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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának 
könyvtárhelyiségében a Képviselő-testület 2010. február 9. napján megtartott ülésén.  
 
 

Határozatok: Tárgya: 

 

9/2010. (II. 9.) A védőnők 2009. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása 
 

10/2010. (II. 9.) A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ infrastrukturális 
pályázatához önerő biztosítása 

11/2010. (II. 9.) Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
 

12/2010. (II. 9.) Az ÁMK általános iskolája beiratkozási időpontjának meghatározása 
 

Rendeletek: Tárgya: 
 

2/2010. (II. 9.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 

3/2010. (II. 9.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 

 
A jegyzőkönyv vezetése 18. oldaltól 32. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jelentés lejárt idejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. A védőnők 2009. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása  
Előadó: polgármester, védőnők 
 

3. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó: polgármester 
 

4. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

5. Az ÁMK infrastrukturális pályázatához önerő biztosítása 
Előadó: polgármester 

 
6. Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása 

Előadó: polgármester 
 

7. Egyebek 
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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: 
Habis László Eger MJV polgármestere 
Nagyné Kassai Magdolna Maklár-Nagytálya Körjegyzőség jegyzője 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntöm Eger MJV 
polgármesterét Habis László urat, valamint Nagyné Kassai Magdolna jegyzőt. 
 
Megállapítom, hogy az ülésen Gyura Károly és dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő szolgálati 
elfoglaltsága miatt nem jelent meg. 
 
A képviselői létszám: 10 fő. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. Tekintettel arra, hogy a háziorvosok, a fogorvos és a 
gyermekorvos beszámolója nem, illetve későn érkezett, javaslom ezen napirendi pont 
tárgyalásának elhalasztását.  Javaslom továbbá, hogy hívjuk fel a helyben szolgáltató orvosokat, 
hogy az érdemi beszámoló benyújtását tegyék meg következő testületi ülésig és azon 
személyesen jelenjenek meg. 
Egyebek napirendi pontban szeretnék a tiszteletdíj vonatkozásában előterjesztést tenni. Ezzel a 
módosítással javaslom a 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: 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy 2010. január 19-ei ülésen döntés született arról, 
hogy a jegyző helyettesítését heti egy alkalommal meg kell oldani. Erre felkértük Maklár-
Nagytálya Körjegyzőség jegyzőjét, aki ezt a felkérést elfogadta. Erre figyelemmel a mai ülésre 
eljött a jegyző asszony bemutatkozni. 
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Nagyné Kassai Magdolna: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait és köszönöm a felkérésüket. A szakmai múltammal is 
kihívás ilyen nagy településen ezt a megbízást teljesíteni. 
1998-ban igazgatásszervezőként végeztem az Államigazgatási Főiskolán, azóta a Maklári 
Hivatalban dolgozom, most a második (2003. december hótól) körjegyzőségi időszakunkat éljük. 
Mivel az egri kistérséghez tartozunk, sok közös témánk van a jegyzői feladatok ellátásában is. 
A több mint 20 évi munka lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen megbízást elfogadjak és bízom 
abban, hogy ez az idő, amit itt töltök Felsőtárkányban, eredményesen fog eltelni. Előzetes 
megbeszélést követően a szerdai napon lennék a hivatalban, illetve a testületi üléseken veszek 
részt. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Javasoltam, hogy a bizottsági üléseken is vegyen részt a jegyző asszony, amennyiben olyan 
napirendi pontot tárgyal a bizottság, hogy szükséges a jelenléte. 
 
Nagyné Kassai Magdolna: 
Előzetes megbeszélés után bizonyára lesz rá lehetőség, hogy részt vegyek a bizottsági ülésen. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző asszony vállalta, hogy azokat a testületi anyagokat, amik menet 
közben lesznek ő is véleményezi, átnézi. Távolléte alatt elektronikus formában folyamatosan 
részt kíván venni a település munkájában és életében. 
 
 
2. Napirendi pont: 
A védőnők beszámolója az elmúlt év munkájáról 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a települési védőnőket. Eljuttatták az éves beszámolójukat az Önkormányzathoz, 
melyet a Képviselő-testület tagjai megismerhettek. 
 
Rázsiné Mata Ildikó védőnő: 
Az írásban benyújtott beszámolót fenntartjuk, azonban kiemelnénk néhány dolgot. A napi 
munkánk mellett nagyon fontos az egészségnevelési tevékenység, melyből az első az anyatejes 
világnap szervezése volt, amire több előadót is hívtunk. Különböző börzéket szerveztünk 
anyukáknak, aerobikra is továbbra is van igény, klubnapokat szeretnénk szervezni. 
 
2009-ben 34 születés volt, ami nagyon jó adat más településhez képest. Nagyon jól működik a 
gyermekvédelem a községben. Mivel itt minden együtt van, jelzőrendszer-szerűen mindennapos 
a kapcsolatunk, amennyiben probléma van, könnyen tudjuk orvosolni. 
 
