk. A Rétes-
nap egy következő beszámoló témája lesz. A sport területére pedig én azt gondolom, hogy 
nemcsak röplabdába, hanem kézilabdába is be akarunk kapcsolódni a rendezvényekbe akár 
kistérségi, akár országos szinten is. 
 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
Nekünk valamelyik nap volt ÁNTSZ tájékoztató az influenza-járvánnyal kapcsolatban és a 
tájékoztató szerint nemcsak orvosi szobát, hanem elkülönítő szobát is kötelező lesz majd az 
iskolában létrehozni és megfelelő eszközökkel felszerelni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Én is beszéltem szülőkkel, testnevelő tanárokkal, képviselőkkel a sportról. Igazából semmi más 
nem hiányzik ahhoz, hogy elmenjenek minden egyes sportrendezvényre, csak a pénz. A megyén 
belüli rendezvényeken a busz és minden egyéb költségek azok, amik jelentősek. Úgy gondolom, 
hogy ebből a költségvetésből tudunk szánni arra, hogy ezek a tanulók sportversenyeken 
vegyenek részt. Támogatom az elképzelést. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Néhány forintról van szó a költségvetésben. Lehetne a regionális sportbizottsághoz fordulni és az 
ottani gyerekekkel lehetne közös sportrendezvényen részt venni Egerben. Ezt az ötletet annak 
elején díjazták és nagyon jól tudtuk mérni magunkat a városi versenyeken. 
A másik témában a szülők kérdezték, és örömmel vették tudomásul, hogy az óvodaépítés 
elkezdődik a jövő évben. Többen kérdezték, hogy mi lesz az óvodai csoportokkal, hogyan oldjuk 
meg. A következő testületi ülésen el lehetne mondani. A koncepciót jó lenne közölni a szülőkkel. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az óvodai átépítések időpontjait úgy fogjuk koordinálni, hogy arra a nyári időszakra teljesen 
bezárjuk a fenti intézményt, amikor a gyerekek nem lehetnek az építési területen, a gyerekek a 
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lenti óvodában lesznek. A csoportszobák bontását építését ekkor kell elvégezni. Ez egy elég 
rohammunka lesz és azért kell egy olyan kivitelezőt keresni, aki egy sor alvállalkozóval 
dolgozik. Amennyiben nem készül el időben, az általános iskolában 2 olyan csoportszobát ki 
tudunk alakítani 1-2 hónapra ideiglenes jelleggel, ahol a gyerekek biztonsággal elhelyezhetők. A 
vésztartalék a Művelődési Ház. Szerencsésebb az iskolában a teremfelosztást elvégezni, hogy az 
ottani minősített konyhával és étkezővel ki tudják szolgálni a kicsik igényeit is.  
Amivel gond van, hogy teljesen tele van az óvoda, jelenleg 120 fő jár. A 3 évet be nem töltött 
gyerekek várólistán vannak. Kértük a szülők türelmét erre az időszakra. Konkrét terveket fogunk 
készíteni és a szülők is kapnak megfelelő tájékoztatást.  
 
Amennyiben nincs további kérdés, a bizottság javaslata alapján javaslom a beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 
96/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 
Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ igazgatójának a 2008/2009 tanév II. félévéről 
szóló beszámolóját. 

5. Napirendi pont: 
Az Önkormányzati Minőségirányítási Program elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat újólag elkészítette a minőségirányítási programot. Kecskemét 
minőségirányítási programját vettük alapul. Ez egy általános minőségirányítási program, aminek 
a részleteit az IMIP-ben kell alkalmazni. Vannak olyan fontos elvek, amiket célszerű betartani, 
célszerű összhangba tenni az IMIP-el. Az IMIP-et elfogadtuk. Az ÖMIP is összhangban van 
vele. Az ÖMIP általánosságban tárgyalja a kérdéseket, amelyeket figyelembe kell venni. Ez a 
dokumentum nem minden önkormányzatnak áll rendelkezésére. Az előző ÖMIP-et egy szakértő 
készítette, aminek érvényessége most járt le. Értelemszerűen, ha a Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy megrendeljük az intézmények átvilágítását, akkor abba az árajánlatkérésbe bele kell tegyük 
ennek is az áttekintését és továbbgondolását. Első körön javaslom, hogy fogadjuk el. Egyébként 
az árajánlattal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy 600.000.- Ft-ba kerül a teljes háttér 
anyaggal a teljes program felülvizsgálata. A lényeges az lenne, hogy ez meg tudjon történni. A 
testületnek el kell dönteni, hogy a tartalékhoz nyúlva megrendeljük-e ezt a munkát. Ez egy 
kéthónapos elég komoly feladat lesz az ÁMK igazgató asszonynak is és az Önkormányzatnak is. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a szakértők az elfogadott programokat és az összes 
szabályzatot összefésülve tegyenek egy ajánlatot egy komplett intézmény struktúrának megfelelő 
komplett program elkészítésére azzal, hogy a komplett dokumentáció megfeleljen annak, hogy a 
következő évben már mindenféle ellenőrzésnek elébe tudjunk menni. 
 
