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1/2010. (I. 19.) Az Egri Rendőrkapitányság 2009. évben végzett tevékenységről készült 
beszámolójának elfogadása 

2/2010. (I. 19.) A Platt 2003. Kft. kérelme 
 

3/2010. (I. 19.) A civilszervezetek 2009. évben végzett tevékenységről készült 
beszámolójának elfogadása 

4/2010. (I. 19.) A hatósági állatorvos 2009. évben végzett tevékenységről készült 
beszámolójának elfogadása 

5/2010. (I. 19.) dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző felmentési idejére Nagyné Kassai 
Magdolna helyettesítő jegyző megbízása 
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Közművelődési Munkatervének elfogadása 
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8/2010. (I. 19.) A 102/2008. (XI.11.) önkormányzati határozat módosítása 
 

Rendeletek: Tárgya 

 

 
1/2010. (I. 19.) 

A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása 
intézményi térítési díjáról szóló 3/2009. (I. 20.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 1. oldaltól 17. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. Jelentés lejárt idejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. A Platt 2003. Kft. kérelme 
Előadó: polgármester 
 

3. A civilszervezetek, körzeti megbízott beszámolója a 2009. évben végzett tevékenységről 
Előadó: civilszervezetek vezetői, körzeti megbízott 
 

4. A hatósági állatorvos beszámolója az elmúlt év munkájáról 
Előadó: dr. Kecskés Tibor 
 

5. A jegyző helyettesítése 
Előadó: polgármester 
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6. A 2010. évi Cafeteria juttatás rendje (köztisztviselők, közalkalmazottak, a Munka 

Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalók) 
Előadó: polgármester 
 

7. A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési 
díjáról szóló 3/2009. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
8. A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 2010. évi Közművelődési 

Munkatervének elfogadása 
Előadó: polgármester 

 
9. A Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft. kérelme 

Előadó: polgármester 
 

10. A 102/2008. (XI.11.) önkormányzati határozat módosítása. (Déli iparterület értékesítése) 
Előadó: polgármester 
 

11. 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 
Erdei Szabolcs képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba Képviselő 
Varga József képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen Gyura 
Károly és dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő nem jelent meg.  
 
A képviselői létszám: 10 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontok tárgyalását.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  
 
1. Napirendi pont: 
Lejárt határidejű határozatok 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy megnyerte a 250MFt-os pályázati összeget a Vilati 
Ingatlanfejlesztő Kft. és a beruházásuk keretében ebben az évben már a csarnokot is meg tudják 
építeni. Bízzunk abban, hogy a munkálatok minél előbb megkezdődnek. 
 
2. Napirendi pont: 
Az Egri Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2009. évben végzett tevékenységről 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm dr. Petrovics András rendőr ezredes urat az Egri Rendőrkapitányság vezetőjét, Kádas 
István közrendvédelmi osztályvezetőt és Bánkúti Albert körzeti megbízottat. 
Eljuttatták az éves beszámolójukat az Önkormányzathoz, melyet a Képviselő-testület tagjai 
megismerhettek. Felkérem dr. Petrovics András rendőr ezredes urat beszámolója megtartására. 
 
dr. Petrovics András rendőrezredes, kapitányságvezető: 
Tisztelettel köszöntöm Jegyző Asszonyt, Polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait. 
Felsőtárkányban először veszek részt képviselő-testületi ülésen. 
 