Kapuvári Csaba bizottsági elnök: 
Előzetesen megkaptuk mindkét védőnő munkaköri leírását, valamint a beszámoló anyagát. 
Tükrözi a munkájukat, amit elvárunk tőlük. Amit kértünk, hogy szóban egészítsék ki az írott 
anyagot, most megtették. Én egy problémára kérdeztem rá: közös a védőnői szolgálat és a 
gyermekorvos közötti váró, valahogy szét kellene választani. Munkájukat köszönöm a bizottság 
nevében és a beszámolójukat elfogadásra javaslom. 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Én is szeretném a védőnői munkával kapcsolatos beszámolót kiegészíteni. A tavalyi alapító 
okiratok felülvizsgálatakor megszűnt a védőnői szolgálat, átkerültek a Polgármesteri Hivatalhoz 
és én látom el a munkáltatói jogkört esetükben. 
Két éve szó volt a védőnői szolgálatnak a vállalkozásba adásáról és akkor úgy döntött a 
Képviselő-testület, hogy ezt a szolgálatot továbbra is az önkormányzat kívánja ellátni. A 
finanszírozásuk és az ellátásuk olyan arányba kerültek, hogy átnézve az OEP finanszírozást és az 
ő kiadásaikat, kevesebbe kerülnek, mint amit az állam ad. Jóval többet ér ettől a munkájuk, mint 
az, hogy pénzügyi alapokon közelítsük meg. Fejlesztések is megvalósulhattak a 
finanszírozásukból. A Baby-dop költségét és a rezsiköltséget is tudjuk finanszírozni. Nagyon 
fontos, hogy a finanszírozásuk megbízhatóan alakult. Azalatt a rövid idő alatt, amióta hozzám 
tartoznak, csak megelégedéssel beszélhetek róluk, a Polgármesteri Hivatalba is jól 
beintegrálódtak. Hiányosságokat nem tapasztaltak, a vezető védőnő és az ÁNTSZ is jól 
vélekedik a munkájukról. Most már egri gondozottjaik is vannak. Egy mobiltelefont vásároltunk 
a részükre és így a hivatallal is sokkal egyszerűbb és anyagilag kedvezőbb a kapcsolattartás. A 
legélhetőbb település cím elnyerésében is segítettek a pályázat előkészítésében. 
 
Ami pozitívum Felsőtárkányban, hogy a laborvizsgálatokat helyben tudják megoldani a védőnők, 
illetve az önkormányzat támogatásával a házi orvosok is meg tudják oldani. Az egri labor végzi 
el a munkát, de óriási könnyebbség, hogy nem kell beutazni az egri rendelőintézet laborjába. Itt 
leveszik a vért, ott megvizsgálják, és az eredmény visszakerül a háziorvosokhoz. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Kérdezném, hogy mi lett az eredmény Bababarát területre benyújtott pályázaton. 
 
Rázsiné Mata Ildikó védőnő: 
Volt pályázat, de csak értesítettek, hogy nem nyertünk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A védőnők veszik a fáradtságot, hogy a saját feladataik ellátásával kapcsolatos pályázatokat 
figyelik, és megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat, amit a 
Képviselő-testület irányukba tett. A település lakossága előtt is pozitív elbírálás alá esik a 
munkájuk. Javaslom a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a védőnői beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 
9/2010. (II. 9.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
védőnők elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
4. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A t. Képviselő-testület megkapta az anyagot, amik alátámasztják számszakilag, hogy miből 
erednek ezek a változtatások. Egyetlen egyet emelnék ki, ami észrevételezés tárgyát is képezte, 
és szeretnék részleteiben is rávilágítani. A 2009. évi előirányzat szerint 43.009.000.- Ft volt az a 
céltartalék, amit terveztünk a költségvetés elfogadásánál. Ez kicsit megolvadt a 2009-es év 
végére és lett 30.166.000.- Ft. Ennek egyetlen oka van, amiért szeretném részleteiben is 
ismertetni a t. Képviselő-testülettel. 
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Jelentős összegű beruházásokat eszközöltünk a céltartalék terhére a 2009-es évben. Vannak 
jelentős mozgások, mert jóval több lett az önkormányzati bevétel, mint amit terveztünk és jóval 
több lett a kiadás, amit saját beruházásokra tudtunk fordítani. Közel 13 MFt a differencia, ami az 
eredeti előirányzat és a módosított előirányzat között van. 
Tárgyi eszközbeszerzés és beruházás 28 MFt volt 2009. évben. Ez azért rendkívül jelentős, mert 
mindösszesen egy 1.967.000.- Ft-os pályázati összeg érkezett ehhez, illetve a zeneiskolánál 
érkezett egy 134.000.- Ft-os tétel. Az összes többi beruházást az Önkormányzat saját erejéből, 
saját gazdálkodásának körében volt képes megvalósítani. Csapadékvíz-elvezetés 7MFt értékben, 
szilárd tüzelésű kazánhoz kéményt vásároltunk, a házasságkötő termet újítottuk fel, ami mind 
milliós nagyságrend. Elkészült az Egészségház tetőfelújítása mintegy 3MFt összegben, az 
iskolában a mosdót újítottuk fel mintegy 500 eFt értékben. Elkészültek a faluháznak a tervei 
mintegy 8 MFt-os bruttó összegért, engedélyezési tervek készültek a parkosítással, a faluházzal 
kapcsolatban 963 eFt-os összegben, digitális térképkészítés történt részben a településrendezési 
tervhez, részben egyéb tervezési munkákhoz 700 eFt értékben. A tóparti pályázathoz kapcsolódó 
építési engedélyezési terv készítése, sziklaforrás felújítás tervezési munkálataira mintegy 
876.000.- Ft-os volt. Ingatlan vásárlás történt az Önkormányzat részéről, nem eladás, 
vagyonfelélés volt a cél. CÉDE pályázati eszközbeszerzésünk volt, durván 2 MFt értékben, 
illetve hangszereket vásárolt a zeneiskola és a fénymásolót kellett kicserélni az iskolában 225 
eFt-ért. 
Úgy gondolom, hogy mind amellett, hogy maradt is, a következő napirendi pontnál látjuk, hogy 
mennyi a céltartalék, ami 2010-ben mozgósítható a saját beruházásaink érdekében, azért elég 
szép volt az az összeg, amit a saját megfontolt gazdálkodásunk eredményeként érdemi 
fejlesztésre tudtunk fordítani 2009-ben. 
Ebből a legnagyobb volumenű az Egészségház és környékének a felújítása 5 MFt összegben, az 
utak felújítása és a vízelvezetésnél a csapadékvíz elvezetés a Fő út Várhegy út patakmeder 
összekötés volt, ami a legnagyobb költséget emésztette fel, de ezt is sikerrel vette az 
önkormányzat. 
Köszönöm a Képviselő-testületnek és mind azon vállalkozóknak a munkáját, akik ezekben a 
munkákban, érdemben részt vettek. Úgy gondolom, hogy egy jó gazdálkodás eredményeként 
elég komoly pénzt tudtunk erre áldozni és a módosított előirányzatban még mindig maradt 30 
MFt. 
 