Varga József képviselő: 
Az óvodai és iskolai feladatellátásra vonatkozó minőségi céloknál szerepel, hogy fordítsunk 
kiemelt figyelmet a gyermekek testi és lelki nevelésére, állapotának javítására. Ezt én úgy 
értelmezem, hogy csupán fizikális dolgokra, ruházat, környezet rendben tartására vonatkozik.  
Úgy gondolom, hogy teljesen önkéntes alapon működik a hit- és erkölcs oktatása. Nem is 
mindenkinek kellene hitoktatást tartani, de kellene, hogy válasszon az erkölcstan és a hit között.  
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Az előző testületi ülésen azt mondta a szakértő, hogy jelöljön meg a Képviselő-testület öt olyan 
célt, amit el szeretne érni az oktatási intézményeken keresztül. Azt szeretném elérni, hogy a fiatal 
tudjon köszönni, és tudja tiszteletben tartani embertársát.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Közoktatási intézményben elrendelni nem lehet. A pedagógusok megpróbálnak mindent annak 
érdekében, hogy az otthon deficitjét megpróbálják kompenzálni. Nem vagyok biztos benne, hogy 
ez 100 %-ban sikerülhet.  
 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
A gyerekek viselkedésükben egy mintát követnek. Első osztályban beindult a médiaoktatás? 
 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Első osztályban nem indult be és nem is lesz médiaoktatás. A 8. osztályban heti félóra a 
médiaoktatás. Két dologra kell a tanulók figyelmét felhívni. Meg kell tanítani, hogyan kell 
kiválasztani a televízió választékából. A szülői ház hatása nagyon erős. A mi tanulóinkra – 
bárhová elmegyünk – visszajelzést kapunk, hogy jobban neveltek, mint egy városi általános 
iskolában lévő tanuló. Természetesen többet kell tenni ez érdekében. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az ÖMIP-ről beszélünk, ami lehetőséget ad arra, hogy az ÁMK intézményegységeit az 
Önkormányzat elvárásai szerint irányítsuk. Ez a program jogilag, szakmailag tartalmában 
tartalmazza mindazt, ami az irányításhoz kell. Szakmai véleményezést is kap akkor, ha egy 
ellenőrzési menetet indítunk el szakértő bevonásával. Polgármester úr említette, hogy nagyon 
nehéz találni, elfogadott, nekünk is átvehető ÖMIP-et. Valószínű, hogy a szakértő és maga a 
program kidolgozása is kemény összegekbe kerül, és nem akarják ezt a települések közzé tenni. 
Én megpróbáltam az egrit megszerezni, de csak olvasható, nem másolható. Akkor derült fény 
számomra is, hogy ott van egy művelődési iroda, vannak szakértők, akiknek az a dolga, hogy az 
intézményeket irányítsák. Ők évről-évre átdolgozzák, és mindig időszerűvé teszik. Nekünk is 
meg kell tenni mindenféle iroda és mindenféle szakapparátus nélkül. Ezért tartom jónak azt a 
véleményt, gondolatot, amit a polgármester úr megfogalmazott, hogy ha részt veszünk ebben az 
átvilágításban, akkor a mi programunkat is szakszerűbbé tehetjük. Kereteiben, jogszabályi 
hátterében alkalmas arra, hogy elinduljunk és működjünk. Van egy elfogadott hatályos ÖMIP, 
amit ezzel frissítünk, de megtehetjük bármikor, amikor szakértői vélemény birtokában leszünk, 
vagy azt módosítjuk. 
A lényeg az, hogy a képviselők közül többen megfogalmazták, hogy jó lenne, ha lenne a 
településnek, az ÁMK-nak egy vezérelve, csak Felsőtárkányra, csak az ÁMK-ra jellemző 
programja, és arculata, ami még több tanulót, még több szülőt és még több lakót vonzana ide. 
Biztos így lesz, mert az irány nagyon jó és a tavalyihoz képest is fejlődés tapasztalható. Ha még 
szakszerűbbek leszünk, és figyelünk arra, hogy mit akarunk és meg tudjuk fogalmazni, hogy mit 
akarunk – külső szakértő segítségével – a programunk is jó lesz és az ÁMK is jól működik, és az 
emberek is megelégedve fogadnák, hogy jó helyen van a gyermekük. Úgy gondolom, hogy az 
irány jó. Első menetben elfogadásra javaslom a polgármester úr által kiegészítettekkel. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Itt van a program, és itt van a többi anyag is. A szakértők szépen elkezdik boncolgatni. Ahogy a 
Képviselő úr fogalmazott, hogy „tárkányi” legyen. Ezt a szónak nem a lokálpatrióta, hanem a 
szakszerű értelmében mondom, hogy szövegszerű javaslatokat is szeretnék kapni ezekhez a 
munkákhoz. Ha a Képviselő-testület is kellő időt szán erre – a többség úgy gondolom igen – arra, 
hogy ezeket a programokat átnézze és javaslatokat tegyen hozzá, akkor egy pár szövegszerű 
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javaslattal saját képünkre formálhatjuk a dokumentumokat. Ehhez kérek a szakértői munkán túl 
képviselői segítséget is.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az Oktatási Hivatal a lelkiismereti szabadságnak a megtartását nagyon szigorúan értelmezi. Egy 
kisvárosi iskolában csak az iskolának az elnevezése miatt több millió forint bírságot szabott ki, 
mert az iskolának a nevében benne volt, hogy ökomenikus és a kereszt fenn volt a falon. A 
tanulóknak a 90 %-a katolikus vallásúnak vallja magát, mégsem lehet, csak kizárólag csak a 
katolikus istentiszteleteket tartani, ha ökomenikus az iskola. Akkor biztosítani kell az összes 
többi felekezetnek is a vallásgyakorlásnak a megfelelő módját. Ha ezt bele tudjuk venni 
általánosan a programba úgy, hogy ez egyik vallásra sem éleződik ki, akkor én bele tudom 
fogalmazni, amennyiben az ÁMK igazgató asszony azt mondja, hogy az IMIP-en és a többi 
dokumentumon is konzekvensen ez a vonal átvihető. Az udvariasságra és a tisztelettudó 
magatartásra is lehet szerintem egy pontot nagyon általánosságban megfogalmazni. Az iskolánál 
nem lesz gond, mert szerintem az osztályfőnöki órába ezt bele lehet építeni. Óvodánál kicsit 
bonyolultabb a feladat. 
Egyetlen egy dolog, amit minden ÖMIP-ben hiányoltam, az a következő mondat, és így teljesen 
új a miénkben és szerintem az országban egyedi: „Törekedjenek arra, hogy a tanulók minden 
életkori periódusban kötődés és tiszteletet érezzenek a település, az ország iránt ahol élnek.”  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom az ÖMIP elfogadását. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

97/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 
2009-2012 évek Önkormányzati Minőségirányítási Programját. 
 