Az írásban beterjesztett beszámolót az alábbiakkal kívánom kiegészíteni. A 2009. év a 
közbiztonság szempontjából sláger volt. Tavaly olyan országos ügyek, közbiztonsági ügyek 
voltak folyamatban, ami a lakosság felháborodását váltotta ki. Nagyon sokat foglalkoztak a 
közbiztonsággal és mindig téma volt. A súlyos bűncselekmények feltárására az országos 
rendőrfőkapitány soronkívüliséget rendelt. A folyamatban lévő ügyekben a rendőrök járták a 
településeket, bejártak a szórakozóhelyekre, ellenőriztek. A számokban is látszik, hogy 2,4 %-al 
csökkent az Egri Rendőrkapitányság területén a vagyon elleni bűncselekmények száma. Mindezt 
egyrészt a fokozott rendőri jelenlétnek tudom be és szeretném megköszönni a felsőtárkányi 
szervezeteknek az együttműködő munkáját. 
Felsőtárkányról el lehet mondani, hogy érezni Eger közelségét. 32 fő körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot a megye településein. Nem kis feladat. A megyében az egy rendőrre jutó létszám 600 
fő, az országos létszám 400-450 fő. Nagyon nagy szükség lenne rendőrökre. Eger városban sok 
tekintetben romlottak a mutatók, növekedett a vagyon elleni cselekmények száma. 
Felsőtárkány tekintetében nagy eredmény az, hogy a Bánkúti Albert tevékenységének 
betudhatóan a bűncselekmények száma a 2005. év szintjére csökkent. Nagyon elégedett vagyok a 
munkájával. 
Az Egri Rendőrkapitányság közbiztonsági helyettese Kádas alezredes úr, aki 2009. október 1-
jével lett kinevezve, ő a közterületi állomány vezetője, új lett a körzeti megbízotti alosztály, ott is 
új vezetők irányítják a rendőri munkát. Létszámhelyzetünk kedvezően alakult. 54 fő hiány volt 
2008-ban, 2010-ben 30-ra módosult, 15 főt kapott az Egri Rendőrkapitányság.  Óriási kiáramlás 
volt az Egri Rendőrkapitányság állományából. Sokan éltek a lehetőséggel és gyakorlatilag a 40 
év feletti létszám elment nyugdíjba. Kapitányságunk átlagéletkora: 33 év. A szakmai 
átlagéletkor: 9 év. A legidősebb 50 éves, a legfiatalabb 1989-ben született. Nem könnyű az ilyen 
fiatal embereknek, akiket kiküldünk az utcára. Sokan azt hiszik, hogy a demokrácia azt jelenti, 
hogy azt tesznek, amit akarnak. Mi mindig a jogszabályok mentén tesszük a dolgunkat. 
Növekedtek a közterületi intézkedések számai, egyrészt a „háló”-szolgálat által megnövekedett 
közterületi jelenléttel. Növelni tudtuk a helyszíni intézkedések, szabálysértések számát. 
2009-ben kaptunk egy új leaser sebességmérő berendezést, januártól pedig egy újabbat. A 
régebbit a körzeti megbízottak használják felváltva.  
Továbbra is élen áll a halálos közlekedési balesetek számánál a gyorshajtás, azonban csaknem 10 
%-kal csökkentek az ilyen jellegű balesetek. Megyei szinten is csökkent a közlekedési balesetben 
elhunytak száma, viszont az Egri Rendőrkapitányság területén 32 %-ra emelkedett a közlekedési 
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balesetek száma. Vannak anyagi káros balesetek, könnyű sérüléses balesetek, súlyos sérüléses és 
a halálos közlekedési balesetek. Növekedett a sérüléses balesetek az anyagi káros balesetek 
száma. 
Köszönetet mondanék az Önkormányzatnak, amit Bánkúti Albertnek nyújtott. Minden település 
óriási támogatást nyújtott, több mint 2MFt üzemanyag-térítést kapott az Egri Rendőrkapitányság. 
Nagyon jó számítógépeket kaptunk az Egri Okmányirodától, Önöktől pedig fényképezőgépet 
kaptunk. Több mint 70 széket vásároltunk. Ezek apró dolgok, de nagyon fontos, hogy a 
munkahelyen is kulturált körülmények uralkodjanak. 
A Rendőrkapitányság helyzete olyan, mint az országé. 2010-ben több költségvetési támogatást 
kap, mint 2009. évben. A rendőri intézkedésekre ki kell menni, az autókat használni kell, 
üzemanyagra szükség van, meg kell gondolni minden parancsnoknak, hogy mikor, mit rendel el. 
Az alosztály vezetőknek úgy kell számolni a túlóra keretet, hogy azt ki lehessen fizetni. Nagyon 
sok rendőrt foglalt le a közterületi állomány, nagyon sokat túlóráztak. Nagyon nehezítette a 
munkánkat a közterületi demonstráció. 2008-ban a kórház miatt, 2009-ben a Magyar Gárdára 
kellett sok időt fordítani, 2010-ben pedig lesz két választás. Úgy gondolom, hogy lesz feladata a 
közterületi állománynak.  
Örülök, hogy Albert is meggondolta magát és egyelőre nem akar nyugdíjba menni. Jó 
együttműködést kívánok Önöknek és Albertnak, felajánlom az egész rendőrkapitányság 
együttműködését, bármiben segítek, ami a hatáskörünkbe tartozik. Nagyon örültem, hogy első 
volt Felsőtárkány polgármestere, aki megkeresett, hogy a támogató nyilatkozatot aláírjam. 
Előre meghatározott tematika szerint a településőröknek szakmai oktatást szervezünk február 
hónapban, hogy minél jobban együtt tudjanak működni a rendőrökkel. 
Kérem, hogy a beszámolót szíveskedjenek elfogadni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megköszönöm kapitány úrnak, hogy megtisztelte az ülést és köszönöm a beszámoló 
kiegészítését. 
Mivel megváltozott a polgárőr törvény, szeretném, ha valaki a jogszabályváltozásokról itt 
Felsőtárkányban tudna egy tájékoztatást adni a polgárőrök részére. 
 
dr. Petrovics András rendőrkapitány: 
Az oktatás megszervezésére felkérem Albertet, a KRESZ változásainak végrehajtására is tudunk 
segítséget nyújtani. Gázsprayt lehet vásárolni a rendőrségtől annak, akinek együttműködési 
megállapodása van a rendőrséggel.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Nagyon kielégítő volt a beszámoló. Arra kérem, segítsenek abban, hogy legyen fokozott rendőri 
jelenlét a községben. Eger közeli vonzáskörzete, fejlődik a település, nő a lakosság száma is. 
Többször is láttam a rendőröket az év végén. Volt két telephelyre is betörés, de utána fokozódott 
a rendőri jelenlét. 
 
Varga József képviselő: 
Nemcsak az önkormányzat, hanem a községben élő emberek is a községben adakoztak térfigyelő 
rendszerre. Esetleg kérhetnénk-e ebben segítséget, hogy mi is részesüljünk a térfigyelő 
rendszerből? 
 
dr. Petrovics András rendőrkapitány: 
Fokozott rendőri jelenlét bízom benne, hogy lesz. Heves megye kapott lehetőséget, hogy a 
mintegy 30 fős hiányát feltöltse. Ha feltöltök néhány üres helyet, akkor az a 8 fő rendőr, aki most 
másodéves a rendőr-szakközépiskolában - ha mind a nyolcan az én állományomba tartoznak –
akkor lesz fokozott rendőri jelenlét. 
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2003-ban Egerben kiépítésre került Egerben egy térfigyelő rendszer, amit én már nem adnék 
Önöknek. Ezeknek a vezérlése 7 év alatt leamortizálódott, a kamerák óriásit fejlődtek. A 
legfontosabb, hogy ezek Eger város tulajdonában vannak, mi csak az üzemeltetést végezzük. 
Javaslom, hogy vegyék fel Sirok községgel a kapcsolatot. Úgy tudom, hogy a Bélapátfalvi 
Kistérségben nyertek pályázaton, ott 15 kamera fog megvalósulni. 
Adatvédelmi szempontból a jogszabályok két szervezetet jogosítanak fel, ez a közterület- 
felügyelet és a rendőrség. Ezeknek a térfigyelő rendszereknek az állandó figyelését úgy tudom 
megoldani, hogy elveszem a közterületről a rendőrt. Ebben kompromisszumos megoldásoknak 
kell létrejönni.  
 
Barna Antal Polgárőr Egyesület vezetője: 
Én csak arról szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a legutóbbi polgárőr egyesületi 
megbeszélésen létrejött egy megállapodás, amit én is szeretnék megkötni a rendőrséggel. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megköszönöm a kapitány úr beszámolóját és kérem a képviselő-testülettől annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület az Egri Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját egyhangúlag 
elfogadta. 
 