Felkérem Szabó József könyvvizsgáló asszonyt, hogy véleményezze ezt a rendeletmódosítást, 
illetve az önkormányzat 2009. évi pénzügyi gazdálkodását. 
 
Szabó Józsefné okleveles könyvvizsgáló: 
Könyvvizsgálati szempontból az a véleményem, hogy jogszabályi és rendeleti, törvényi előírások 
szabályozzák a folyó évi költségvetésnek, illetve a költségvetési előirányzatoknak a módosítását.  
Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, különösebben a polgármester úr által 
elmondottakon kívül sok hozzátenni valóm nincs. Véleményem szerint kiegyensúlyozott, 
átgondolt, és a céloknak megfelelő az önkormányzat gazdálkodása. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szép számmal, szinte teljes létszámmal vett részt a Képviselő-testület a PEB üléseken. 
Megkérem Bakondi Károly képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
A PEB véleménye szerint örülünk ezeknek a költségvetési számoknak. 446 MFt-ra jött ki 
egyelőre, ami a december 31-i álláspont. Látni fogjuk később, hogy az idei évre kevesebb, 
szerényebb tervvel indulunk neki. Reméljük, hogy 2010. év végére az új testület, hasonló nagy 
számmal fog majd találkozni. A 2009. évi módosítást elfogadásra javasoljuk. 
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A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 13/2009. (X. 13.) számú rendelettel módosított 3/2009. (II. 12.) számú 
rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 9.) számú rendeletét lásd 1. sz. mellékletként 
 
 
4.Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Minden év február 15-ig kell fogadni az adott év költségvetési rendeletét. Mondhatom, hogy a 
Képviselő-testületi tagok soronként ismerik ennek az anyagnak a tartalmát. Mindenki ismeri az 
anyagot, a PEB ülésen részt vettek, megtárgyalták a könyvvizsgáló asszonnyal, a jegyző 
asszonnyal és az ÁMK igazgatóval együtt. Komoly munka előzte meg, hogy a bizottság elé 
bekerülhessen az anyag. A jelenlévő képviselő-testületi tagok az elmúlt héten megtárgyalták a 
költségvetés tervezetét. Ebbe azok a számok láthatóak, amelyek a jövő héten már fenn lesznek az 
Önkormányzat honlapján is és mindenki számára elérhetőek lesz, hogy állunk 2010-ben. 
A főszám: 367.657eFt lesz 2010-ben. 40 MFt-tal többől gazdálkodik durván az Önkormányzat, 
mint amennyiből tavaly gazdálkodott. Ez egy szigorú gazdálkodásnak köszönhető. Vannak olyan 
állami források, amik emelkedtek. Ebből a legjelentősebb az SZJA helyben maradó része volt, 
ami elég szépen emelkedett. Ami drasztikusan csökkent és az örömünket el is rontotta, az a fajta 
normatív finanszírozás, ami az oktatási intézmények vonatkozásában megjelenik. Azt a 
célkitűzést sajnos, amit tavalyelőtt tűztünk ki magunk elé, hogy 30-70 %-ban próbáljuk 
normalizálni az államtól kapott bevételek, illetve az önkormányzati hozzájárulások arányát a 
közoktatási intézményeinknél, sőt az egész ÁMK vonatkozásában, sajnos ez nem 
megvalósítható. Ez a jelenlegi gazdasági környezetnek és leginkább a költségvetési törvénynek 
köszönhető. Volt jelentős csökkenés. Sajnos a másik oldalon – tekintettel arra, hogy az ÁMK a 
legjelentősebb foglalkoztató az önkormányzati költségvetésben – volt egy jelentős csökkenés 
szintén a járulékok és egyebek szintjén, de ez messze nem fedezi azt az állami normatív a 
veszteséget, amit el kellett, hogy szenvedjen Önkormányzatunk. 
Ennek ellenére 2010-ben a leglényegesebb az, amivel most nagyon kevés Önkormányzat 
büszkélkedhet, hogy 0 Ft hitelt terveztünk ebben az évben. Nincsenek kibocsátott kötvényeink, 
olyan dolgok, amik miatt más önkormányzatok már eladósodtak. 
 