 
6. Napirendi pont: 
A Közszolgálati Szabályzat módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Közszolgálati Szabályzat egy eléggé régóta hatályban lévő szabályzat. A készítése óta elég sok 
minden megváltozott, ami aktualizálásra szorul. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Felsőtárkányban éves szinten kb. 10 esküvő van. Minden esetben egy forma nyomtatványon 
kérelmezik az anyakönyvvezetők, hogy az általuk lebonyolított esketésért 3.000.- Ft esketési 
díjat felvehessenek. Ez az összeg most már az alapvető költségeiket sem fedezi. 
Megfogalmazódott bennem az, hogy emelni kellene ezen a díjon. Nagyobb részt külső helyszínes 
esküvőkről van szó, nem ritkán a Bükkben. Egyszer én is voltam a Három-kőnél. Nekik a 
megjelenésre is adni kell az esketések alkalmával. Ami számításba jöhet, az az, hogy a 
szabadidejükben, szombatonként is dolgozni kell ha esketés van. Ezért kérem a Képviselő-
testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a módosított előterjesztésre is 
figyelemmel ezt az összeget 6.000.- Ft-ra megemelni szíveskedjék. Ezzel egyidejűleg úgy 
gondoltam, hogy a polgármesteri rendelkezést is célszerű lenne módosítani. Ebben természetesen 
nem kell döntenie a Képviselő-testületnek, mert ez polgármester úrnak a saját jogköre, de úgy 
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gondoltam, hogy tájékoztatásképpen mindenképpen beszélni kellene arról, hogy van egy olyan 
térítési díjakra vonatkozó polgármesteri rendelkezés, amelyben a Házasságkötő Teremnek az 
igénybevételéről is szó esik. Pontosabban: eddig nem kért az Önkormányzat térítési díjat, mert 
nem voltak megfelelő viszonyok a Házasságkötő Teremben. Egyrészt a felújításra, másrészt a 
rezsiköltségre tekintettel, harmadrészt pedig a minden alkalomra készítendő virágdísz költségeire 
tekintettel érdemes lenne egy 10.000.- Ft-os jelképes összeget kérni a terem használatáért. Ha 
jövőre a faluház átadásra kerül, akkor egy nagyobb lélekszámú esküvőnek a megtartására is sor 
kerülhet, akkor is ráérünk annak a feltételeit tárgyalni. Jelenleg azt javasoltam a polgármester 
úrnak, hogy egy 10.000.- Ft-os költséget jelöljünk, meg, ami szerintem egy nagyon baráti ár a 
terem használatáért. 
A 15.000.- Ft, a külső helyszínes esketés térítési díját a körülmények változására tekintettel 
20.000.- Ft-ra emeljük. Ebből a költségeket tudjuk téríteni. Kérem, hogy az előterjesztést 
támogatni szíveskedjenek. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjék. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
A PEB megtárgyalta a problémakört és 3000.- Ft-ról 6000.- Ft-ra javasoltuk ezt az összeget 
felemelni. Ha valaki belegondol, hogy mennyi időt vesz igénybe, tudomásul veszi ezen összeg 
emelését. A többi térítési díjnál is tudjuk támogatni az emelés mértékét, de ha nagyobb lenne a 
házasulandók aránya, gazdaságosabban is lehetne üzemeltetni a házasságkötő termet. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Két részre bontanám a dolgot: az anyakönyvvezető díjának emelését javaslom támogatni, a többi 
összeg emelését nem támogatom. Egyébként is igen nagy összeget felemészt az esküvő 
megrendezése. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy gondolja, hogy költségcsökkentéssel tudjuk növelni a 
házasulandók számát, akkor arról kell döntenie.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az állampolgársági eskük eddig is térítésmentesek voltak, ezt követően is így lesz. Ezek 2001. 
évi díjak, ezért ezt a mai viszonyokra kell aktualizálni. 
Javaslom, hogy a jegyző asszony által előterjesztett napirend vonatkozásában szíveskedjenek 
szavazni. 
 
A Képviselő-testület a módosított javaslatot 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében 

elfogadta. 

 
98/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőtárkány Község 
Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata XIII. fejezetének 13.5. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
- Az anyakönyvvezető esketés és névadó alkalmával esetenként 6.000.- Ft nettó juttatásban 
részesül.  
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a módosítás Közszolgálati Szabályzatban történő 
átvezetésére.  
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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7. Napirendi pont: 
Egyebek 
a) Nagy Ádám kérelme 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm Nagy Ádám urat, az Egri Nagy Kerékpáros Sportegyesület tulajdonosát, és a Bükk-
Maraton fő szervezőjét és jogdíja tulajdonosát. 
Azért keresett meg, illetve én kerestem meg a „Bükk-Maraton” rendezvénnyel kapcsolatban és 
úgy gondolom, hogy településmarketing szempontjából nagyon jó lenne ha Felsőtárkányba 
áthozná a rendezvényt. A rendezvény kinőtte a Berva-völgyi telepet, ahol eddig a rendezvényt 
megtartották, Felsőtárkány pedig megfelel erre a célra.  
Ő idehozza a rendezvényt, kér egy területet ahová hajlandó beruházni. Egyetlenegy dolgot kért, 
hogy legyen meg az a biztonság, hogy ha ő ide hoz egy 1500 fős rendezvényt, akkor több éven 
keresztül itt megtarthassa. 
Felsőtárkányban az Egeres-völgyben van egy különleges sportcélra kijelölt ingatlan, ami eléggé 
nagy terület. Úgy gondolom, hogy a középső részen van egy olyan 2 hektáros önkormányzati 
terület, ami megfelelne erre a célra. Ezzel kapcsolatban keresett meg. 
 
