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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának 
könyvtárhelyiségében a Képviselő-testület 2009. október hó 13. napján megtartott testületi 
ülésén.  
 
 

Határozatok: 

 

Tárgya: 

106/2009. (X. 13.) Nagy Ádám önkormányzati ingatlan bérbevétele iránti kérelme 
 

107/2009. (X. 13.) A település felszíni vízelvezetési és csatornázási beruházások 
keretösszegének meghatározása 

108/2009. (X. 13.) A települési aszfaltozási és útfelújítási munkálatok 
keretösszegének meghatározása 

109/2009. (X. 13.) A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjének tájékoztatója az eltelt 1 év munkájáról 

110/2009. (X. 13.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása 
 

111/2009. (X. 13.) Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrész értékesítése 
 

Rendeletek Tárgya 

13/2009. (X. 13.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. 
(VI. 23.) számú rendelettel módosított 3/2009. (II. 12.) számú 
rendelet módosításáról 

 
 
A jegyzőkönyv vezetése 221. oldaltól, 235. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: október 13. 1600 óra. 
 
Napirendi pontok: 

1. Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 
 

2. A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 
beszámolója az eltelt 1 év munkájáról 
Előadó: Pócsik Gábor ügyvezető 
 

3. A költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 

4. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása 
Előadó: jegyző 
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5. A 25/2005. (XII. 15.) számú, az elektronikus ügyintézésről a közigazgatási hatósági 

eljárásban szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 

6. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrész értékesítése 
Előadó: polgármester 
 

7. Egyebek 
 
 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Zoltán képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Csáti Sándor képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba Képviselő 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen Erdei 
Szabolcs képviselő balesete, Gyura Károly képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem jelent 
meg, Bajzát Ferenc képviselő jelezte, hogy 1700 órától csatlakozik a testületi üléshez. 
 
A képviselői létszám: 9 fő.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat és javaslom, hogy a mai ülést az egyebek napirendi pont 
tárgyalásával kezdjük. Kérem az ismertetett napirendi pontok elfogadását.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  
 
1. Napirendi pont: 
Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A gyógyszertár építésével kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 
gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társaság megkeresésemre írt válaszlevelében arról 
tájékoztatott, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem kívánják megépíteni a gyógyszertárat, 
ugyanakkor az Önkormányzat részére sem akarják visszaértékesíteni az ingatlant, amit 
megvásároltak 2006. szeptemberében. A következő pénzügyi bizottsági ülésen és testületi ülésen 
kellene érdemi döntést hozni abban a vonatkozásban, hogy akarjuk-e esetlegesen továbbvinni ezt 
a kérdést vagy adunk-e további türelmi időt, hogy változik-e valami ebben a gazdasági 
helyzetben, vagy hajlandóak-e mégis megépíteni. 
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A Polgárőr Egyesület részére az augusztusi testületi ülésen 100.000.- Ft keretösszeget 
szavaztunk meg arra, hogy a polgárőrség autóját üzemképessé tegyék. Két közmunkás 
folyamatosan ellátja az éjszakai járőr szolgálatot a polgárőrökkel, egy fő pedig a zöldhulladék 
átrakót üzemelteti. 
Ehhez a napirendhez kapcsolódik az is, hogy regisztrációs pályázatot kellett benyújtani az IMR-
hez, ahol a „Település Őrség” pályázat került kiírásra, ahol Felsőtárkány bekerült az első 100 
pályázó közé és támogatták a pályázatunkat. Ez azzal jár, hogy két fő településőrnek a teljes 
bérét és első komplett ruházatának beszerzését 80.000.- Ft értékben támogatják. Ezt támogatási 
szerződés alapján előre finanszírozzák. A településőröket is beállítottam a polgárőrök mellé. Az 
október 23-ai ünnepségsorozatnál, illetve Mindenszentek napján sorra kerülő szolgálatba is be 
fogjuk őket osztani. Tegnapi naptól dolgoznak a településen. A polgárőröket kiváltva és velük 
párhuzamosan is végzik a munkájukat. A polgárőröktől azt az információt kaptam, hogy 1-2 
autót már kikísértek a településről. A zártkerti részeken és a külterületeken is folyamatos az 
ellenőrzés. Ugyanez a helyzet a pincesoron a lakásoknál is. 
 