Van egy jelentős, 10 %-ot jócskán meghaladó tartalékunk a költségvetésben, tehát egy 46 MFt-
os tartalékkal indulunk a költségvetési évnek. Ezek a tartalékok nem mások, mint a már 
megnyert pályázatok önereje, részben pedig azok a mozgósítható pénzeszközeink, amelyek akár 
saját beruházásban, akár pedig további pályázatoknál önerőként felhasználhatók, illetve az 
iparűzési adó változása kapcsán előfordulhat olyan, hogy később kapjuk a meg a pénzünket. Ez a 
céltartalék hivatott kiszolgálni, ha esetleg 1-1 hónapra megszorulunk bér és egyéb dolgok 
vonatkozásában, akkor tudjunk mihez nyúlni és folyamatosan a likviden tudjuk tartani az 
Önkormányzat költségvetését. 
A legfontosabb dolgokra felhívtam a figyelmet. Már erre az évre sem tudjuk mi várható, lesz-e 
pótköltségvetés, milyen módon fogja érinteni az Önkormányzatokat. Azok a képviselő-jelöltek 
lehetnek benn a parlamentben, akik egy kicsit közelebb vannak az önkormányzatokhoz és 
érdemben tudják segíteni azt a dolgot, azt a munkát, amit az önkormányzatoknál az első 
vonalban a Képviselő-testületek, a polgármesteri hivatalok visznek. Bízom benne, hogy jó 
kicsengése lesz ennek a dolognak. 
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Ebben az évben egyedülállóan – úgy gondolom az egész kistérségben – egy nagyon komoly 
beruházás-sorozat előtt állunk, ez az óvoda-beruházás. Megtörtént a támogatási szerződés 
végleges aláírása. Holnap ünnepélyes aláírás keretében véglegesen lezárjuk. A közbeszerzési 
eljárást jegyző asszonnyal előkészítettük, megjelent a hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben. 
Reményeink szerint március 15-ével, de legkésőbb március végével megindul a beruházás. Ott 
van a tóparti pályázat 26 MFt értékben. Van egy megnyert és folyamatban lévő pályázatunk a 
Tájházzal kapcsolatban. Ha ebben az évben minden dolgunkat be tudunk fejezni, amit 
elterveztünk erre a ciklusra, akkor mintegy 200 MFt-os beruházással tudjuk lezárni ezt az 
önkormányzati ciklust. Büszkék lehetünk magunkra, ha ezt végigcsináljuk.  Bízom abban, hogy a 
Képviselő-testület is mindent megtesz annak érdekében, hogy ez eredményesen befejeződhessen. 
Azok az egyéb várományok, amik a szerződéseinkből következnek, a szállodaépítés és egyebek, 
azok pedig bizakodásra adhatnak okot. Ezek, amik rajtunk múlnak - úgy gondolom - hogy meg 
fognak valósulni, azok pedig már hab lesznek a tortán – legalább is remélem. 
Nyilván nem jelenti azt, hogy a gazdálkodásban, akár pedig a napi ügyek vitelében lazítani lehet, 
nem tehetjük meg, de ugyanolyan szigorú gazdálkodással, úgy gondolom, hogy ezt a talán 
legnehezebb évet is át tudjuk vészelni. A költségvetéshez készült egy könyvvizsgálói jelentés. 
 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
A költségvetési rendelet tervezet vizsgálata során meggyőződtem arról, hogy a költségvetési 
rendelet-tervezet mind szerkezetében, mind tartalmában megfelel a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, azoknak megfelelően készült. Volt egyébként módosítás az államháztartási 
törvényben is. Ezt követte a költségvetésnek a szerkezete is. Tapasztalatom és meggyőződésem 
szerint a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő bevételi, illetve kiadási adatokat – akár 
soronként is - megalapozott számítások támasztják alá. A bevételi oldalon a ma ténykérdésnek 
nevezhető, a költségvetési törvényben szereplő normatívák, de a saját bevételek számítását is 
kellő körültekintéssel végezték el. A kiadási oldalon pedig a tapasztalati számok alapján, illetve a 
különböző tervek alapján készültek ezek a számítások. Meggyőződésem, hogy ebbe a 
rendelettervezetbe kellő tartalék van ahhoz, hogy a község működtetése a megfelelő szinten 
működtethető legyen. 
 
Kiemelendőnek tartom, hogy az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz és ez a költségvetés 
összes bevételi és a kiadási számában, arányban szerepel az ÁMK működtetése. Mennyire fontos 
a helyi óvoda, iskola, zeneiskola a falu megtartó erejének a fejlesztése.  Nagyon jó és szerencsés, 
hogy hitel nélkül gazdálkodik az önkormányzat, nem szerepel számszerűsítve hitel felvétel ebben 
a rendelet-tervezetben sem. Az viszont nagyon pozitív, hogy nem került hitelfelvétel a folyó 
élethez sem. Megfelelő körültekintéssel, megfelelő gazdálkodással, megfelelő tartalékok 
képzésével fedezni tudják a szükséges kiadásokat. Ha később a beruházások finanszírozásához 
mégis szükség van hitelfelvételhez, de ezt is át fogják gondolni. 
Megállapítottam, hogy a költségvetés egyensúlyban van, a szabályoknak megfelelően készült. 
Nem jutott tudomásomra olyan információ, ami a bevételi és kiadási előirányzatok 
megalapozottságát megkérdőjelezné. Alkalmasnak tartom a 2010. évi rendelet-tervezetet 
rendeletalkotásra és ajánlom a Képviselő-testületnek, hogy emelje rendeleti rangra a tervezetet. 
 