1/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Egri Rendőrkapitányság vezetője által 
Felsőtárkány község közrend-közbiztonsági helyzetéről előterjesztett beszámolóját. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3. Napirendi pont: 
A Platt 2003. Kft. kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testület a Berva iparterülettel kapcsolatban, hogy megvalósult 
az energia szektor értékesítése és elhárult a legfőbb akadály attól, hogy a bervai felszámolás 
befejeződhessen és elindulhassanak a bervai vállalkozások.  Megkeresett Virág László úr, a Platt 
2003. Kft. ügyvezetője. Úgy látja biztosítottnak a cég fejlődését, ha nagy volumenű beruházásba 
kezdene. Ennek a nagy volumenű beruházásának keresett egy területet. Kifogytunk a Déli 
iparterületen azokból a telkekből, amik szóba jöhettek volna. A most elindított rendezési terv 
elindítása folyamán, a 0210/25. hrsz.-ú területből tudnánk biztosítani a vállalkozás részére 
területet. Virág úr - amennyiben a rendezési terv elfogadásra kerül, szeretne ehhez a területhez 
hozzájutni és egy 5000 m2 területű csarnok építéséhez fogni.  
Tekintettel arra, hogy ez még mezőgazdasági terület és szántó művelési ágban van, de 
amennyiben ez elviekben támogatható, akkor a településszerkezeti terv elfogadását követően 
meg tudnánk kötni az adásvételi szerződést és attól kezdve 5 éven belül megvalósulhat a 
beruházás. Kérelmező a jelenleg működő bervai gyártó-kapacitását is meg kívánja tartani, mivel 
nem csupán a költözésre, de a fejlesztésre is gondol.  
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Virág László kérelmező: 
Érdemi kiegészítést nem nagyon tudok tenni. Igazság szerint néhány szóban szeretném bemutatni 
a cégemet, mi az oka a fejlesztésnek. Lakatosipari cég vagyunk, a Berva-völgyben biomassza 
kazántest készítéssel, szereléssel foglalkozunk 80 fő alkalmazottal. Ezt a létszámot szeretném 
bővíteni. Németországba szállítunk, óriási igény merült fel ezekre a termékekre. Egyéb vevőink 
más szektorokból teljesen visszaestek. Úgy néz ki, hogy viszonylag kompetens cégnek tartanak a 
vevők, újabb lehetőségekkel keresnek meg. Egy olyan beruházást tudnánk végrehajtani, ami 
tényleg jelentős a község számára is, mert a mostani kapacitásunk miatt helyben nem férünk el, 
mindenképpen szükséges a bővítés. Mindenképpen itt szeretnénk dolgozni és a község, valamint 
a mi megelégedésünkre szeretnénk a munkát végezni. 
 
Bajzát Ferenc képviselő kérdésére: 
A 80 fő az egész létszám, vagy + 80 főt venne fel?  A 8 hektáros területhez hasonlóan szeretné 
megkapni ezt a területet, vagy szeretné megvásárolni?  Milyen végzettségű alkalmazottakat 
kíván foglalkoztatni. Logisztikai tevékenységet végeznek? 
 
Virág László kérelmező: 
Plusz 80 főben gondolkodom. A 8 hektáros területet egy jelképes összegért átadva szeretnénk 
hozzájutni a területhez, ha erre lehetőség van. A beruházás az iparűzési és építményadó többlet 
mindenképpen megérné Felsőtárkánynak.  
Az anyag beérkezésétől a szerelésig mindennel foglalkozunk, sokféle szakembert, betanított 
munkást foglalkoztatunk. Azokat a termékeket, amiket legyártunk, teljes Európában értékesítjük 
és a tengeren túlra is szállítunk, ezért van egy bizonyos logisztikai tevékenységre is szükség. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
A 8 hektáros területhez hasonlóan szeretné megvalósítani, mivel az építmények, úthálózat, 
szennyvíz nagyon szorosan kapcsolódnak a beruházáshoz. Az előzőnél úgy képzeltük el a 
beruházást, hogy szennyvíz rendszer lesz. Figyelnünk kell arra, hogy ezek a beruházások úgy 
valósuljanak meg, ahogy mi elképzeltük. Nagyon szeretném, ha úgy történne meg, ahogy mi 
elképzeltük. Elvárom, hogy ott egy normális szennyvízelvezetés legyen, a beruházások pedig 
csatlakozzanak a bővített szennyvízhálózathoz. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az építési engedélyezési eljárás rendkívül szigorú feltétel szerint működik. Annak ellenére, hogy 
a cégek megfizették a földvédelmi járulékot, a Földhivatal közel 1 évig nem jegyezte át. Elég 
komoly pénzeket öltek bele az engedélyezésekbe, de amíg a Földhivatal nem vette ki a 
művelésből és beépítetlen területnek nem minősítette, addig fel kellett függeszteni az eljárást. Az 
elektromos hálózatot betelepítették. A korábbi szerződések azért nem jöttek létre, mert a 
kérelmező helyi vállalkozók a szerződéskötés előtt nem tudták igazolni, hogy nincs 
köztartozásuk.  
A Képviselő-testületnek az volt a kikötése, hogy azokkal a vállalkozókkal, akiknek 
köztartozásuk van, nem tudunk szerződést kötni. 
 
Virág úr előzőleg már a VILATI Rt. képviselőjével is tárgyalt, ismeri a feltételeket, tisztában van 
a kötöttségekkel is, hogy hány éven belül, milyen szerződéses feltételeket kell teljesíteni. 
 
Az előterjesztésben három alternatívát soroltam fel, kérem a testületet, hogy a b.) verziót 
szíveskedjék elfogadni.  
 
A Képviselő-testület a 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a b.) verziót támogatja. 
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2/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata (javaslat): 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Platt 2003. Kft. vételi igényét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy egy elvi határozattal támogatja a kérelmet és a 
településszerkezeti terv elfogadása után támogatja az adásvételi szerződés megkötését, 
azokkal a feltételekkel, amelyekkel a 8 hektáros terület vonatkozásában a szerződések 
megkötésre kerültek. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
3. Napirendi pont: 
A civilszervezetek beszámolója a 2009. évben végzett tevékenységről 
Előadó: civilszervezetek vezetői 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a civilszervezetek képviselőit. 
 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Szántósi Rafaelné: 
A nyugdíjas klub 2009. évi költségvetését nagyon röviden szeretném ismertetni. 
Bevételeink között szerepelt az önkormányzati támogatás és az előző év maradványa, tehát 
összesen: 257.312.-Ft-ból gazdálkodunk. Kiadásunk volt összesen: 227.458.-Ft, a 
pénzmaradvány: 29.854.- Ft. A létszám 2009. évben 63 fő, melyet szeretnénk még bővíteni. A 
2010. évi tervekről Erdélyi Tiborné ad tájékoztatást. 
 