Nagy Ádám kérelmező: 
Testnevelőtanár-népművelőként végeztem. Később vállalkozó voltam, majd közgazdász 
diplomát szereztem. Polgármester úr elmondta, hogy a „Bükk-Maraton” az én védjegyem, én 
találtam ki. 9 éve a Tesco parkolóban kezdtünk, majd 3 éve kikerült a Berva-völgybe, a kőbánya 
volt telephelyére, de ezt is túlnőttem. 1500 versenyzővel be kellett látni, hogy tovább kell lépni. 
Többször megkerestek, hogy miért nem gondolkodom felsőtárkányi viszonylatban. Most már 
sürget az idő. 9 év alatt rengeteg dolog volt arra, hogy hol lehetne ezt a rendezvényt megtartani. 
Az Egeres-völgy erre a legalkalmasabb. Az Egeres-völgy 2 hektáros területe befedi az 1500-
2000 embert is. Ez rengeteg dolgot hozna a falunak. Ezt a földterületet gyakorlatilag 10 évre 
szeretném bérbe kapni. Meg tudom oldani, de nem kell hozzá sem pénz, semmi. Annak van 
értelme, ha hosszú távon gondolkodom, ezért szeretném bérbe kapni. Egy rendezvény 
engedélyeztetése mega idő. Legkésőbb februárban el kell kezdeni, hogy mindennek az engedélye 
rendben legyen. Sok sportesemény engedély nélkül zajlik az országban. Ez a rendezvény 
megjelenik sok helyen, ezt nem lehet megcsinálni engedély nélkül. Mindenre meg van a papír, 
mindenre meg van az engedély. A rendezvény hozza magával, hogy elég sok szponzori kör társul 
hozzá. Ajánlok egy lehetőséget, és úgy gondolom, hogy előny lehet Felsőtárkány részére és az én 
problémámat is megoldaná.  
Augusztus 2-án volt egy rendezvény. Jövőre a 10. verseny lesz, ami egy szép kerek szám, ezért 
ez is motiválólag hatott rám, hogy most kellene váltani. Ha ez működik, ebből egy fesztivál 
lehetne. Lehetne hozzá kapcsolni más típusú sportrendezvényt, vagy más kapcsolódó 
rendezvényt. Ha lesz megállapodás, hozzávetőlegesen 4-5 napos Bükk-Maraton Fesztivál néven 
jönne létre. Emellett ha ténylegesen kialakul itt valami, vannak más elképzeléseim a hellyel 
kapcsolatban. Egy mezei futóversenyt bármikor el tudok ott képzelni, aminek ez tökéletes 
helyszíne lehetne. Ha van kérdésük, megpróbálok válaszolni.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A Nemzeti Parknak nem lehet kifogása? Későbbiekben ez a tevékenység igényel 
közműfejlesztést, ami a későbbiekben az Önkormányzatot terhelné? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
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A Nemzeti Park területén zajlik most is a Bükk-Maraton. Maga a rajt-cél terület, ahol 
tulajdonképpen a rendezvény megvalósulna, különleges sportövezetként van feltűntetve a 
rendezési terven. A rendezési terv készítésekor minden ilyen irányú szakhatóság biztosította a 
különleges sportcélú terület övezetté nyilvánítására. A jelenlegi rendezésmódosításban sem 
változott érdemben csak egy része. Mindenki biztosította a területet a különleges sport céljára. 
Ha a testület azt mondja, hogy elviekben támogatja a kérést, akkor az októberi testületi ülésig a 
megállapodást előkészítjük a kérelmezővel, illetőleg a bizottságokkal, akik érdemben részt 
vesznek. Az október 8-ai bizottsági ülésen a bizottság már a kész tervezetet tudja tárgyalni. Az 
október 13-ai ülésen születhet érdemi határozat erre vonatkozóan, majd azt követően sor kerülhet 
a szerződés aláírására is. Ebben az évben mi is nyújtottunk segítséget egy kisebb rendezvényhez, 
aminek az engedélyeztetését márciusban kezdtük. Októberben jussunk a végére, mert ki kell 
tűzni a rendezvény időpontját. A Rétes-nap már működik és megáll a saját lábán. 
 
Nagy Ádám kérelmező: 
Mindenkinek van beleszólási joga az Erdészetnek is és a Nemzeti Parknak is. 9 év alatt mindent 
megoldottam, szerintem ezt is meg tudom oldani a Nemzeti Parkkal. Mindenki a törvények 
mentén működik, azt mindenkinek be kell tartani. Nyilván kell közműberuházást végezni. Én 
nem kérek semmit, csak a területet. A közműberuházás az én problémám, én ezt meg tudom 
oldani. Alapvetően nem akarok semmi feltételt szabni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezem a testületet, hogy elviekben támogatja-e a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület a kérelmet 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elviekben támogatja.  

 

99/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az Egri Nagy Kerékpáros Egyesület tulajdonosának a 
felsőtárkányi 060/8, 060/9, 060/10 helyrajzi számú, különleges sportterület övezeti 
besorolású külterületi ingatlanok bérbevétel iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a 
kérelmet elviekben támogatja azzal, hogy érdemi határozatot az októberi ülésén hoz. 
 
b) Wachterné Érsek-Prókátor Ildikó kérelme: 
 
dr. Juhász-Attila Simon polgármester: 
Wachterné Érsek-Prókátor Ildikó írt egy kérelmet, de azért csak most került be a testület elé, 
mert abban maradtunk, hogy a szeptemberi ülésre hozzuk be. Felsőtárkány területén működik az 
Önkormányzat által üzemeltetett védőnői ház, ahol természetgyógyászati tevékenységet kíván 
folytatni. Reflexológiai területen dolgozik, és a bizonyítványa alapján ezt a munkát szeretné itt 
végezni. A költségekre kellene egy képviselő-testületi határozatot hozni. 
Rezsiköltséget, a bérleti díjat kifizeti. Azt kéri hogy bocsássuk részére a helyiséget bérleti díj 
ellenében. Képviselő-testületi határozat szükséges, ezért kérem; hogy a kérelem tárgyában 
szavazni szíveskedjenek. 
Ez a védőnői szolgálatnak egy U alakú helyisége, amit a folyosóról meg lehet közelíteni, nem 
kell bemenni a váróba. A védőnők ott tárolnak eszközöket, esetleg kismamák a várakozás alatt 
ott szoptathatnak. Az ÁNTSZ nem adja ki arra az engedélyt, ha valami problémás.  
Ami rajtunk múlik, hogy hozzájárul-e a testület a helyiség bérbeadásához. Az igénybevétel 
rendjét az önkormányzati rendeletben meghatározott költségjegyzék alapján határozzuk meg. 
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A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