Bakondi Károly PEB elnök: 
A Pénzügyi Bizottság az elmúlt héten elég komoly munkát végzett. A 367MFt-os sarokszám, a 
321 MFt-os kiadás mellett, az Általános Művelődési Központot vettük a célkeresztbe, mivel itt 
történik a legnagyobb kifizetés, ez a legnagyobb intézményünk. Az Általános Művelődési 
Központta1169.990.000 Ft-ot terveztünk be. Ez egy elég jelentős szám. Átnéztük tételesen a 
sorokat. Az előírt finanszírozások elő vannak írva, attól nem lehetett eltérni, ahol picit faragni 
lehetett volna, az a szociális jellegű kiadás, annak is a Cafeteria része, de arra a megállapításra 
jutottunk, hogy a tavalyi szintet megpróbáljuk tartani. Nem rontottunk a helyzeten, próbáltuk 
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szinten tartani. A másik nagy intézménye a Polgármesteri Hivatal. Itt is - hogy mindenki 
tisztában legyen a faluban ezzel – semmiféle olyan plusz kiadást nem engedélyeztünk, amit a 
törvény nem ír elő, csak a törvényi minimumot hagytuk jóvá és ez alapján jöttek ki ezek a 
számok, amik a 321 MFt-os összes kiadásra vonatkoznak. 
Egy-két érdekesség talán, hogy terveztünk felújítást, beruházást 8,2 MFt értékben. Szerettünk 
volna többet is, de ebben a helyzetben ez volt a reális, amit felvállalhattunk és hogy tartható 
legyen a költségvetés. A másik nagyobb kiadási csomagunk szerint 29 MFt-ot szántunk az 
átengedett bevételek kapcsán a Kft. és a civil szerveztek támogatására úgy, hogy a működésünk 
ne kerüljön veszélybe. A civilszervezeteknél megpróbáltunk egy olyan középutat választani, 
mint ahogy tavaly is, hogy takarékosan, de mindenkit próbáltunk támogatni, de úgy hogy a 
működésünk ne kerüljön veszélybe. Kérem a civilszervezeteket, hogy fogadják ezt el, de a 
céltartalékot, amit megcéloztunk, mindenképpen muszáj tartani, mert a beruházások nem 
valósulhatnak meg. 
Mindenkinek megköszönöm a munkáját, aki rész vett ezeken az estéken és elfogadásra javaslom 
a rendelet tervezetet. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Nemrég fogadtuk el az ÁMK beszámolót, és úgy emlékszem, hogy a Művelődési Házban két fő 
van alkalmazásban, itt pedig a Művelődési Háznál négy fő van.  Részletesen le van írva az 
iskola, óvoda, könyvtár, önkormányzat, hivatal dolgozóinak a létszáma. A Kht. létszáma 
hiányzik, ez nem tartozik ide?  
A Művelődési Háznál a személyi jellegű kiadásoknál a 2009. évinél és a 2010. évinél van egy 7-
800.000.- Ft különbség. Ez abból adódik, hogy a kulturális munkatárs nem év elejétől dolgozik? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az iskolai takarítók is a Művelődési Ház létszámához tartoznak. Az Önkormányzat 
költségvetésben a Kht. illetve a Kft. finanszírozása külön sor. A létszámadatokat ők tartják 
nyilván, 8 fő állandó dolgozóval dolgozik a Kft. Az alpolgármester a 6. napirendi pontban 
részletes tájékoztatást fog adni, hogy mennyi az a létszám, amit a közfoglalkoztatás keretében 
alkalmazunk. A munkáltatói jogokat a felvétel és elküldéssel kapcsolatban a polgármester 
gyakorolja, viszont a feladatszabás, kivitelezés a kft. vezetőjének a feladata, illetve ez a feladat 
azokra a munkavezetőkre hárul, akik szintén a közfoglalkoztatás keretében dolgoznak. 
A megváltozott szakfeladat miatt kerültek más sorokra olyan számok, amelyek a tavalyi 
költségvetésben más sorokon szerepeltek. 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Az új szakfeladat szerint ide kerültek a takarítók, emiatt emelkedett meg a létszám. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Habis László polgármester úr, Eger MJV polgármestere azt kérte, hogy a költségvetésnél, mivel 
hogy Egert is és az összes önkormányzatot is érinti ez a költségvetési mizéria, szeretne egy pár 
szóban bemutatkozni a település nyilvánosságának. Ő még nem volt vendég testületi ülésünkön. 
Volt már vendég országgyűlési képviselő, illetve más településről képviselő. Most a 
polgármester úr tisztelt meg bennünket azzal, hogy meglátogatott. Egerben is gőzerővel készül a 
költségvetés. Ott is keményen dolgoznak rajta. Nem vitás, hogy bármennyire is próbálja 
megőrizni önállóságát Felsőtárkány, azért függünk a várostól akár ellátórendszer, akár egyebek 
vonatkozásában és Eger és Felsőtárkány fejlődése úgy gondolom, egy lapra tartozik és együtt 
képzelhető el, ezért megadnám a szót polgármester úrnak. 
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Habis László Eger MJV polgármestere: 
Köszönöm a meghívást. Való igaz, hogy nyilván a kistérség települései egyfajta szimbiózisban 
(kölcsönhatásban) fejlődnek. A kistérség lakosságszáma kb. 85 ezer fő. Eger és Felsőtárkány 
között nagyon korrekt együttműködés és kapcsolat van. Egymást támogató módon szoktunk 
érvelni a kistérség munkájában. 