Erdélyi Tiborné: 
Köszöntöm a testület tagjait. Én a 2010. évi terveinket ismertetném: ma előadás van a 
művelődési házban a noszvaji Medicina Kft. részéről a betegápolással kapcsolatban.  Február 9-
én batyus-bál lesz, majd színházlátogatás Egerben, szintén Egerben városnézés a Város a Város 
alatt címmel, kegyhelylátogatást, fürdőhelyre utazást terveztünk, ami majd szavazásra kerül, de a 
többség Tiszaújvárost választja. Klubnapokon játékkészítéssel foglalkozunk, kedveskedünk 
iskolásoknak, óvodásoknak. Tervünk a helyi idősek otthona látogatása, felkérésre a közösségi 
munkában való részvétel, Ádvent és a karácsonyi készülődés az iskolásokkal és az óvodásokkal. 
Készülünk a karácsonyi ünnepségekre. Kérjük a beszámolónk tudomásul vételét. 
 
Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület, Barna Antal: 
Az írásban beterjesztett beszámolómat az alábbiakkal kívánom kiegészíteni.  
A pénzügyi beszámoló kiadási oldalát annyival kívánom módosítani, hogy volt egy zárszámadási 
közgyűlésünk, amit egy kisebb fajta vacsorával fejeztünk be, ami 27.730.- Ft-ba került, tehát a 
kiadási oldal ennyivel nő és így lesz 357.855.- Ft a kiadási oldal. 
Szeretnénk a jó kapcsolatot megőrizni úgy a rendőrséggel, mint a településőrökkel. Kérem a 
beszámoló tudomásul vételét. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretném megköszönni a polgárőrség munkáját. Látjuk, hogy a jelenlegi településőrséggel elég 
jó együttműködés alakult ki. Amíg meg nem alakult a településőrség, minden egyes éjszaka volt 
polgárőr járőrözés a településen. Minden polgárőrnek megköszönöm a munkáját, aki hobbiból és 
a település elkötelezettjeként végzi munkáját. Reggel segítik az iskolánál a közlekedést és 
sokszor a délutáni, esti elfoglaltságból hazaérve is látom őket a településen járőrözni. 
Szeptember óta komoly látszatja van a településen a jelenlétnek. Észrevételezést is kaptunk helyi 
vállalkozóktól, hogy a településőrök este 10 órakor körbejárták a telephelyet, hogy nincs-e 
betörés és ezért üzemanyag költséggel segíti a munkájukat. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretném megköszönni a Nyugdíjas Klubnak a mészkemence készítést, amelyet majd 
szeretnénk a tájházban elhelyezni. Köszönöm, amit a település szolgálatában teljesítettek és 
kívánom, hogy 2010-ben is ugyanilyen szándékkal és energiával mutassák be a felsőtárkányi 
hagyományokat. 
 
Boldog Asszony Papucsa Természetjáró Egyesület, Merczel László: 
A leírtakat statisztikával egészíteném ki. 2009-ben 23 alkalommal vettünk részt valamilyen túrán 
vagy programon. 293 km-t tettünk meg, ez átlag-túránként 13 km tett ki, a szintkülönbség 307 
méter, a létszám 109 fő volt. Volt olyan, hogy 28, 21, 15 fő vett rész, de volt olyan túra, hogy 2-3 
fő vett csak részt. A 2010. évi program elkészült, szeretnénk népszerűsíteni, minél több embert 
mozgósítani, hogy az átlag 8 fő kicsit jobb legyen. Merem remélni, hogy egyre többen jönnek 
túrázni ebben az évben. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2010-ben is jó egészséget kívánok munkájukhoz. 
 
Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes képviseletében Szabó Dániel: 
A táncegyüttesünk élete folytán művészeti váltás történt, mert szakmailag nem voltunk 
elégedettek az előző vezetővel, ezért döntött úgy a kuratórium, hogy Bécsi Gyulát kérjük fel 
művészeti vezetőnek. Ő a főiskola táncegyüttesének művészeti vezetője, jó tapasztalata van és 
elvállalta, hogy minket is fog vezetni ezután.  Láttuk a teljesítményeit, ezért kértük fel. 
 
Felsőtárkány Sportegyesület képviseletében Varga Zsigmond: 
Az írásban benyújtott beszámolót kiegészíteni nem kívánom, kérdésükre szívesen válaszolok.  
 
Bakondi Károly képviselő: 
Milyen tervei vannak az egyesületnek ebben az évben? 
 
Varga Zsigmond: 
A csapat életében lényeges változás nem történt, 2 játékostól búcsút mondtunk, továbbfiatalítást 
tervezünk, két fiatal leigazolás következik és szeretnénk megnyerni a fordulót az osztályban. 
Attól is függ, hogy az egyesület milyen anyagi támogatást kap ebben az évben.   
A locsolással kapcsolatban Novák Tamás ígérte, hogy megnézik a kút vízhozamát és 
szivattyúval felhozzák a vizet. Ezáltal olcsóbb lesz a locsolás. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Ha a mostani locsolást felváltaná a kútról történő locsolás, nem fogja befolyásolni a leendő 
faluház működését. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Gratulálunk a csapatnak. Remélem, hogy ebben a szezonban is jól fognak szerepelni. 
Annyi tájékoztatót szeretnék adni a civilszervezetek részére, hogy ezeket a beszámolókat fel 
fogjuk tenni a honlapra, hogy a településen lakók közül minél többen megismerjék a települési 
civilszervezetek munkáját és ezáltal gyarapszik a civilszerveztek létszáma. 
Ami mindenképpen fontos, hogy mivel részben közpénzekből gazdálkodnak ezek a 
civilszervezetek, egyesületek, ezért a település lakossága ismerje meg ezeknek a 
civilszervezeteknek a tevékenységét és lássák azt, hogy milyen az ő gazdálkodásuk, milyen 
eredményeket értek el. Kérem minden civilszervezet vezetőjét, hogy bármilyen rendezvényen 
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részt vesz vagy valami eredményt produkál, arról tájékoztasson, hogy direkt módon tudjuk 
továbbítani a lakosság felé. Ezeket az eredményeket a kábeltévén megjelentetjük.  
 
Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület képviseletében Bajzát Ferenc: 
Az írásban benyújtott beszámolóhoz nem kívánok hozzászólni, kérdésre szívesen válaszolok. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mióta az egyesület működik, igen nagy rend van a kis tó környékén. Véleményem szerint jó 
döntés volt az egyesület létrehozása. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Sok települési rendezvényen kivették a részüket a munkából, ebben az évben is számítunk az 
egyesületre. Köszönjük az eddigi munkájukat. 
 
Szőnyi Gábor is benyújtotta írásbeli beszámolóját, azonban személyesen nem tud részt venni a 
Képviselő-testületi ülésen. A beszámolót a Képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Ő a 
tavalyi évben egyszeri támogatást kapott. 
 
Agria Shotokan Karate Egyesület képviseletében Juhász Ferenc: 
Szeretném, ha ebben az évben is megvalósulna a támogatás. Nagy öröm hogy a létszám fejlődik. 
Megköszönöm az iskolavezetésnek a segítséget. 35-40 fős létszám van, állandóan 30 gyerek van 
az edzésen. Elég sok rendezvényt bevállaltunk ebben a múlt évben. Legnagyobb rendezvény a 
világbajnokság volt 1000 versenyzővel, 70 bíróval két héten keresztül. 9 versenyző indult 
Felsőtárkányból 3. helyezést szereztünk a világbajnokságon a haladó kategóriában. 
Három országos médiában – televízió – ment adás, ami szintén népszerűsíti a sportágat, valamint 
az internetes portál is. Peru, Zöldfoki Szigetek, Japán is részt vett a világversenyen. Most 
Franciaországban lesz a világbajnokság, oda szándékozunk elmenni októberben.  
 
Bakondi Károly képviselő kérdésére: 
Személy szerint ki volt ezen a világversenyen a harmadik? 
 
Juhász Ferenc egyesületi elnök: 
Juhász Zoltán fiam volt abban a kategóriában a harmadik.  Ha bármilyen eredményt elérünk, 
küldök képanyagot a honlapra. Elég gyakran veszünk részt rendezvényeken. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm a beszámolóját és szeretném megköszönni az egyesületnek a Rétes-napi 
rendezvényen való részvételt. 
 
Felsőtárkányi Fúvószenekari Egyesület képviseletében Bolyki Sándor: 
Az írásban benyújtott beszámolót fenntartjuk. Kicsit pontosítani szeretném a beszámolót. 
Taglétszámuk csökkent 5 fővel, de az elmúlt év végén növekedett is 2 fővel Egerbaktáról. 12 
fellépés volt olyan, ami térítésmentes volt, ebből 8 fellépés Felsőtárkányban volt. Volt még egy 
fellépés, ami felsőtárkányi vonzatú, egy kistárkányi fellépés, ami szintén díjmentes volt.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Nem sikerült találkozni az év végi elszámolás lapjukkal és a költségelszámolásról sem 
találkoztam szöveges értékeléssel, szeretném ha ezt kiegészítené. 
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Bolyki Sándor: 
Utána fogok nézni, de amit el tudok mondani, hogy a karmester tiszteletdíja havi 40.000.- Ft, ami 
éves szinten 480.- Ft-ot tesz ki. A könyvelői költség 12x2.000.- Ft, a banki számlavezetés díja 
havi 2.000.- Ft, ami éves szintén 24.000.- Ft. Ezek a tételek, amik tulajdonképpen minden évben 
jelentkeznek. A bevétel tagdíjakból 4.000.- Ft, fellépésekből 450.000.- Ft. Ezt a jövő évi 
tervezetből mondom, mert ez minden évben ugyanaz.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Szeretném kérdezni, hogy az utánpótlás hogy alakul, mert ez már hosszú évek óta probléma. 
 
Bolyki Sándor: 
Az utánpótlás úgy jön össze, hogy 2 fő Egerbaktáról, 1 fő trombitás a felsőtárkányi általános 
iskolából, több nem volt. Az utánpótlás évek kérdésre. A költségeknél nagyon nagy kérdés lesz, 
hogy talpon maradjunk, de ez nemcsak a karmester díja, hanem az is, hogy el tudjunk vállalni 
egy szereplést, hogy ki tudjon állni a zenekar. A zenekar nagy része dolgozik, és nem mindig 
tudjuk úgy csinálni, hogy teljes létszámmal ki tudjunk állni. Ha pedig meg van kötve a 
szerződés, akkor azt kisegítőkkel kell pótolni, ami pénzbe kerül. Amíg az utánpótlás fel nem 
növekszik az sok időbe telik. Addig viszont talpon kellene maradni a zenekarnak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Látszik a zeneiskolában, hogy az utánpótlás nevelés megkezdődött.  Bízom benne, hogy lesz 
annyi kitartás a zenekarban, hogy meg tudja várni, hogy ezek a fiatalok becsatlakozzanak a 
zenekarba. A vezető szerint 2-3 éven belül be tudnak szállni ezek a fiatalok a zenekar 
munkájába. 
 
Karitasz Egyesület Énekes Albertné: 
Nagyon köszönjük az Önkormányzat támogatását és kérjük, hogy ha lehetséges ebben az évben 
is támogassák az egyesületet. A mi tevékenységük nem látványos, de mi annak örülünk, ha 
valakinek segíthetünk.  
 