100/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Wachterné Érsek-Prókátor Ildikó reflexológus kérelmét és 
úgy határozott, hogy a tevékenység végzéséhez az Egészségházban lévő védőnői szolgálat 
helyiségét biztosítja. A bérleti díj vonatkozásában, a hatályban lévő Képviselő-testületi 
határozat 28/2004. (XI. 9.) díjszabását veszi alapul.  
 

c) Sportegyesület kérelme 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A költségvetés tárgyalásánál azt a feltételt szabta a Képviselő-testület a Sportegyesületnek, hogy 
drasztikusan csökkentsék a rezsiköltségeket és amennyiben a korrekt elszámolást erre 
vonatkozóan elkészíti és ellenőrizhető módon eljuttatja a részünkre, akkor a megtakarítás egy 
részét a Képviselő-testület átadja a sportegyesület részére.  
Elég sok pénzt megtakarítottak. Elkészítették a 2007-2008-ra vonatkozó listát, melyen a 
közüzemi fogyasztások jelennek meg. Gáz 20 %-os megtakarítás, öltözői vízhasználat, pálya 
vízfogyasztás megtakarítás, villanynál 25 %-ot meghaladó megtakarítás jelent meg. Ezért 
nyújtott be az egyesület vezetősége nevében Varga Zsigmond egyesületi elnök a kérelmet. 
Amennyiben a teljes összeget nem is kapják meg, de ha valamennyi segítséget kapnának, akkor 
ezt az évet meg tudnák oldani. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
Úgy gondoltuk, hogy amit megígértük adjuk oda, és javasoljuk, hogy ezt az utánpótlás-nevelésre 
vonatkozó feladatokra használják fel. Ezzel támogatjuk a kérelmet. 350.000.- Ft-ról volt szó. 
Adjuk oda azzal, hogy takarékosan használják fel  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Határozati javaslatként előterjesztem a PEB álláspontját és plusz támogatásként a 
megtakarításokra tekintettel, javaslom, hogy a felsőtárányi sportegyesület részére a kért összeg 
megfizetését a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg szavazzuk meg. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A fogyasztás mértékét határozzuk meg. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A PEB javaslatát támogatva javaslom elfogadásra. 2007-2008. évet ismerve vizsgáljuk meg a 
2009. évi eddigi fogyasztás mértékét. Szeretném, ha a szerződéskötés előtt megvizsgálnánk a 
2009. évi I. félévi energia felhasználást. Ha ez arányaiban hasonlít a 2008. évire támogatom, ha 
lényeges eltérés van, nem tudom támogatni.  
 