2. Napirendi pont: 
Nagy Ádám kérelmező részére önkormányzati ingatlan bérbeadása. 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Elvi támogatás született arról, hogy Nagy Ádám urat támogatja a Képviselő-testület a Bükk-
Maraton megszervezésével kapcsolatban benyújtott kérelme tárgyában. 2009. 10. 09-én 
beszéltünk Nagy Ádám úrral és végignéztük, hogy mik a lehetőségek. A T. Képviselő-testület 
előtt van az a térképvázlat, ahol megjelöltük azokat az ingatlanokat, amiről szó van. Ezek a 
külterületi 060/8, 9, 10 hrsz. alatti ingatlanok. Az érintett terület különleges sportcélú 
besorolásban szerepel a földhivatali nyilvántartásban, de külterületi ingatlanként van feltüntetve, 
ezért van lehetőség arra, hogy szerződést kössünk.  
Az előző Képviselő-testületi ülésen beszéltünk arról, hogy melyek azok a tevékenységek, 
amelyeket folytatni kíván. Nyilvánvalóvá vált, hogy amennyiben ez beépíthető terület lenne, 
vagy beépítendő területté tennénk, akkor a földvédelmi járulékot be kellene fizetnie.  
Ezek a rendezvények nem generálnak feltétlenül olyan típusú infrastrukturális fejlesztést, amik a 
terület beépítését kívánják, de mégis kell olyan tevékenységeket végezni, amelyek nyomán 
alkalmassá válik ez a terület arra, hogy rendezvényt lehessen rajta tartani.  Nagy Ádám jelezte, 
hogy bérbe kívánja venni a területet 10 évi időtartamra 2010. január 1-jétől. Azért sürgetné, hogy 
a beruházás legyen végezhető a következő verseny megtartásához a megfelelő hatósági 
engedélyek birtokában. Tájékoztattam, hogy amennyiben nagy volumenű beruházást eszközöl, 
akkor művelési-ág váltást is kell kérni, melynek költségeit neki kell viselni. Kérte azt a 
biztonsága érdekében, hogy ne 2-3 évre, hanem 10 évre kössük meg a bérleti szerződést, mert ha 
ténylegesen beruházásokat fog eszközölni és idehozza a rendezvényt, akkor folyamatosan tud 
erre számítani. 
Sportcélú felhasználásra szeretné a területet, de más jellegű (szabadidős) sportok megtartására is 
tudná hasznosítani. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy bérbe adja részére a területet, akkor a 
következő évben már itt tartja meg a rendezvényeket. Tekintettel arra, hogy a 10. rendezvényről 
van szó, egy 4 napos rendezvényt szeretne tartani. 2010. július 29-én kezdődne egy 4 napos 
Bike-fesztivál, aminek a záró versenye a Bükk-Maraton lenne augusztus 1-jén. A tavalyi évben 
több mint 1500 nevező volt a versenyen. Akkor sokan voltak és reméli, hogy azok most is 
eljönnek. Tekintettel arra, hogy 4 napos rendezvényről van szó, a vendégek több időt fognak itt 
tölteni. Az ÁMK vezetője elmondta, hogy szerencsésebb lenne a Rétes-napot is közelebb hozni 
az augusztus elejéhez. Jó lenne, ha ez a két rendezvény kapcsolható lenne.  
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Kérdésemre, hogy mekkora összeget szán erre, Nagy Ádám azt válaszolta, hogy 20.000.- Ft/hó 
bérleti díjra gondol tekintettel arra, hogy ebben az évben egy komoly nagy rendezvényes verseny 
lesz és ezt tartja biztonsággal megfizethetőnek. 
Azt gondolom, hogy nem a bérleti díj igazából, ami meg kell, hogy határozza ennek a 
szerződésnek a megkötését, hanem az, hogy a terület karbantartása is megoldódik, hiszen ez a 
feladat a bérlőt terheli. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezekkel a kondíciókkal kösse meg a bérleti szerződést. 
 
Nagy Ádám kérelmező: 
Ez egy olyan lehetőség, amivel szerintem élnie kellene a településnek. Egy ilyen nagy 
lélekszámú turisztikai rendezvényt nem lehet csettintéssel rendezni. Úgy gondolom, hogy 
alapjában véve elsősorban a település járna ezzel a dologgal jól, másrészt én is megtalálnám a 
számításomat. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Probléma az, hogy ha 10 évre bárkinek odaadjuk ennyi pénzért ezt a területet, de az utánunk lévő 
testületnek nagyobb lehetősége lenne a terület hasznosításával kapcsolatban, ő már nem tud 
lépni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez a fajta felhasználás mindenképpen előnyös az Önkormányzat számára. A másik terület, ami 
közelebb van a település belterületi részére, rendezés alatt van. Sem a Bükki Nemzeti Park, sem 
a Környezetvédelmi Felügyelőség nem szeretne a továbbiakban hozzájárulni a település további 
terjeszkedéséhez. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ott magánkézben is még kb. 17 
hektáros területrész van. 
 
Varga József képviselő: 
A 60/7 hrsz. alatti ingatlan nem képezi az elképzelés tárgyát? Csak önkormányzati területben 
gondolkodsz? Más terület ott nem érdekel? Szerintem aránytalanul alacsony áron adtuk el a 
másik területet is. A legnagyobb gond, hogy a községben a fizető vendéglátás nem tud profitálni 
azokból a rendezvényekből, amit támogat az önkormányzat.  
 
Nagy Ádám kérelmező:  
Amíg a jelenlegi kérelemre nem kapok választ, fölösleges ezen gondolkodnom.  Arról van szó, 
hogy ahhoz, hogy bármit el lehessen kezdeni, kellenek bizonyos kondíciók. Én nem 1-2 évben 
gondolkodom, mert akkor az egészet újra kell terveztetni, szervezni. Én semmiféle indulatokat 
nem szeretnék elszabadítani. Én bérletről beszélek, nem vételről. Önöknek kell eldönteni, hogy 
támogatják vagy sem. A sikeres rendezvényeket – melyből 4 van az országban – én találtam ki. 
Szilvásváradon, Visegrádon és a Mátrában van még ilyen. Ha idehozom, itt lesz sikeres, ha ott 
maradok, ott lesz sikeres.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Csak 1,6 hektárról van szó. Amelyik közelebb van a településhez, nem képezi a bérlet tárgyát, 
marad az Önkormányzat tulajdonában. Jelenleg településrendezési terv alatt van a terület. 
10 év alatt sokkal többet kapunk bérleti díjként, mint amennyiért a 24 hektáros területet 
értékesítettük.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Lehet tudni, hogy még milyen irányban kíván fejleszteni? 
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Nagy Ádám kérelmező: 
Vannak olyan rendezvények, amik részben tömegsport, részben élsport, - mint például a 
strandröplabda, amihez nem kellenek épületek, de az egész világon sikeres. Amerikában sok 
ilyen jellegű rendezvény van. Vannak elképzelések és ötletek. Sportoló voltam, nagyon sikeres 
mezei futóversenyek voltak. Akkoriban a vidéki reptereken rendezték meg. Ha én fizetek a 
területért, nekem kell elgondolkodni azon, hogy milyen rendezvényeket szervezzek. Nyilván 
lesznek hozzá kapcsolódó rendezvények is. A Rétes-napot is lehetne hozzászervezni. 
Nyilvánvaló, hogy a rendezvény - a látogatók, az 1500 biciklis résztvevő, a hozzátartozók – 
rengeteg embert vonz. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bérleti időtartam leteltét követően az esetleges elővásárlási jogot ki lehet kötni.  
 