Polgármester Úr említette, hogy nem árt, hogy ha az országos politikával foglalkozók ismerik az 
önkormányzatok helyzetét és működését. Nekem abban a sajátos helyzetben van részem, hogy 8 
évig alpolgármester voltam Egerben és a gazdasági ügyek végig hozzám tartoztak. 8 évig a 
költségvetési bizottság elnöke voltam és 4 éve polgármester vagyok. Mindig azt mondtuk, hogy 
ez az év nehezebb, mint az előző. Ennek alapján én tényleg meggyőződéssel állítom, hogy 
szükség lenne 20 év elteltével az önkormányzati törvény átdolgozására, a feladatoknak és a 
finanszírozási rendszernek egy átfogó átalakítására, mert én azt gondolom, hogy úgy tűnik, hogy 
ez a szisztéma recseg, ropog. Néhány egri illusztrációt hozzáteszek. 
Egerben a normatíváknál bekövetkező csökkenés és az SZJA, amit tudjuk, hogy a két évvel 
ezelőtti, helyben képződő SZJA 8 %-a, ami alanyi jogon megilleti a települést, nálunk is pluszt 
mutat, de a kettő egyenlege majdnem 400 MFt mínusz csak ezeken a tételeken. Nekünk a 
rehabilitációs járulék emelése csaknem 70 MFt-os többletkiadást okoz, az illetéktörvény 
változása egy 160 MFt-os kiesést jelent, akkor nem nagyon állunk meg a 600 MFt-os 
egyenlegromlástól.  Mi ennek kb. 1/3-át tudjuk megteremteni, 1/3 rész pedig hiányként jelenik 
meg a működési kiadások között is. Nem sorolom, hogy ez a bizonyos kormányzati intézkedési 
csomag hogyan érinti a nyugdíjrendszert, a társadalmi juttatásokat, az önkormányzati szférát. Az 
biztos, hogy a közoktatásból a normatív a csökkenés egy 75 milliárd forintos forráskivonást 
jelent országosan. Ebből mi is elég szépen kivesszük a részünket, 7,5 %-kal csökkennek a 
normatívából eredő bevételeink is. Ez egy iszonyatos összeg. 
A változtatások kistérséget is hátrányosan érintik, általában csökkennek a kistérségi társulási 
normatívák, a fajlagos összegek. Csökken a belső ellenőrzés támogatása 88.300-ról 79.000-re. A 
kistérség tekintetében egyfajta átgondolásra van szükség. Az Egri Önkormányzat részéről 
született egy javaslat, hogy a kistérségi munkaszervezetet alakítsuk át, a munkacsoportot hozzuk 
be a hivatalba kisebb létszámmal, és a munkateher kompenzálására az így az egyes irodák plusz 
feladatot kapnának. 
Voltak olyan nézetek, hogy a város rátelepedett a kistérségre. Mi mindenkor partnerként kezeltük 
a kistérség többi települését. Nagyon korrekt tisztességes javaslatot terjesztettünk az egyes 
települések elé. Olyan javaslatot nem támogatok, ami nem tisztességes. Az önkormányzatnak 
adnia kell magára, mert a gazdasági szereplők miatt sem lehet komolytalan játékot játszani. 
Úgy gondolom, hogy nyilván az új kormány alakíthat a kistérséggel kapcsolatos politikán. Ha ezt 
megléptük volna, valamennyi település számára előnnyel járhatott volna. Nincs olyan szándék, 
hogy Eger be akarna a partner települések életébe avatkozni. 
Az idei évben nekünk eléggé rendhagyó fejlesztési, felújítási költségvetésünk lesz, részint a 
pályázatok ciklikussága okán, részint köztudomásul hogy ezt a ciklust többnyire kétfordulós 
pályázatokkal indították. Első fordulóban értékelték, második forduló, újabb értékelés, 
versenyeztetés. A kiemelt pályázatok külön kormánydöntéssel nevesíthetők. Ebben az évben 2-
2,5 milliárdnyi beruházást kívánunk megvalósítani. Ennek jelentős része hitelfelvétellel párosul. 
Ezen fejlesztések biztos munkahelyet teremtenek ebben a térségben. Ez a térség egészének 
hasznára válik. Cél, hogy az egri kistérség Észak-Magyarországon a legdinamikusabb kistérség 
legyen. Úgy tudom ilyen van Felsőtárkányban is.  Az összes gond mellett határozottan optimista 
vagyok. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mielőtt szavaznánk a 2010. évi költségvetésről, egy tájékoztatást adnék a Képviselő-testületnek 
az átmeneti gazdálkodásról. 
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A felújítás-beruházásnál megjelent 2,5 MFt-os összeg, ami az óvodapályázathoz kapcsolódó 
kiviteli tervnek a kifizetését foglalja magában. A céltartalék felhasználása ilyen módon meg is 
kezdődött. Láthatók a számok, amik a bevételi és a kiadási oldalon megjelentek. 
A kiadási oldalon a 36.678.000.- Ft kiadási összeg szerepel az átmeneti gazdálkodásban, és van 
egy záró pénzkészlet február 9-én 27 MFt-os összeg. Ezek a kiadások bekalkuláltattak a 
költségvetés előkészítésébe és ezekkel együtt értelmezendő a majdan az év végére reményeink 
szerint a zárszámadással legalább 46 MFt-os olyan céltartalék, beruházási céltartalék, amit rá kell 
fordítani ezekre az érdemi munkákra. 
Ezzel a kiegészítéssel és ezzel a plusszal javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetést. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II. 9.) számú, az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletét lásd 2. sz. mellékletként. 
 