Módosítom a javaslatot: 
A PEB javaslatát támogatva javaslom elfogadásra a 2010-es költségvetés tárgyalásánál 
vizsgáljuk meg a felhasználást. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A képviselő-testült a határozat javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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101/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Sportegyesület kérelmét, melyben a 2008. évben elért 
rezsiköltségek megtakarításának támogatáskénti jóváírását kérte, és úgy döntött, hogy a 
kérelmet 350.000.-Ft értékben támogatja, azzal, hogy a támogatást elsősorban az 
utánpótlás nevelésére kell fordítani. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szót ejtettünk az átvilágításról. Elég sok önkormányzati szabályzat és ÁMK szabályzat, 
házirend, könyvtár, IMIP, ÖMIP szóba került a mai Képviselő-testületi ülésen. 
Júniusi ülésen kértem egy árajánlatot erre vonatkozóan a Pedagógiai Intézettől. A bruttó 
600.000.- Ft-os árajánlat a teljes intézményi átvilágításra, átvizsgálásra, a módosító javaslatokra 
vonatkozik. A hibák kijavítására tennének javaslatot. 
A komplett dokumentációt 2 hónappal későbbi időpontra a hatályos jogszabályi környezetnek 
megfelelően kezünkbe adnák. Mindenféle ellenőrzésnek elébe menve biztonságot adnának az 
intézmény igazgatójának és az Önkormányzatnak. Javaslom, hogy ezt az összeget szavazzuk 
meg a feladat teljes elvégzése érdekében. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Többször beszéltünk róla, hogy törvény írja elő négyévenként az ellenőrzést. Ha erre sort 
kerítünk, szakszempontból is megfelel a működésünk. Javaslom ennek elfogadását. 
Törvényességi ellenőrzést is kaptunk. Leírja a szakértő, hogy a szakos ellátottság 10 %-os, leírja 
az optimális létszámot. A megtartott órák számát és a törvényességet vizsgálják. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Amennyiben büntetést kapunk, a szakértő részére áthárítható-e a bírság, amennyiben a MÁK 
kiszabna velünk szemben valamilyen joghátrányt? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezt a szerződésbe mindenképpen bele kell foglalni. Ha fizetünk egy elvégzett munkáért, a 
szakértők vállaljanak is felelősséget a szakértői munkáért. 
Megvizsgálják a tantárgy felosztást. Teljesen korrekt és átfogó képet kell kapni a testületnek a 
költségvetés előtt. Arról, hogy mik az indokolt költségek. A normatívákat is vizsgálná. 
Javasolnám, a következő év januárjában a költségvetési számok ismeretében, hogy keressünk 
egy külső szakértőt, aki időszakosan belenéz ezekbe a dolgokba egy kisebb összegért. A 
követésre is mindenképpen kell ember. A teljes átvilágítás két hónap alatt készül el. A hatályban 
lévő dokumentumokat és az ez évi normatíva igénylést is vizsgálják. Ezt az ÁMK 
költségvetésébe bele kell venni. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Ad-e az átvilágítás arra választ, hogy egyes szakfeladatot megfelelően látunk-e el? A szakfeladat 
elvégzése nekünk gazdaságosabb lenne, ha állandó alkalmazásban lévő tanárral működik, vagy 
számla alapján működő pedagógussal. Fontosnak tartanám, hogy gazdaságosság szempontjából 
melyik a legjobb. Milyen időszakra vonatkozik az átvilágítás. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
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Tudom, hogy szükség van rá, tudom, hogy javunkra válhat. Létezik Önkormányzat, Kht. ezeknek 
az átvilágítására nincs szükség, csak az ÁMK-éra? Azt mondom, hogy igen, kell. A jogszabály 
sok minden előír, amit meg kell csinálni. Egyik oldalon támogatom a polgármester úr felvetését, 
másik oldalról azt mondom, hogy rengeteg más sokkal fontosabb dolog lenne. 
Eger városban van egy oktatási iroda, aki az oktatásra figyel. Van egyéb iroda, negyedik, ötödik. 
Felsőtárkányban van egy jegyző, akinek egy személyben kell vállalni a felelősséget ugyanezekért 
a munkákért. Akkor a jegyző fölé is kellene 6 szakértőt alkalmazni. Igazat adok, de jelen 
gazdasági helyzetben úgy érzem, hogy ez a pénzkiadás elkerülhető lenne. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A törvény előírja, hogy a működés törvényességét 4 évenként ellenőrizni kell. Mi választjuk azt, 
hogy kistérségi szinten vagy saját körben ellenőriztetünk. Mindenki arra törekszik, hogy 
törvényesen működjön. Annyira gyorsan változnak a jogszabályok, hogy nagyon nehéz egy 
ÁMK vezetőnek, jegyzőnek naprakészen lenni minden szakterületen. Eger városi szintű 
intézményhálózatában nagyon könnyű dolga van, mert egy egész iroda foglalkozik az adott 
területtel. Mi egy önkormányzat vagyunk és mindenféle szabállyal kell foglalkoznunk. Van egy 
határ, amit nem szabad túllépni. Csak azt a szakértőt kell fizetni, akire nagy szükség van. Első 
körben nincs értelme árajánlatot kérni. Egerben a mi iskolánk átvilágítása 1,5 MFt-ba került. Már 
csak elektronikus naplót használunk, az, hogy melyik tanítás órán milyen anyagot dolgoztunk 
fel, a szülők által is elérhető. Elég sok mindenre rávilágított. Olyan hibák voltak, hogy egy 
ellenőrzés folytán komoly büntetésre számíthattunk volna.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A kistérségnek mai napig fizetjük a tagdíjat, de a belső ellenőrzésre nem. A belső ellenőrzést 
nem kistérségi szinten vesszük igénybe? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem takarítottunk meg. Volt egy 340MFt-os költségvetés, amiből majdnem 180MF az ÁMK. Itt 
van a legnagyobb kockázat. Aztán itt van Felsőtárkány Kft. Felügyelő Bizottsága. Minden egyes 
intézménynek meg van a felelőssége. A jegyzőnek nagy felelőssége van Felsőtárkányban. 
Amennyiben a jegyzői határozattal kapcsolatban nem tetszik valami, meg lehet fellebbezni, de ha 
itt elnézünk valamit, jó nagy bírságot kaphatunk. Ennek az anyagi kockázata sokkal nagyobb. 
Abban is igazat adok, de jövőre még nehezebb lesz. Tállai András országgyűlési képviselő 
szerint 4-5 %-os csökkenést prognosztizál az önkormányzatoknál, a 120 milliárdos elvonás 
Felsőtárkány vonatkozásában 10-12 %. Most még van lehetőség, hogy ezt megcsináltassuk, és a 
következőket a kisebb összegekből. Most van lehetőség arra, hogy a nagyobb része elkészüljön.  
Amíg teljes egészében nem ismeri a testület, meg kellene lépni a dolgot. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Nagy probléma az önkormányzati munkával kapcsolatban, hogy az első nekibuzdulás után 
lankad a végrehajtás. Az lenne a kérdésem, hogy ha ez a szakértői vizsgálat, illetve az annak 
alapján készülő vélemény feltár olyan hiányosságokat, ami még további plusz mondjuk 4,5 MFt- 
kiadást vonzana maga után, hogy akkor azt is automatikusan megfinanszírozza az önkormányzat, 
vagy készül egy szakvélemény és úgy marad minden ahogyan volt mert a hiányosságok 
felszámolására még jó sok pénz kell. Akkor úgy kellene belefogni, hogy végérvényesen lezárjuk 
és tökéletesre hozzuk a szisztémát. Egyébként meg örülnék, mert az én munkám egyszerűsödne, 
hiszen nagy segítség lenne egy ilyen átvilágítás csak ezek az aggályaim. Véleményem szerint 
három ajánlatot kellene bekérni független közoktatási szakértőktől, hátha lesz jobb ajánlat is. 
 
Bakondi Károly képviselő: 
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Csináltassuk meg a vizsgálatot, fizessünk 450.000.- Ft-ot és megrendeljük 4 évre a 
nyomkövetést.  
 
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester. 
A Heves Megyei Pedagógiai Intézet a legnagyobb szervezet, aki ezzel foglalkozik. Javaslom, 
hogy a Képviselő-testület határozzon meg egy maximum keretösszeget. Javaslom, hogy az 
ajánlattételre keressük meg a Pedagógiai Intézetet. 
 
A Képviselő-testület 8 igenszavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett Bakondi 

Károly módosító javaslatát elfogadja. 