Nagy Ádám kérelmező: 
Szerintem kellőképpen messze van a lakóterülettől, hogy ott 5 éven belül bármi más jellegű 
beruházásra sor kerüljön. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bérleti díj inflációval emelhető értéken kerül megállapításra. 
 
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 
106/2009. (X. 13.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Nagy Ádám kérelmét és úgy határozott, hogy a 
felsőtárkányi 060/8, /9, /10 hrsz.-ú, összesen 16.993 m2 területű, szántó megnevezésű, a 
településrendezési terv szerint különleges sportcélú terület-felhasználási övezetbe tartozó 
ingatlant 10 évi időtartamra bérbe adja kérelmező részére.  
A Képviselő-testület a bérleti díj összegét 20.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés elkészítésére és 
aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
 
2. Napirendi pont 
A települési munkákkal kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: polgármester 
 
A települési bejárások megtörténtek. Nem döntés született, hanem egy sorrendet állítottunk fel a 
településen elvégzendő munkák vonatkozásában.  
Két árajánlat érkezett:  
Az egyik a Térépítő 2000 Kft. (Majoros Zsolt alvállalkozója) árajánlata, ami a vízelvezetésre 
vonatkozik, a másik pedig a Kádár Bau Kft. ajánlata, akik a tavalyi évben az aszfaltozási 
munkálatokat végezték a településen.   Egy felsőtárkányi vállalkozótól is kaptunk ár- és műszaki 
ajánlatot, amit a műszaki kollégával átnézettem, ez sajnos nem felelt meg az elvárásoknak.  
 
A vízelvezetéssel kapcsolatos árajánlatot megküldtem a T. Képviselő-testületnek elektronikus 
formában. Ebben vannak olyan munkarészek, amit mi is meg tudnánk oldani. A Várhegy utcára 
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terveztük a csapadékvíz elvezetést, valamint ugyanezt a Fő út 2-ben is meg kell oldani. Korábban 
is próbált a Képviselő-testület az ÁFÉSZ-szal megegyezni. Felmérettük a Várhegy utcát és ezzel 
párhuzamosan a kerékpárút melletti részt, ami alkalmas terület lenne a vízelvezetés megoldása 
érdekében. A Várhegy utcát elvetették, mert annyira minimális közművezeték van ott, a 
szennyvíz, gáz, víz és a normál telefonos kábelek. Van ott egy jó vastag MATÁV fővezeték.  
Ennek a másik oldalán lehetne a vízevezetést megoldani. Oda is kértem többféle árajánlatot. Erre 
a munkára 2,4 MFt-os nettó árajánlat érkezett. 
A felszíni csapadékvíz elvezetésre is kértem árajánlatot. A Várhegy utcában nem oldódott meg a 
vízelvezetés. Van árok, de csak a közlekedést akadályozza. Itt folyóka készítésére kértem 
árajánlatot, hogy az útpadka mellett ne lenne szükség árok fenntartására, de mégis az egész 
csapadékvíz elvezetést megoldaná. 6.300.- Ft/fm + áfás árajánlatot kaptunk erre a munkára. A 
másik árajánlat ugyancsak folyókakészítésére érkezett 1.400.- Ft/fm + áfás áron.  Itt egy „U” 
alakú folyóka beépítésére kerülne sor kész folyóka lerakásával, a másik ajánlat szerint járdalap 
lerakással készülne a folyóka kiépítése.  Nyilván itt az olcsóbb árajánlatot kellene választani. 
Azon kellene elgondolkodni, hogy a 2,3 MFt-os összeget felhasználjuk-e, hogy ott a 
vízelvezetést megoldjuk.  Ez a bekötés lehet az árokba, vagy amin keresztül a tisztítás 
megoldódhat. 
 
A másik a Kádár-Bau Kft. ajánlata, akik korábban már végeztek a településen aszfaltozási 
munkálatokat. Felmérettem az egész területet. Az Egészségház melletti területet kellene 
aszfaltozni. A Munkás úti bekötőútnál a STOP táblától 50 méteres szakasz van visszafelé, ott a 
padkának az aszfalttal való megerősítésére lenne szükség. A Napsugár köznek az 
aszfaltburkolata megsüllyedt, beszakadt, ennek a javítására is kértem árajánlatot, valamint a 
Gárdonyi úton a folyókaépítésre is, amire már korábban biztosítottunk egy összeget. A 
következő munka a József Attila úti terület, ahol a Jókai utcánál át is kellene vágni az aszfaltot.  
 