Rozmaring Népdalkör képviseletében Veliczkiné Csák Judit vezető: 
Az írásban benyújtott beszámolót néhány mondattal szeretném kiegészíteni. Nagy örömet 
okozott a testület az én csoportomnak. Nem az érdekelte őket, hogy mennyit kaptunk, hanem az, 
hogy micsoda kitüntetésnek érezték azt az emberi gesztusát a képviselő-testületnek, hogy 
odaálltak mellénk a színpadra. Kérem, hogy adjanak mások felé is, ne csak a mi csoportunknak. 
Az oklevélen ott vannak azok az eredmények, amit a csoport elért 2002. óta.  
Sajnos ki kell, hogy egészítsem szomorú dolgokkal. Sajnos azóta meghalt Farkas Oszkárné, és 
Hóbor Imre. Az is szomorú tény, hogy Vásárhelyi Jóska tolószékben jött ki a rheuma kórházból, 
Vásárhelyi Gyula bácsi azzal köszönt el tőlem a karácsonyi iskolai koncerten, hogy megy a 
kórházba és csak imádkozom, hogy a februárban kezdődő próbákon viszont fogom látni.  
Itt állok a tervezetemmel, hogy honnan próbáljak férfihangot szerezni a kórusnak, hiszen 
számtalan színezési lehetősége van a vegyes összetételű művészeti csoportnak. Soha nem 
tartottunk ekkora nagymértékű szünetet, mert az október-november hónapunk zsúfolásig volt 
szereplésekkel. Minden hétvégén volt fellépés, ezen kívül megemlíteném az út átadáskor adott 
kis műsorunkat. Decemberben egy próbát tartottunk, karácsonyi hangulattal elköszöntünk. Most 
először kérték, hogy januárban ne, csak februárban kezdjünk próbálni. Reménykedek benne, 
hogy lesz még annyi tartalék erőnlét bennem és a csoport többi tagjában is, hogy újra 
megpróbáljuk. Tavasszal és ősszel van Egerben nagy népzenei találkozó a tavaszi „Ködellik a 
Mátra”, az őszi a „Palócgála”. Mindig részt veszünk, megmutatjuk magunkat. A másik állandó 
dolog itt van a településen: a március 15-ei és az augusztus 20-ai tóparti rendezvény. Ebben az 
évben a budapesti Néprajzi Múzeumban volt egy gála, amit a Kórusok Országos Tanácsa 
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rendezett, ahol egy nagyon szép, színvonalas műsort sikerült adni. Több meghívónk van, 
igyekszünk azokat teljesíteni.  
A beszámolónak volt pénzügyi része: azért nem töltöttem ki, mert minden egyes bizonylatunk ott 
van a Polgármesteri Hivatalban, ahonnan kérték tőlünk. Kérdésem lenne, hogy vezessünk-e listát 
külön erről, hiszen ott intéződik minden a hivatalban. Igyekeztünk mindenhol takarékoskodni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm a beszámolóját és kérem, hogy a pénztárossal szíveskedjék kitölteni az idei évre 
vonatkozó támogatási kérelmet.  
 
Javaslom a Képviselő-testületnek a civilszervezetek beszámolójának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta. 
 
3/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében áttekintette és elfogadta a civilszervezetek elmúlt év munkájáról, készült 
beszámolóját.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. Napirendi pont 
A hatósági állatorvos beszámolója az elmúlt év munkájáról 
Előadó: dr. Kecskés Tibor 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem dr. Kecskés Tibor hatósági állatorvost beszámolója megtartására. 
 
dr. Kecskés Tibor hatósági állatorvos: 
Írásbeli beszámolómat fenntartom, kérdésükre szívesen válaszolok. 
 
Jelenleg a települések kockázati településnek számítanak, a jelenlegi rendelkezések érvényben 
vannak. Akik vadásznak, házi sertést nem tarthatnak. Erélyes intézkedés, hogy minden vágás 
előtt értesíteni kell a hatósági állatorvost, jelen esetben engem, hogy le szeretnék vágni a 
sertésüket.  Tavalyi év elég jól működött, év vége felé csökkent a bejelentés.   
 
A kéknyelv betegség Borsod megyéből indult ki Gelejről. Ott a juh állományt felszámolták. 
Járványtani szempontból nem vagyunk veszélyeztetve, védőkörzetben, védőzónában vagyunk. 
Minden hónapban vért veszek az állatból, felküldöm a Járványtani Intézetbe, de eddig semmi 
probléma nem volt. Bizonyos vizsgálathoz kötött forgalomkorlátozás is van. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Állategészségügyi szempontból melyik az a terület, ahol az önkormányzatnak, a jegyzőnek 
változtatni kellene. 
 
dr. Kecskés Tibor: 
Az a lényege a bejelentésnek, hogy ha járvány van, a bejelentettek számíthatnak-e állami 
segítségre, aki eltitkolta nem kap semmit, esetleg állategészségügyi bírságra számíthat.  
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Kedvtelésből tartott állatok: nagyon sok kóbor kutya van itt-ott, nem tudnak aludni az emberek, 
hetente 4-5 jelzést kapok. Legutóbb a Csákó utcából jött bejelentés. Van 5-6 kutya, ami 
állandóan randalírozik éjszaka.  
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A beszámoló szerint jelenleg 39 eb állatorvosi státusza nem ismert a településen. Valószínűleg 
nem lettek beoltva, vagy nem itt lettek beoltva? A jövőbeni tervekkel kapcsolatban kérdezném, 
hogy a rendelő beindítása mikorra várható? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Van-e arra lehetőség, hogy a közmunkaprogramon belül, hogy a kóbor ebeket begyűjtsük és 
bevigyük az állatmenhelyre, mert napi szinten vannak bejelentések. Meg lehetne-e oldani. 
Milyen állatorvosi feltételeket kell teljesíteni, mert a sintér nem nagyon szokta megtalálni ezeket 
az állatokat. Van-e arra lehetőség, hogy egy befogott állatot, amelyet beszállítunk a sintérhez, 
annak költségét a tulajdonosra áthárítsuk. 
 
dr. Kecskés Tibor: 
A rendelő beindítása március 1-jén várható.  
Az lenne a legcélszerűbb, ha az önkormányzat vásárolna egy célszerszámot, amivel be lehetne az 
állatot kábítani. Végleges elaltatásra az állatvédelmi törvény nem ad lehetőséget. Arra kellene az 
állattartókat arra ösztönözni, hogy ivartalanítsák az állatokat. Egy-két napig úgy lehet tartani, 
hogy befogják és tájékoztatják az állat tartóját, hogy az állatot hova szállították el. Amit a 
sintérek befogtak, 14 nap után állami költségen automatikusan ivartalanítottuk. Ezzel a nem 
kívánt szaporulatot vissza lehet szorítani. Jelenleg 1 kutya ivartalanítása 17eFt-ba kerül.  Csak 
akkor lehet áthárítani, ha meg van a tulajdonos, vagy ha az állat meg van jelölve.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Valamilyen megoldásban kell gondolkodni. 2007-ben végigfuttattam egy szabálysértési eljárást, 
és ami minimális bírságot, amit a jegyző kiszabhat, azt kiszabtam az Egri Városi Bíróság az 
elkövető szociális és jövedelmi viszonyaira tekintettel hatályon kívül helyezte, ezért ezzel nem 
érünk semmit.  
 