 

102/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az Önkormányzat oktatási intézményeinek teljes 
átvilágítására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy a szakértői munkát megrendeli, 
azzal, hogy a díjazás vonatkozásában 2009-ben bruttó 400.000.-Ft fizethető ki, a 4 éves 
utánkövetés díja, maximum bruttó évi 100.000.- Ft lehet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattétel érdekében keresse 
meg a Heves Megyei Pedagógiai Intézetet. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Ismertetem Jánosi Zoltán egri képviselő által, írt és a szemétszállításra vonatkozó levelét. 
Ma tárgyaltam Rittenbacher Ödön úrral, aki azt mondta, hogy talán nem lesz gond 
lakosságszámra vetítve, mert talán Egernél a 300 kg-ot meghaladja ez a szemétmennyiség. Az 58 
ezer lakosra 330kg/év vetül. Makláron 240 kg az a mennyiség, amivel számolnak. A környező 
települések polgármestereitől is kaptam már erre vonatkozó megkeresést.  
Azért tartottam szükségesnek tájékoztatni a Képviselő-testületet, és hogy az Önkormányzat 
2005. óta tagja a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, ezért minket is érint. Nem 
beszélve arról, hogy ez a díjszabás minket is kőkeményen fog érinteni, amikor díjjavaslattal él a 
szolgáltató. Egyik oldalról hirdetjük a fontosságát a szelektív hulladékgyűjtésnek, a 
komposztálásnak, a hulladékmennyiség csökkentésnek, a másik oldalról szinte köteleznek 
bennünket arra, hogy termeljük a szemetet.  
Ebben az évben mi voltunk az az önkormányzat, aki nem fogadta el a díjemelési javaslatot és 
mélyen alatta határoztuk meg az így is emelt díjakat a hulladékszállításnál. Amit most 
megspóroltunk, a következő évben rá kell tenni, plusz még a koncessziós szerződésből eredő 
díjnövekedést is bele kell tenni. Kb 3000.- Ft-tal lesz drágább a következő évi szemétszállítási 
díj. 5200.- Ft-ról 8700.- Ft-ra változik, ami 3500.- Ft-os emelés és ez direkt megjelenik a 
szemétszállítási díjban. Mi hozunk róla határozatot, de semmiféle ráhatásunk meg lehetőségünk 
nincs arra, hogy eltérjünk ettől a kötelező díjszabástól.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az ÉMÁSZ a villanyszámlákhoz olyan kérelmi lapokat tesz, ami az úgynevezett villamos 
energia hátralékosoknak szóló segítségnyújtás formájához szól. Most már tendenciózus, hogy a 
hivatalban megjelennek a kérelmező ügyfelek, hogy szeretnének erre a Héra Alapítványos 
támogatásra pályázni. A Héra Alapítványt a kormányzat hozta létre elsősorban a villamos 
energia szolgáltatók extra profitjából. Sajnos ez az ÉMÁSZ-nak nagyon gáláns húzása, hogy 
beleteszi a kérelmi lapokat a villanyszámla mellé, csak elfelejti tájékoztatni a lakosokat, hogy 
erre csak akkor pályázhatnak a lakosok, ha az Önkormányzat ehhez a rendszerhez csatlakozott. 
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Felsőtárkány nem csatlakozott ehhez a rendszerhez, tehát jelen pillanatban nem áll módunkban 
ilyen kérelmeket befogadni. Most kellene megfontolni a Képviselő-testületnek, hogy akar-e 
csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Az ügy nagyon komoly, de egy kivitelezhetetlen és 
folyósíthatatlan támogatásnak tartom ezt az energiaszolgáltatók extra profitjából létrehozott 
alapra szóló pályázatokat. 
A lényege a pályázatnak az, hogy az Önkormányzatnak kellene szponzorokat vinni a rendszerbe, 
és legalább 10 %-ot az Önkormányzatnak kellene tenni ebbe az alapba, hogy felsőtárkányi 
lakosok is pályázhassanak. 
Bele kellene tennünk 10 % önerőt, csak akkor kaphatnának tárkányi lakosok, kb. 14.000.- Ft 
maximum összeget, ami villanyszámlában való jóváírást jelent, illetve villanykörtéket adnak. 
Ennek a kiosztását kellene megoldani. A felhívás szerint: „olyan felsőtárkányi kérelmezőkre 
kellene kiterjeszteni a rendszert, akik az energiaszámlájukat azon az áron is tisztességesen 
fizetik, akik a szájuktól vonják meg a falatot.” Tegnap dömpingszerűen jöttek a kérelmezők, de 
mivel nem csatlakoztunk, nem tudtunk nekik érdemi választ adni. Ezt értelmezni kell. Ez óriási 
hivatali munkát jelentene: környezettanulmányt kell lefolytatni, a helyszínre ki kell menni, 
mindezért a számomra komolytalan támogatásért. Ami igazából nem is Héra Alapítvány, hanem 
a mi támogatásunk lenne. 
Akkor inkább a saját önkormányzati segítségnyújtási formákat bővítsük, véleményem szerint, 
mert azokat legalább átlátjuk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Véleményem szerint ez az egész az irrealitás talaja alatt áll. Kérem a jegyző asszonyt, hogy akik 
a kérelmet benyújtják, egy-egy példányt adjunk nekik, hogy lássák azt, hogy ennek mennyi 
realitása van. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a 10 %-on múlik, hanem a 90 %-ból, amit 
soha nem lehet leírni. 
 
Két ingatlan volt az Önkormányzatnál, amiben döntések születtek, de érdemi lépés egyik 
vonatkozásában sem történt. Az egyik a Könyvtár épülete, a másik a Főnix Patika 
ingatlanvásárlási ügye. 
 
2007. évben a Képviselő-testület arról döntött, hogy a VFSZ 10 évre megkapja a Könyvtár 
épületét arra a célra, hogy a bérelt helyiségben vállalkozói centrumot és civilházat üzemeltet. 
Szemmel láthatóan semmi érdemi dolog nem történt az épülettel kapcsolatban, amit annak idején 
nem kis vita árán adott oda a Képviselő-testület. 
 