A temetőnél is kell egy nagy teherbírású átereszt kiépíteni, ami a Béke utcához kapcsolódik. 
Ezen túlmenően az Ifjúság úton a Sport büfé oldalán lévő aszfalt átvágása is szükséges.  A 
szegélyezések pedig az utak kijavítására vonatkoznak. Erre kaptunk egy nagy volumenű 
árajánlatot.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
A Gárdonyi úti csapadékvíz elvezetésről ebben nincs szó? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Abban maradtunk, hogy összehívunk egy lakossági fórumot, ahol elmondanám, hogy mit 
szeretnénk ott elvégezni.  Van, akit érdekel, de van olyan lakos is, akit nem, mert jó, ahogy most 
van. Vannak olyan hidak, amik kiemelhetők és visszahelyezhetők, amely munkálatok plusz 
költséggel nem járnának. Az eredeti állapot helyreállítása arra vonatkozik, hogy a csöveket 
visszahelyezzük, két oldalról beton támasszal ellátjuk, murvával kitöltjük, a burkolást pedig 
mindenki magának oldja meg. Ahol díszkő burkolat van, az felszedhető és visszarakható. Azt 
javaslom, hogy a jövő hétre hívjunk össze egy lakossági fórumot. Erre a fórumra kérem, hogy a 
beruházás bizottság tagjai is jöjjenek el.  
 
Csáti Sándor képviselő: 
Ezzel már az előző ciklusban is foglalkoztunk, de sajnos nem tudtuk megoldani.  
 
Varga József képviselő: 
Az Ady Endre út és a József Attila u. közötti összekötő út munkálatait is be kellene fejezni, 
mivel tavaly nem az egész került aszfaltozásra. Oda is kellene valami megoldást találni. Amit 
tavaly nem aszfaltoztunk le, az továbbromlott.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az a döntés született a bejárásoknál és a megbeszélésnél, hogy először azokat a területeket, 
amikhez hozzáfogtunk, tegyük rendbe.  
 
Csáti Sándor beruházási bizottsági elnök: 
Részemről támogatható, amiről a bizottsági ülésen beszéltünk ezzel kapcsolatban.  
 
17 óra 10 perckor megérkezett Bajzát Ferenc képviselő. A Képviselői létszám: 10 fő. 

 

Bajzát Zoltán képviselő: 
Csak annyit tervezzünk, hogy amit már elkezdtünk, - a házasságkötő terem, az orvosi rendelő 
oldala, a parkoló, a Szikla-forrás beömlő részének felújítása - véleményem szerint fussák ki a 
költségeket és amennyiben marad, azután végezzük el a vízelvezetéseket.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amiket terveztünk költségvetési tartalékot 58 MFt-ot az most kb. 68 MFt. Több mint 11 MFt 
értékű számlát kifizettünk eddig, de most van arra lehetőségünk, hogy ezeket az összegeket  - 
amik 6 MFt + áfás beruházást jelentenek ki tudjuk fizetni. Ezen túl a Szikla-forrás környékének 
rendbetétele, ami kb. 2 MFt, amit még tudunk fedezni. Egy 10 MFt-os összeg a beruházásoknál 
biztonságosan tervezhető erre az évre.  
 
Nagyon szerettem volna, hogy ezt a megmaradó összeget a beruházásokra tegyük el, de a 
költségvetésben, a jövő évre legalább 40 MFt-ot kell átvinni, hogy egy 10 %-ot meg tudjunk 
tartani. A legnagyobb kiadás a gyermekétkeztetés. 5 MFt-ról 12-15 MFt-ra is felmehetett volna 
ez a kiadás, ha nem vonják vissza a rendeletet.  
 
Ehhez hozzájönne az, hogy - a 25-ei templomavatásra nem, de azt követően - a Béni bácsi 
kerítését is ki tudjuk cserélni. Úgy tűnik, hogy 4-500.000.- Ft-os keretösszegből ez kijönne. Saját 
beruházással pedig szerényebb összegből kis ki tudnánk hozni. Javaslom, hogy határozzunk meg 
egy maximum összeget, de vizsgáljuk meg az ajánlatok értékét és tartalmát is.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
A folyókák telepítésénél még egy kört kellene futni. A betonelemet meg kellene nézni, mivel az 
elég stabil és időtállónak tűnik. Közelíteni kellene a két árajánlatot. Az első három feladat 
látszik, azt gyorsan el kell végezni. Javaslom, hogy határozzunk meg egy maximális 
keretösszeget, amiből gazdálkodni tudunk. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Most nem tudjuk eldönteni, hogy kivel kötünk szerződést. Szerintem is szavazzunk meg egy 
keretösszeget, a prioritást pedig mi állítsuk fel. Ha bejönnek az árajánlatok, akkor egy kibővített 
bizottsági ülésen el lehet dönteni a szerződéses kérdéseket.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ha bejön a harmadik árajánlat, akkor a beruházási bizottság egyetértésével kell kiválasztani a 
kivitelezőt. Szerintem a keretösszeget kell meghatározni. Javaslom, hogy bruttó 10 MFt-ig 
határozzunk meg egy keretösszeget, a prioritásokat mi állítsuk fel és vonjuk vissza azt a 
határozatot, amiben egy keretösszeget a Munkás utca aszfaltozására különítettük el. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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107/2009. (X. 13.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
települési felszíni vízelvezetési és csatornázási munkálatokra 5 MFt-ot elkülönít és a 
keretösszeget a települési beruházási költségvetési tartalékalap terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az árajánlatok bekérésével, aki a Pénzügyi 
és Beruházási Bizottság felhatalmazása alapján az árajánlatok ismeretében megköti a 
szerződést a tendernyertes pályázókkal.  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
108/2009. (X. 13.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
A Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2009. (VII. 21.) számú 
határozatát visszavonja.  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
települési aszfaltozási és útfelújítási munkálatokra 3 MFt-ot elkülönít és a keretösszeget a 
települési beruházási költségvetési tartalékalap terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az árajánlatok bekérésével, aki a Pénzügyi 
és Beruházási Bizottság felhatalmazása alapján az árajánlatok ismeretében megköti a 
szerződést a tendernyertes pályázókkal.  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Az ülésről eltávozott dr. Juhász Attila Simon polgármester. A képviselői létszám: 9 fő. 