 

5. Napirendi pont 
Az ÁMK infrastrukturális beruházásához kapcsolódó önerő biztosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Minden évben megjelenik egy pályázat, az előző évben is benyújtottuk, de sajnos nem jártunk 
sikerrel.  
 
A költségvetési törvény 5. számú mellékletében elkülönített pénzalapból az 1/2010. (I.19.) ÖM 
rendelet alapján a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 
céljából az önkormányzati miniszter pályázatot írt ki. 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Felsőtárkányi ÁMK Fő út 157. szám alatti épületének 
felújítására adhat be pályázatot, tekintettel arra, hogy megfelel az ÖM rendeletben meghatározott 
kritériumoknak. Az ÖM rendelet alapján az épület nyílászáróinak cseréje, külső homlokzati 
szigetelése, belső nyílászárók cseréje, tető felújítása és szigetelése, valósulhat meg. 

A pályázati kiírás településünkre 80 %-os támogatási intenzitást enged. A pályázható maximális 
összeg 20 millió forint ehhez az önkormányzatnak 5 millió forint önerőt kell biztosítania. 

A településünk anyagi helyzete lehetővé teszi a pályázati önerő finanszírozását részben az 
önkormányzat terven felüli bevételeiből, részben pedig az intézmény felújítására, karbantartására 
egyébként is elkülönített költségvetési összegek terhére. 

Javaslom, a Képviselő-testületnek a pályázatot támogatni szíveskedjen. 

 
Bakondi Károly képviselő: 
Csak üdvözölni lehet az ilyen kezdeményezést. Reméljük, hogy az óvoda mellett az iskola is 
megújul. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a határozati javaslat tárgyában szavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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10/2010. (II. 9.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az iskola rekonstrukciós pályázat ügyét, az 1/2010. (I. 19.) 
ÖM rendelet alapján a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, 
valamint közösségi buszok beszerzése céljából megjelent pályázati kiírás alapján és úgy 
határozott, hogy a pályázathoz szükséges 5 millió forint önerőt a költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató 
Határidő: 2010. február 15. 
 
 
6. Napirendi pont:  
Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
Előadó: alpolgármester 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2009. (III. 10.) számú, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre. 
A szociálpolitikai kerekasztal működését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 58/B § (2) bekezdése szabályozza és egyik feladata a közfoglalkoztatási 
tervvel kapcsolatos véleményezés. A hivatkozott törvény 36. § (1) bekezdése szerint a közcélú 
munka megszervezése az önkormányzat feladata. 
A közfoglalkoztatási terv egy éves időtartamra szól, melyben az önkormányzat meghatározza 
azokat a feladatokat, amelyeket a közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni. 
 
A közfoglalkozatási tervet minden évben el kell készíteni, és a képviselő-testület évente február 
15. napjáig fogadja el. 
Az elfogadott tervet 5 napon belül a MÁK részére kell megküldeni, mely alapján történik a 
közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás leigénylése. 
Az elfogadott közfoglalkozatási terv módosítható, ha érvényességének időtartama alatt lényeges 
változás következik be. 
Az elkészített terv 55 fő közfoglalkozatásban részvételével számolt, az elvégezendő munkák 
havonkénti bontásban, az önkormányzati feladat ellátásának fontossági sorrendjében szerepeltek 
és tartalmazta a létszámhoz kapcsolódó kiadásokat havi és éves bontásban. 
  
A helyi szociálpolitikai kerekasztal közfoglalkozatási tervet elfogadásra javasolja Felsőtárkány 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 
A közfoglalkoztatási terv az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egri 
Kirendeltsége részére is megküldésre került, melynek előzetes véleményezését lefolytatta és az 
abban foglaltakkal egyetértett. 
 
A tervezetben az elvégzendő munkák havi bontásban vannak az anyagban. Kérem a 
képviselőket, hogy javaslattal éljenek az elvégzendő munkák vonatkozásában.  Mindenki tegye 
hozzá saját elképzelését a falu szépítése érdekében. Úgy gondolom, hogy miután ez csak tervezet 
és megfelelünk az előírásoknak, javaslom elfogadásra. Javaslom továbbá, hogy a következő 
bizottsági ülésen beszéljük át a munkákat. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottság megtárgyalta, tájékoztatást kaptunk mindarról, amit itt írva látunk és elfogadásra 
javasoljuk. 
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Bakondi Károly képviselő: 
Csak annyit kívánok elmondani, hogy lássa mindenki, hogy 56 MFt-os összköltségről van szó. 
Igaz, hogy ez csak 2,8 MFt-ba került az önkormányzatnak. Ezt úgy kell nézni, hogy az 55 fő 
ennyi értéket elő is állítana. Jó lenne, hogy értelmes célra használnánk ezt, ne csak azt, hogy 
kifizetjük ezt az 56 MFt-ot. Tavalyi évben úgy tapasztaltuk, hogy mintha egy kicsit az 
irányításban lenne probléma. A Kft. vezetője felé kellene tolmácsolni, hogy azon kellene 
változtatni, hatékonyan kellene irányítani. Meg kellene a munkát szervezni úgy, hogy mindenki 
meg legyen elégedve a településen. Egyébként támogatom az elfogadását. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Véleményem szerint a nem megfelelő irányítás és ellenőrzés vonhat maga után nem megfelelő 
munkaminőséget is. A jövőben erre kellene figyelni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A képviselő is bekapcsolódhat az irányításba akár a helyszíneken is hogy hatékonyabban 
működjön a munka. A hó helyzet miatt hét végi ügyeletben vannak. Szeretnék munkavezetőt 
kijelölni ebből a csapatból, én Vass Andrásra gondoltam, Nagy Attilával együtt van még egy 
munkavezető. Kakuk Ferenc és Bajzát Zoltán képviselő segítette a munkát, de elvárom, hogy a 
többi képviselő is segítse. A Kft.-nek lesz annyi saját felújítási munkája, hogy abba is be tudunk 
vonni ezekből az emberekből. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Tudunk róla, hogy a faluőr szolgálatot is ők teljesítik. Ezek az emberek hétvégén is éjszaka is 
dolgoznak. Olyan munkát bízzunk rájuk, amit el is tudnak végezni. Át kell gondolni, hogy 
milyen feladatot bízunk rájuk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ha értelmes munkát nem tudunk nekik adni nem biztos, hogy célszerű őket foglalkoztatni. 
Megbeszéltük, hogy a téli hónapokra nem küldjük el az embereket, türelmet kérek mindenkitől 
abban a vonatkozásában, hogy márciustól, amikor ténylegesen tudnak dolgozni, meg fogják 
emberelni magukat.  Sajnos nem tudunk mindig mindenkinek személyre szabott érdemi munkát 
adni. Igyekszünk olyan produktív feladatokra is bevonni őket, ami kiadást csökkent az 
Önkormányzatnál. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Elvárásokat kellene az elhangzottak alapján pontosan megfogalmazni. Egy embert kellene a 
tervezéssel, szervezéssel, irányítással megbízni és akkor kifizetni azt az összeget, amit az állam 
adott.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek a közfoglalkoztatási terv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
 