dr. Kecskés Tibor: 
Sajnos tapasztalataim szerint is, akik szociálisan nem tudják az ebeket eltartani, azoknál van a 
legnagyobb szaporulat. Az állatvédelmi jogszabályokra is hivatkozással vissza lehetne szorítani a 
szaporulatot.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek dr. Kecskés Tibor beszámolójának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
4/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta dr. Kecskés Tibor hatósági állatorvos 2009. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
5. Napirendi pont:  
A jegyző helyettesítése 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző távolléte idejére, 2010. március 1. napjától kezdődően – 
szülési szabadságára tekintettel – helyettesítő jegyző megbízása válik szükségessé. 
Előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a jegyző helyettesítésére 2010. 
március hó 1. napjától 2010. augusztus 31. napjáig Nagyné Kassai Magdolnát, a Maklári 
Polgármesteri Hivatal körjegyzőjét bízza meg. 
A helyettesítő jegyző megbízása a Polgármesteri Hivatalban heti 1 alkalommal a jegyzői 
(igazgatási) munkára, valamint az önkormányzati testületi üléseken való részvételre terjed ki.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a helyettesítésért járó díj összegét havi bruttó 100.000.- Ft-
ban állapítsa meg, a gépkocsi használati díj kifizetését részletes elszámolás alapján rendelje el.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Nagyon örülök, hogy a megyében az egyik legtapasztaltabb jegyzőt sikerült felkérnem a 
helyettesítésre, aki beleláthat egy nagyobb település gazdálkodásába is.  
Kértem a jegyző asszonyt, hogy mindenféle hibára, hiányosságra világítson rá, amit ő a 20 év 
tapasztalata alapján észlel és mely alapján esetleg helyesebb gyakorlatra térhetünk át, mert az ő 
gyakorlata szembe sem állítható az én hároméves jegyzői tapasztalatommal. Azért is kerestem 
egy tapasztaltabb jegyzőt, aki igent mondott a felkérésre. Amennyiben a javaslatomat a testület is 
elfogadja, a következő testületi ülésen ketten erősítjük az igazgatási oldalt.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Nincs kifogásom Nagyné Kassai Magdolna maklári jegyző személye ellen, nem ismerem. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a határozati javaslat tárgyában szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
5/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Pusztai-
Csató Adrienn jegyző helyettesítésére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2010. március hó 1. napjától 2010. augusztus hó 
31. napjáig dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző helyettesítésére Nagyné Kassai Magdolnát, 
Maklár Község Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét bízza meg.  
 
A helyettesítő jegyző megbízása a Polgármesteri Hivatalban heti 1 alkalommal a jegyzői 
(igazgatási) munkára, valamint az önkormányzati testületi üléseken való részvételre terjed 
ki.  
Hozzájárul továbbá, hogy Nagyné Kassai Magdolna jegyző a helyettesítésért havi bruttó 
100.000.- Ft díjazásban, a Felsőtárkányba utazás alkalmával pedig gépkocsi-használati 
díjban részesüljön, melynek kifizetése elszámolás alapján történik.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó okmányok 
elkészítésével és Magyar Államkincstárhoz történő megküldésével. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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6. Napirendi pont: 
A 2010. évi Cafeteria juttatás rendje  
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottság jelenlévő tagja által az a javaslat született, hogy 
célszerű lenne a költségvetéssel együtt tárgyalni tekintettel arra, hogy folyamatban van a 
költségvetés készítése. A jogszabály 2010. február 15-ig rendeli elfogadni a Cafeteria juttatás 
rendjét. 
Azt kérdezném, hogy erről a javaslatról szavazzunk, vagy konkrét határozattal foglalkozzunk a 
továbbiakban. 
 
A Képviselő-testület a napirend vonatkozásában az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
tárgyalásakor hoz érdemi határozatot. 
 
7. napirendi pont 
A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjáról 
szóló 3/2009. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Mester és Fiai Kft. nem érvényesítette 2009. 07. 01-től az áfát, most viszont azt kérte a Jankó 
Úr, hogy nem az árban, hanem az áfa mértékében is hozzon döntést a Képviselő-testület.   
Kérték, hogy ez rendeletben jelenjen meg, és hangsúlyozzam ki, hogy nem 9,2 %-os emelésről 
van szó, hanem az infláció mértéke + 5 % áfa az emelésről. 
Javaslom erre figyelemmel a rendelet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a rendeletet 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.19.) számú rendeletét 
a szociális étkeztetés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési 
díjáról lásd 1.sz. mellékletként. 
 
 
7. napirendi pont 
A  Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 2010. évi Közművelődési Munkatervének 
elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A  Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ elkészítette a közművelődésre vonatkozó 
munkatervét, mely tartalmazza a 2010-es év programjait, valamint javaslatot tesz a Művelődési 
Ház terembérleti díjaira. 
Fentiekre tekintettel javaslom az ÁMK munkatervének megtárgyalását és elfogadását annyi 
kiegészítéssel, hogy ezt az anyagot, ami az 1. sz. mellékletben van, javaslom a Képviselő-
testületnek úgy tárgyalni, hogy az önkormányzat vagyonrendeletében jelenjen meg és az ÁMK 
intézmény vezetője legyen jogosult a szerződéseket megkötni, de az mégis a Képviselő-testület 
által hozott rendeletben kerüljön szabályozásra, hogy melyek azok a díjtételek amiket fizetni 
kell.   
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Láthatjuk, hogy van egy olyan áttekinthető, szakmailag, formailag jól megszerkesztett anyag, 
szakmaiságában mindenki számára megfelelő, elég sok rendezvény van ebben az évben, és 
ezeknek a rendezvényeknek elkészült a költségvetésben megjelenő költségvetési vonzata is. 
Szeretném még ezt kiegészíteni egy rendezvényjavaslattal, amit a feltételek megbeszélését 
követően kerül ismertetésre. 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
A bizottság megtárgyalta, elnök úr elmondja a véleményét. Kérem, hogy ezt a programtervezetet 
elfogadni szíveskedjenek.  
 