Az ülés vezetését Pelyhe Istvánné alpolgármester asszony veszi át. 

 
3. Napirendi pont: 
A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az eltelt 1 
év munkájáról. 
Előadó: Pócsik Gábor ügyvezető 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Az anyagban megkaptuk részletesen a tájékoztatót és a táblázatokat. Amennyiben Pócsik úr 
kiegészítés kíván tenni, kérem tegye meg. 
 
Pócsik Gábor ügyvezető:  
Egy pontosítást szeretnék tenni a második oldalon a 4. pontban el van írva az időszak, az nem 1-
4 hónap, hanem 1-6 hónap.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
A Kft. gépkocsijai rendelkeznek-e valamiféle nyomkövető rendszerrel. Ez hasznos lenne a 
jövőre nézve, ha bármi történne a gépjárművekkel, tudnánk, hol kell keresni. 
 
Pócsik Gábor ügyvezető: 
Nyomkövetővel nem rendelkeznek a gépjárművek, kötelező biztosítás van, Casco nincs. Utána 
kell nézni, hogy mennyibe kerül.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A Kft. tevékenységében szerepel, hogy 240 ezer m2 területen füvet nyírnak összesen 40 helyen. 
Ezt többször nyírják évente, amikor szükséges? 
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Kapuvári Csaba képviselő: 
A tevékenységi sor rendkívül bő és rendkívül tartalmas munkát mutat, ami meg is látszik a 
településen. Ezt köszönjük. Szeretném megkérdezni, hogy a hó- és csúszás-mentesítéshez 
hogyan készül a Kft. 
 
Pócsik Gábor ügyvezető: 
Az összterület a 240 ezer m2, ezt évente többször nyírjuk. Volt olyan hogy 5 alkalommal 
nyírtunk egy-egy területet egy szezonban. 
Október 15-ig szoktam beszerezni a téli sókészletet, ami azt jelenti, hogy első alkalommal hozok 
15 mázsa sót, amit 20 m3 káli sóderrel kiegészítek. Most 20 m3 káli sódert még vennem kell.  Ez 
a szóróanyag biztosítása. Márciusban, megvettük a Ford Rangert, amihez tartozik egy tolólap és 
egy sószóró is. Ennek a beüzemelését november első felére tervezem.  
 
Pelyhe Istvánné  alpolgármester: 
Megkaptuk a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvet. A FEB elnöke Farkas Tamás, aki áttekintette 
és elfogadta a kézbekapott beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést is rendben találta.   
Amennyiben nincs több hozzászólás, a tájékoztatót elfogadásra javaslom. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 

 

109/2009. (X. 13.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pócsik Gábor ügyvezető 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2009. évi tevékenységéről készült beszámolóját. 
 

3. Napirendi pont: 
A költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
Pelyhe Istvánné  alpolgármester: 
Mindenki megkapta a költségvetési beszámolót. A szeptember 30-ai állapotnak megfelelően a 
bevételi és kiadási főösszegeknek a módosítása szerepel a költségvetési rendelet módosításában.  
 
Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási előadó: 
Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
PEB ülésen foglalkoztunk a kérdéssel és elfogadásra javasoljuk a költségvetési beszámolót. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem kézfeltartással jelezze a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának a 12/2009. (X. 13.) számú rendeletét az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (VI. 23.) számú rendelettel 
módosított 3/2009. (II. 12.) számú rendeletmódosításáról lásd 1. sz. mellékletként. 
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4. Napirendi pont: 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Mint a T. Képviselő-testület is emlékszik, van egy hatályban lévő Szolgáltatástervezési 
Koncepció, amit kétévente kell aktualizálni az adatok változásának megfelelően, illetve az abban 
foglaltakat felül kell vizsgálni. A hivatal munkatársaival megtörtént ez az aktualizáló munka, a 
megfelelő adatokat átvezettük benne. Különösebb teendőt, intézkedést nem igényelnek ezek a 
területek, amit az előterjesztésben is leírtunk, mint szociális szolgáltatásokat, az étkeztetéseket, a 
házi segítségnyújtást, családsegítést, illetve az idősek nappali ellátását.  
Azt gondolom, hogy mindegyik szakterület a maga nemében kiegyensúlyozottan működik. 
Vannak még fejlesztendő területek, de ezek nem koncepcionális, inkább mindennapi, operatív 
jellegű feladatok. Egyedül az idősek nappali ellátása az - ami bár jogszabályban előírt 
kötelezettségünk - de szerencsére Felsőtárkányban nincsen olyan létszámban jelen magára 
hagyott nyugdíjasok, vagy olyan nyugdíjasok, akik igényelnék a nappali ellátást. Korábban 
készült erre kérdőíves kutatás. Igaz, hogy ez kötelező ellátás lenne, de igazából az érdeklődés 
csekély. A Békés Otthon Alapítvánnyal van egy hatályban lévő szerződés, aminek az a tartalma, 
hogy akinek ilyen jellegű szolgáltatásra szüksége van, annak az alapítvány tudja ezt az ellátását 
biztosítani. Jelenleg önkormányzati formában nem működik nappali ellátás, de az igények hiánya 
miatt van ez így. Minden szociális szolgáltatás megfelelően működik a településen. 
Az illetékes bizottság tárgyalta a koncepciót, elnök úr elmondhatja a bizottság álláspontját. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottság megismerte és elfogadásra javasolja a koncepciót. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Itt van a koncepció elkészítésében és aktualizálásában nagy szerepet vállalt kolléganő, Hegyiné 
Kertész Zsuzsanna, akinek részére fel lehet kérdéseket tenni. Ez szervesen összefügg a bűnügyi 
helyzettel is, mert ahol a szociális problémák elmélyültek, ott általában a bűnüldöző szerveknek 
is több munkája van. Kiegyensúlyozottan működik a szociális ellátás Felsőtárkányban. Nem 
szoktunk olyan nagy horderejű problémával találkozni, ami a koncepciónak az alapjaiban való 
átírását feltételezné. Az étkeztetés folyamatosan napirenden van. Ma is történt egy ellenőrzés. Itt 
vannak tennivalók. A házi segítségnyújtásról nagyon jók a tapasztalatok, a családsegítéssel 
ugyanígy vagyunk. A Gyermekjóléti szolgálat keretében működik ez a tevékenység. Szerencsére 
nincs olyan széles kör Felsőtárkányban, hogy dominánsan fókuszálni kéne az össz. lakosság 
létszámához képest a rászorulókra, úgy gondolom, hogy megnyugtató szinten van a szociálisan 
rászorultaknak a létszáma, ezért megfelelően lehet rájuk összpontosítani. Az országos statisztika 
alatt vagyunk a szociálisan rászorultak problémáit illetően. Nem azt mondom, hogy nem létező 
jelenség a településen, de az országos adatokhoz képest jóval jobban áll Felsőtárkány. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy amennyiben módosító javaslat nincs, szívesedjenek 
támogatni az előterjesztésemet. 
 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő: 
A település lélekszáma nő, ehhez képest a születések száma stagnál, a halálozások száma 
majdnem kétszerese a születéseknek. Ez valószínűleg a beköltözők számának növekedése miatt 
van. 
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Kapuvári Csaba képviselő:  
Konkrétan tömegesen nem merül fel igény az idősek ellátására, de ha nyer az óvodai pályázat 
második körben és ha lesz épület, ahol megoldható, természetesen kell tárgyalni ennek 
megoldásáról. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A nyugdíjas klub is aktívabban működik az általában elvárható szinttől és ezért sincs ilyen 
intézményre szükség. Valószínűleg a családi kapcsolatok is jól működnek. Kevés olyan 
felsőtárkányi idős ember van, akinek családi kapcsolatai hiánya miatt ilyen ellátásra szorul. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Az szja bevétel is az tükrözi, hogy a fiatal lakosság száma nő.  
Kérem, hogy a határozati javaslat elfogadása tárgyában szavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta.  

 

110/2009. (X. 13.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót és úgy határozott, hogy a 
felülvizsgált, aktualizált dokumentumot elfogadja. 
 

5. Napirendi pont 
A 25/2005. (XII. 15.) számú, az elektronikus ügyintézésről a közigazgatási hatósági 
eljárásban szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól 
szóló jogszabály az alapjaiban módosult a közelmúltban. Én úgy gondolom, hogy indokolatlanul 
nagy teret adtak a hatósági ügyintézésben az elektronikus formának. Sem a jogszabályi 
környezet, sem az infrastruktúra, sem a kistelepülések személyi állománya létszámában nincs 
felkészülve ezekre a feladatokra. A jogszabály hatályon kívül helyezte azt a lehetőségét a helyi 
önkormányzatok Képviselő-testületeinek, hogy rendeletben kizárják az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét, de sem az ország, sem az ország közigazgatása semmilyen formában nem készült fel 
az elektronikus ügyintézésre. Én itt egy interregnumot látok megvalósulni. A régi rendszernek 
vége, az új pedig még semmilyen formában nem építhető ki és ez Felsőtárkányban is így van. A 
nagy települések sem tudtak felkészülni sem infrastruktúrában, sem létszámban. Elmondom, 
hogy egyébként én nem látok igényt Felsőtárkányban az elektronikus ügyintézésre. Ha ezt a 
rendeletet a testület hatályon kívül helyezi úgy, ahogy elvárják tőlünk, akkor nekünk elvileg 
felkészületlenül kell fogadni az ügyeket a Polgármesteri Hivatalban. Én sajnos nem tudok 
megnyugtató választ adni a Képviselő-testületnek, hogy jelen pillanatban képesek vagyunk 
fogadni így a kérelmeket, a beadványokat. Ha a jogszabályoknak meg akarunk felelni, akkor én 
azt nem tudom javasolni a Képviselő-testületnek, hogy helyezze hatályon kívül a korábbi 
önkormányzati rendeletét, amivel kizárta az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 
A jogszabályoknak eleget teszünk, de a gyakorlatnak nem tudunk megfelelni. Van ügyfélkapunk, 
de abszolút megoldatlan az ügyek ilyen irányú fogadása egészen a beérkezéstől a papírlapú 
ügyiratoknak bescanneléséig, továbbításáig. 
Erre nem készítettek fel bennünket sem és semmilyen formában nem készült fel a közigazgatás. 
Sajnos, akik kitalálták a rendszert, nem adtak erre megfelelő tájékoztatást sem. Olyan sincs, 
akitől kérdezni tudnánk. Biztonsággal Felsőtárkányban akkor működhetne a rendszer, ha két főt 
beállítanánk az elektronikus ügyek intézésére.  