Javaslom, hogy mondjuk fel a bérleti szerződést, mert a továbbiakban sem látom azt, hogy ennek 
az épületnek az ez irányú felhasználása érdemben megvalósul. Ez az épület most már szinte 
szégyenfoltja az Önkormányzatnak, egy rendezetlen előtérrel, leszínezetlen homlokzattal teljesen 
szétbombázott előkerttel ékesíti a település központját. Javaslom, hogy tegyük annyira rendbe az 
épületet egy külső homlokzatfestéssel, hogy legalább a normális bejárás biztosítható legyen és 
keressünk rá olyan felhasználási lehetőség akár bérlőként is, vagy hogy a későbbiekben 
önkormányzati funkciót ellátó helyiségként működhessen, és ami tényleg értelmes dolog. Jelen 
állapotában alkalmatlan minderre. Minimális beruházásokat kell megvalósítani. Funkcionálisan 
eszközöljünk annyi változást, hogy ki tudjuk adni vagy hasznosítani tudjuk más célra. 
 
Javaslom egy határozati javaslattal bontsuk fel a bérleti szerződést. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással elfogadta. 
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103/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a régi könyvtárépület hasznosításának ügyét és úgy 
határozott, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Felsőtárkányért Szövetségével kötött bérleti 
szerződést 2009. október 15. napjával felmondja. 
 
A másik ingatlan a gyógyszertár építés céljára értékesített terület: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata a Főnix Patikával 2006. szeptember 29-én kötött egy 
adásvételi szerződést, ami nyomán a Takarék és a buszmegálló közötti területet bruttó 
3.614.000.- Ft-ért értékesítette gyógyszertár építése céljából. Ismertetem a kérelmet, amit annak 
idején a vevők benyújtottak a Képviselő-testület felé.  
A kérelemben foglaltak nem valósultak meg. Kérem, hogy járuljon hozzá a testület, hogy írjak 
egy megkeresést, hogy meg kívánják-e építeni a gyógyszertárat 1 éven belül. Amennyiben igen, 
szerezzenek érvényes építési engedélyt október 31-ig és 1 éven belül kezdjék meg az építkezést. 
Amennyiben pedig nem, az eredeti vételáron vásároljuk vissza. Akár peres úton is, de vissza kell 
szerezni az ingatlant gyógyszertár építésére, akár az ingatlan más irányú hasznosítására. 
A határozat elfogadására a következő testületi ülésen kerülne sor.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:  
Peterdiné a Patikának az üzemeltetője keresett meg telefonon. Kértem fogalmazza meg írásban a 
kérelmét. Látta az Egészségház felújítási munkálatokat. Arra irányult a kérdése, hogy van-e arra 
lehetőség, hogy a fel nem használt építő anyagokkal azt az épületet is felújítsa az Önkormányzat, 
ahol ő a patikáját üzemelteti. Az írásbeli kérelem eddig nem érkezett meg.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Annak idején a bérleti díj is úgy lett megállapítva, hogy ez a szolgáltatás a település lakosainak 
érdekében történik. Úgy gondolom, hogy ilyen alacsony bérleti díj mellett a bérlőnek is hozzá 
kellene tenni valamit. 
Kérem, hogy a határozati javaslat vonatkozásában szavazni szíveskedjenek. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
104/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Gyógyszertár céljára értékesített 687/1 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés felbontásának 
kezdeményezését. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megbízza a polgármestert a 
szerződés felbontásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A takarék területe is az önkormányzat tulajdona? Ez ügyben valamilyen bérleti díj lett-e 
megállapítva?  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Földhasználati díjat lehetne kérni az ingatlanért. Fel tudom szólítani az épület tulajdonosát, hogy 
tegye meg ajánlatát. Az Önkormányzat nem kívánja a továbbiakban a rendelkezésükre bocsátani. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
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A korábbi ülésen és a PEB ülésen is szó volt az önkormányzati képviselők természetbeni 
juttatásáról. A PEB javaslatával egyetértésben az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
Minden képviselő kapjon természetbeni juttatásként egy darab kártya-független mobiltelefont, 
havi 5.000.- Ft értékben internet utalványt, havi 1.200.- Ft értékben SIM kártya pótlékot. 
A havonta kapott természetbeni juttatás kötelező feltétele legyen, hogy a képviselő a tárgyhavi 
képviselő-testületi ülésen, a bizottsági tag a saját bizottsági ülésén, a bizottságban nem tag 
képviselő valamely szakbizottság ülésén köteles részt venni. Ezen kötelezettség alól felmentés 
nem adható, kivéve az orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség esetén. 
Amennyiben a fenti kötelezettségének a képviselő nem tesz eleget a tárgyhavi juttatás nem 
folyósítható. A határozat hatálya a bizottságok külső tagjaira ne terjedjen ki. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy Bakondi Károly PEB elnök előterjesztése tárgyában kézfeltartással szíveskedjenek 
szavazni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 
105/2009. (IX. 15.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati képviselők juttatással kapcsolatos 
napirendi pontot. 
Úgy határozott, hogy az önkormányzati képviselők részére 
- egy darab kártya-független mobiltelefont, 
- havi 5.000.- Ft értékben internet utalványt, 
- havi 1.200.- Ft értékben SIM kártya pótlékot biztosít. 
A havonta kapott természetbeni juttatás kötelező feltétele, hogy a képviselő a tárgyhavi 
képviselő-testületi ülésen, a bizottsági tag a saját bizottsági ülésén, a bizottságban nem tag 
képviselő valamely szakbizottság ülésén köteles részt venni. Ezen kötelezettség alól 
felmentés nem adható, kivéve az orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség esetén. 
Amennyiben a fenti kötelezettségének a képviselő nem tesz eleget a tárgyhavi juttatás nem 
folyósítható. 
A határozat hatálya a bizottságok külső tagjaira nem terjed ki. 
 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Szeretném megkérdezni, hogy a tó és környékének rehabilitációjára be lett-e adva a pályázat? 
Javaslom a felújítást a Sziklaforrás és környékére.  
Tájékoztatom a Képviselő-testületet hogy elkészült a zöldhulladék átrakó, annak a beindítását 
szeretném szorgalmazni legkésőbb a jövő héttől, hogy a lakosság számára elérhető legyen. A hét 
végén kezdhetnénk, hogy szombat-vasárnap 10-14 óra között legyen nyitva.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülés 2000 órakor bezárom. 
 
 

k.m.f. 
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