Kapuvári Csaba bizottsági elnök: 
Köszönjük a határidőre leadott munkatervet. Rendelkezésre állt, elemeztük, beszéltünk arról, 
megtárgyaltuk és azt fejeztük ki, hogy keretnek jónak tartjuk. A tartalmi megvalósulás attól is 
függ, hogy a költségvetés során az Önkormányzat mennyit tud fordítani ezekre a programokra. 
Van bizonyos kiemelt rendezvény, amihez nagyobb összegre van szükség. A második részhez 
nem volt módosító javaslatunk. Jónak tartjuk, hogy az intézmény bérbeadásából bevétel legyen 
és azt a bevételt fordítsuk a művelődési programokra. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Egy javaslattal szeretnék előállni: a bérleti díjakkal kapcsolatban a felszerelésekre dolgoztunk ki 
egy táblázatot, amelyben az újrapótlási értékeket is meghatároztuk. Leltárkor bukott ki, hogy 
nagyon hamar fogyó eszközzé válnak ott a fogyóeszközök. Ha kiadjuk a Művelődési Házat 
megfelelő felszereléssel, abból eltörhet, eltűnhet, akkor azt követően a bérlő a bérleti díjjal együtt 
fizesse ki az eltörött, elveszett eszközöknek az értékét. Ezt a Tárkányok Találkozója után az 
alpolgármester asszonnyal dolgoztuk ki és nagyon jól működött. Viszont csak a Polgármesteri 
Hivatal eszközeire vonatkozik. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azt kértem az igazgató asszonytól és a közművelődési munkatárstól, hogy úgy készüljenek ezek 
a költségvetések, hogy ne csak a Kht-tól kerüljenek be a számlák,  hanem minden költséghely 
kerüljön a helyére és lássuk, hogy egy rendezvény, egy beruházás, egy adott dolog ami a 
költségvetésünkben szerepel, pontosan mennyibe kerül.  Az intézmény minden esetben kössön 
írásos szerződést az eszközhasználatra.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Régen volt egy kialakult rend a használatra. Most látom, hogy az ÁMK dolgozója évente egyszer 
jogosult igénybe venni térítésmentesen a Művelődési Házat. Kérdésem, hogy az ÁMK dolgozója 
miért veheti igénybe térítésmentesen a művelődési házat. Szerintem húzzuk ki a térítésmentesség 
szót. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
A rendezvények felsorolásával kapcsolatban javasolnám, hogy a civilszervezetektől kérje be az 
évi tervezeteket, hogy az éves rendezvényeknél miben tud számítani a civilszervezetekre.  
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Ez volt az eddigi szokásrend, mi csak folytattuk. A civilszervezetek eddig is igénybe vették, 
ÁMK dolgozó eddig még nem vette igénybe a helyiségeket. Január 25-én lesz egyeztetés a 
civilszervezetekkel.  
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Bakondi Károly képviselő: 
A terv 6. pont (3) bekezdés második fele: a közművelődési munkatárs egyeztessen az ÁMK 
igazgatóval.  Vagyonrendeletben úgy szerepel, hogy az ÁMK igazgató a gondnokkal.  
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Ha a vagyonrendeletben szerepel, ez máshol lesz szabályozva.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az Általános Művelődési 
Központ 2010. évi Közművelődési Munkatervét elfogadni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
6/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Általános Művelődési Központ 2010. évi 
Közművelődési Munkatervét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
9. napirendi pont 
A Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft. kérelme 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. kérelme folytán a Képviselő-testület 93/2008. (X. 14.) 
Képviselő-testületi határozatával a Kft. részére 10 MFt tagi kölcsönt biztosított a munkaszervezet 
a megnyert 2,7 milliárd forintos támogatási összeg folyósításáig. 
A Kft. képviseletében dr. Nagy József ügyvezető azzal a kéréssel fordult a T. Képviselő-
testülethez, hogy a 2008. október 16-án, tagi kölcsön nyújtása tárgyában megkötött szerződésben 
megjelölt visszafizetési határidő módosításához hozzájárulni szíveskedjék figyelemmel a 
működési költségek finanszírozása kapcsán az MVH eljárása során tapasztalható nem várt 
késedelemre. Kérelmező a visszafizetés határidejét 2010. május 31. napjában jelölte meg.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek a határidő módosítási kérelem 
elfogadását a 2008. október 16. napján létrejött kölcsönszerződésben foglaltak változatlanul 
hagyása mellett. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
Javaslom, hogy a jó együttműködésre tekintettel 2010. május 31-ig hosszabbítsuk meg a szerződést. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
7/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. kérelmét és úgy 
határozott, hogy a kérelem teljesítéséhez hozzájárul a 2009. október 16. napján létrejött 
kölcsönszerződésben foglaltak változatlanul hagyása mellett. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
10. napirendi pont 
A 102/2008. (XI.11.) önkormányzati határozat módosítása. (Déli iparterület értékesítése) 
Előadó: polgármester 
 
A 2008. november 11-én meghozott 102/2008. (XI. 11.) határozatnak megfelelően 2009. március 30-
án a Bódi Művek Kft.-vel, 31-én Németh Dénessel, 2009. április 2-án a Royal Donga Kft. 
ügyvezetőjével megkötöttük az adásvételi előszerződéseket Felsőtárkány déli iparterületre 
vonatkozóan.  
2009. 12. 07-én a Földhivatal a kérelmezők által finanszírozott telekalakítások után bejegyezte az új 
kialakult helyrajzi számokat és így lehetővé vált a végleges adásvételi szerződés megkötése tekintettel 
arra, hogy a cégek az Önkormányzat számlájára a területbérletre vonatkozó biztosítékokat 
megfizették, a földvédelmi járulékot átutalták a Földhivatal számlájára.  Ezek után elhárult az akadály 
az elől, hogy mint gazdasági társaságok a területet az adásvételi előszerződésnek megfelelően 
megvásárolják.  
Ehhez szükséges módosítani a Képviselő-testület 102/2008. (XI. 11.) számú határozatát. Javaslom a 
Képviselő-testületnek az határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
8/2010. (I. 19.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
A Képviselő-testület a 102/2008. (XI. 11.) számú Képviselő-testületi határozatot módosítja: 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 0210/29 hrsz.-ú ingatlanból 
kialakított 
 
- Bódi Művek Kft. részére a 0210/36 hrsz. alatti 6.000 m2 területű, 
- Da Motors Kft. részére a 0210/35 hrsz. alatti  összesen 4.000 m2 területű és 
- Royal Donga Kft. részére a 0210/12 hrsz.-ú 8000 m2 területű ingatlant 
 
a 2009. március 30-án, 31-én és április 2-án megkötött az adásvételi előszerződéseknek 
megfelelően 1.- Ft/m2 áron értékesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 2000 órakor bezárom. 
 
 

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