 232 

 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Amíg nincs felkészülve a hivatal, kötelező hatályon kívül helyezni a rendeletet?  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Kaptunk egy körlevelet az Államigazgatási Hivataltól, hogy jelentsük, hogy október 16-ig 
visszavontuk az ilyen irányú önkormányzati rendeletet. Ezen túl ők sem tudják megmondani, 
hogy ezután mi lesz. 
 
Szíjjártó Zoltán informatikus: 
Működik az Egri Kistérségben és Felsőtárkányban is az elektronikus iktatórendszer. Ez egy 
olyan portálrendszerrel kapcsolódik össze, ami Eger MJV szerverparkján fut. Ez a rendszer már 
a kiválasztása során úgy lett kiválasztva, hogy alkalmas arra, hogy az ügyfélkapun keresztül 
összekapcsolható. Az elektronikus ügyintézésnek több fokozata van, azt hiszem 4-5 fokozat van, 
ez a 4-es fokozatig tudná támogatni az elektronikus ügyintézést, de ehhez kellene egy komolyabb 
koncepció a kormányzat részéről, hogy mit várnak el a kistelepülésektől.  
Kistérségi szinten mindenképpen Egerrel közösen kellene működtetni, mivel egy kistelepülés 
ilyet nem tud megvalósítani. Ha ebben az irányban lépni kell, kistérségi együttműködésben 
javasolnám. Ennek még nagyon sok feltétele hiányzik ahhoz, hogy érdemi szinten tárgyalni 
lehessen róla. Ha Eger elindul valamilyen irányban, akkor lehet csatlakozni. Az Önkormányzat 
már elindult ezen az úton. A társulási ülésen ez elfogadásra került, az Önkormányzat nagy lépést 
tett ebben az irányban. Az első szint a tájékoztatást, a második szint a letöltendő 
dokumentumokat tartalmazza. Ez két éve már működik. Itt a komoly, teljes elektronikus 
ügyintézéshez sok feladat van. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:  
Semmiféle elképzelés nincs ennek kidolgozására. Azt gondolom, hogy jó színvonalon működik a 
hatósági ügyintézés. Nagyon kevés esetben hoztak a miénkkel szemben határozatot a felügyeleti 
szerveink. Az elektronikus ügyintézéssel feladták a leckét. Itt alaki hibák miatt is sokat lehet egy-
egy ügyben bukni. A Ket. a határidők és a hatóságok felelőssége tekintetében nagyon sokat 
szigorodott. Ha az ügyintézők határidőt mulasztanak, a jegyzők felelősségre vonása válik 
szükségessé.  
Ritkán hosszabbítunk határidőt. Nálunk nem jelentkeztek még ilyen igénnyel ügyfelek, mármint 
az elektronikus ügyintézés iránti igénnyel. Kérem az ügyfeleket, hogy maradjanak, amíg lehet a 
hagyományos ügyintézési módnál. Az elektronikus iktatás sem kompatibilis.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azzal, hogy a törvényi lehetőség meg van az elektronikus ügyintézésre, azzal utat kaphatunk 
arra, hogy ha az anyagi és szakmai feltételek meg lesznek az elektronikus ügyintézéshez, később 
csatlakozhatunk. Ha törvényi előírás van, akkor központilag meg akarják teremteni a feltételeket 
az elektronikus ügyintézéshez. Most ne zárjuk be a kapukat. Előttünk van egy választás, és 
mindenki haladni akar. Ahhoz, hogy tudjunk haladni, attól függ, hogy mennyi pénzt kapunk 
hozzá.  
Úgy gondolom, hogy a jövő valahol ott van. Ha jogi lehetőség meg van, nem biztos, hogy a 
személyi feltételek is meg lesznek.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Hoztunk egy olyan rendeletet, aminek a feltételei nincsenek megadva. Ha nem vonjuk vissza, 
joggal számon kérhetik rajtunk. Különösen a személyi feltételek hiányoznak. 
Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztés vonatkozásában. 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:  
Most a rendelet arról szól, hogy kizárjuk az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Ha ezt a 
rendeletet visszavonja a testület, akkor köteles vagyok elektronikusan befogadni az ügyet és 
elektronikusan bonyolítani és a határozatot is ennek megfelelően közölni. Azt is kell figyelni, 
hogy a kapcsolódások hogyan történnek. Most egy ügyet sem tudnék áttenni másik hatósághoz, 
mert abszolút nincsenek meg a csatornák. Semmilyen kapcsolódás nincs meg a szervek között, 
de a jogszabályok készen vannak. 
Az e-mailben beérkező kérelmek nem elektronikus ügyintézésnek minősülnek, csak az 
ügyfélkapun keresztül küldött kérelmek. Hivatalosan csak az ügyfélkapun keresztül fogadhatunk 
ügyet. Nálunk igazából senki nem jelentkezett ilyen problémával, hogy ő elektronikusan akar 
ügyet intézni. Reméljük, hogy később elterjed, de most nincs rá igény. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Javasolnám támogatni Kapuvári és Bajzát képviselők javaslatát oly módon, hogy most ne vonjuk 
vissza ezt az önkormányzati rendeletet, viszont párhuzamosan igen is el kell indulni azon az 
úton, amit Kapuvári képviselő úr is kért. Fel kell készülni, hogy belátható időn belül váltani 
tudjuk.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
A digitális aláírás nincs elterjedve, ezért így nem is lehet ügyet elektronikusan intézni. A 
háttérben kezdjünk el felkészülni. Meg fog jelenni a komplett rendszer, amit majd be kell 
vezetni. Most a megszorítások esetén belehajtják az önkormányzatokat egy ilyen rendszerbe. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Az elhangzottakra tekintettel szavazzunk abban a kérdésben, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben szereplő rendelet hatályon kívül helyezését támogatja vagy sem. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 A Képviselő-testület közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés lehetőségéről 

szóló 29/2005. (XII. 15). számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését nem támogatja. 

 

5. Napirendi pont: 
Önkormányzati ingatlan értékesítése 
Előadó: alpolgármester 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A siófoki 7452 hrsz.-ú természetben Siófok, Deák Ferenc sétány 2. c. szám alatt található 23578 
m2 területtel felvett belterületi ingatlanban Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdonát 
képező 188/234100 tulajdoni illetőség. Ez egy 18-19 m2-es területet takar. Ez egy partközeli 
terület, talán felszámolás útján jutottunk hozzá.  
A vételi ajánlat négyzetméterenként 13.200.- Ft + áfa, összesen 312.371.- Ft-ot jelent. Korábban 
már volt egy érdeklődő, akinek 1 MFt-os árat szabtunk meg vételi árként, de nem a határozatról 
szóló értesítést követően nem is jeleztek vissza vételi szándékukról. 
Most abban kellene dönteni, hogy ezen az áron értékesítsük-e az ingatlant a Siófoki 
Önkormányzat részére. Kérem a napirend tárgyában a Képviselő-testület hozzászólását. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Korábban 1 MFt volt az ára, javaslom, hogy a kért áron ne adjuk el.  
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Bakondi Károly képviselő: 
Meg kell nézni, hogy hol van ez az ingatlan, meg kell bízni valakit, hogy érdeklődjön az ottani 
árakról és utána beszámol a Pénzügyi Bizottság előtt, akkor kell dönteni. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A tulajdoni hányadot is meg kell nézni. Ez igencsak csekély tulajdoni arányt takar. Az a kérdés, 
hogy el akarjuk-e adni és mennyiért. Miután Siófok Város Önkormányzata az ajánlattevő, 
komolyan is vehetjük. 
 
Bajzát Ferenc képviselő:  
A korábbi ajánlattevőt sem tekintettem komolytalannak. Véleményem szerint a mostani 
ajánlattevőnek is az 1 MFt-ot szavazzuk meg. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Korábban nem is tudtunk róla, hogy ilyen területünk van. Most sem tudunk többet az ingatlanról.  
Milyen környezetben van a terület. Korrektnek tűnik az ajánlat, de nem tudjuk pontosan, hogy 
miről van szó. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:  
Ez az aranyparton van, tulajdoni lapot is láttunk. Egyértelmű volt, hogy a Dessert Kft. egy 
spekuláns cég volt, de nem jött be neki az amit elképzelt, így meghatározó befolyást nem 
gyakorolt. Maradt az Önkormányzat, aki megpróbálja a területet hasznosítani. Kedvező helyen 
van, de olyan kicsi, hogy önmagában ezzel semmit nem érünk. Elmondtam a múltkor is, hogy a 
joggal való visszaélés esetét is figyelembe kell venni, hogy egy 20 m2-es területet tulajdonló jogi 
személy, mint az Önkormányzat, sokáig nem tudja tartani abban az esetben az árajánlatát, ha 
csak ez hiúsítaná meg a beruházását. A bírósághoz is fordulhat az a fél, aki emiatt a 20 m2 miatt 
nem tudja  megvalósítani a beruházást. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Az előző ajánlattevő mennyit ajánlott fel? 
 
Varga József képviselő:  
Támogatom az eladást 1 MFt értéken. 1 MFt-hoz tartom magam, erről szavazzunk. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Valakit meg kell bízni, hogy térképezze fel a területet és később térjünk vissza. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Létai Viktor ügyvéd a beruházásról és az ügyletről sokkal többet tud mondani. 
 
Pelyhe István alpolgármester:  
1 javaslat: A vételi ajánlattól nem állunk el a vételi ajánlatot 1 MFt + áfa áron fogadjuk el. 
2. javaslat: a következő ülésen döntsünk. Megfelel az a javaslat, hogy a következő testületi ülésig 
halasszuk el a döntést és Létai ügyvéd úrral felvegyük a kapcsolatot és konkrétabb, bővebb 
információt szerezzünk be a többi önkormányzattól? 
 
A határozattal egyidejűleg vissza kell vonni a 80/2008. (IX. 9.) önkormányzati határozatot. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodással 1 MFt + áfa áron hozzájárul az értékesítéshez. 
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111/2009. (X. 13.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata : 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata ingatlan adásvételi ajánlatát. 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
80/2008. (IX. 9.) számú önkormányzatot visszavonja.  
 
Ezzel egyidejűleg a siófoki 7452 hrsz. alatt, természetben Siófok, Deák Ferenc sétány 2. c. 
szám alatt található 23578 m2 területtel felvett belterületi ingatlanban Felsőtárkány Község 
Önkormányzatának tulajdonát képező 188/234100 tulajdoni illetőség vonatkozásában 
Siófok Város Önkormányzata részére történő értékesítéséhez 1.000.000.- Ft + ÁFA 
vételáron hozzájárul. 
  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat kérelmező jogi képviselője 
részére történő megküldésére - illetve annak elfogadását követően - az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 1900 órakor bezárom. 
 
 

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