11/2010. (II. 9.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta a 2010. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervet.  
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7. Napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: polgármester: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Kt. 62. § (9) bekezdés: „Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi, 
önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a 
helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 

Az Általános Művelődési Központ igazgatójával történt egyezetés után – figyelemmel a 
közoktatási törvény, vonatkozó rendelkezéseire – javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy 
fenntartói döntés keretében a Felsőtárkányi ÁMK általános iskolájába való beiratkozást az 
alábbiak szerint meghatározni szíveskedjék. 
 
Egyben kérem a Képviselő-testületet, utasítsa a jegyzőt a határozat jogszabályoknak való módon 
történő megjelenésére. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
12/2010. (II. 9.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Általános Művelődési Központ általános 
iskolájának 2010/11. tanévére szóló beiratkozással kapcsolatos előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a beiratkozás időpontjait a közoktatási 
törvényben kapott felhatalmazás alapján az általános iskolai beiratkozás 2010. március 16-
án és március 17-én, a pótbeiratkozás 2010. március 19-én lesz. Egyben utasítja a jegyzőt a 
határozat helyben szokásos módon való kihirdetésére és az Általános Művelődési Központi 
igazgatójának tájékoztatására. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A jegyző asszony irányításával készült egy pályázat, amiből pénz nem származott, de büszkék 
lehetünk rá. Felkérem Jegyző Asszonyt ennek ismertetésére. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Első ízben 2009-ben írták ki a legélhetőbb település pályázatot Budapest, a városok és falvak-
községek kategóriában. Ebben a körben Felsőtárkány elkészítette a pályázatát. Azt vizsgálták, 
hogy a település önkormányzata mit tesz azért, hogy az itt lakóknak a környezete egészséges, 
színvonalas, élhetőbb legyen. Az egészségre, betegség-megelőzésre, az önkormányzat 
hozzáállására, az egészséges környezet kialakítására tett lépésekre kérdeztek rá, hogy mit tettünk, 
hogy a Felsőtárkányban élők úgy érezzék, hogy egészséges itt a környezet és nem véletlenül 
választották lakóhelyükül. 
Magyarországon ebben a kategóriában a 3. helyezést érte el Felsőtárkány. Anyagi támogatással 
nem járt, de minden egyéb pályázatnál előnyt jelent. A múlt héten a Kossuth Rádióban 
elmondták és a Sportcsillagok gáláján osztották ki a díjakat. Ennyit szerettem volna elmondani, 
hogy amit tettünk értékelhető volt. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretnék tájékoztatást adni a T. Képviselő-testületnek arról, amit részben már érintettük a 
pénzügyi bizottsági ülésen, hogy a rehabilitációs járulék nagyon megemelkedett. Nekünk van 
viszont két folyamatban lévő pályázatunk, mely pályázaton komoly plusz pontokat jelent az, ha 
rehabilitációs foglalkoztatottakat, akár négy órában is foglalkoztatunk. Ehhez a rehabilitációs 
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan lesz lehetőségünk két embert foglalkoztatni. A tájház 
pályázatnál takarítót, a tópart pályázatnál egy karbantartó gondnoki állást jelent. Nem az 
államnak fogjuk befizetni a durván 1MFt-os rehabilitációs járulékot, hanem két olyan embernek 
segítünk a településen ebben az összegben, akik a rehabilitációs foglalkoztatásban 
alkalmazhatók. 
 
Az Ötv. lehetőséget biztosít a Képviselő-testületnek arra, hogy ha valamelyik képviselő  nem 
képes vagy nem hajlandó képviselői munkáját ellátni, ahogy más képviselő vagy a polgármester 
elvárja, hogy csökkentsük a képviselői díjat. Az érintett képviselő most sincs jelen, így kénytelen 
vagyok a háta mögött az előterjesztést megtenni.  Gyura Károly képviselő úr már nem is lakik a 
településen. Javaslom, hogy az Ötv. alapján biztosított lehetőségeken belül csökkentsük a 
képviselői díját 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra. 
  
Erdei Szabolcs képviselő: 
Nem értek vele egyet. Nem tudom, hogy történt-e megkeresés a képviselő úr felé. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Csak Gyura Károly képviselőre gondolt a polgármester úr vagy másik képviselőre is. Ha 
visszanézzük az elmúlt egy évi képviselő-testületi üléseket, akkor voltunk hatan-heten. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
E-mailen megkapja a tájékoztatásokat, de nem jelez vissza érdemben a testületi anyagokkal 
kapcsolatban. Egyetlen egyszer járt a településen a polgármesteri hivatalban. Azt mondta, hogy 
nem tud jönni, mert ő dolgozik. Én kértem arra, hogy jó lenne ha érdemben jelezne a Képviselő-
testület, illetve a polgármester felé. Mobiltelefon elérhetősége nincs meg, a kolléganőim nagy 
nehezen érték el a munkahelyén, a munkahelyi vezetője útján történt megkeresésre sem jelzett 
vissza. Azért nem tehetjük meg a másik képviselővel, aki nincs jelen, mert nem teljesíti azt a 
kitételt, ami miatt ugyanezt az eljárást lefolytathatnák. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Ha 4 évre lehívjuk a részvételi arányt, akkor láthatjuk, hogy ez az egy ember több képviselői 
előkészítő munkában vett részt, mint a másik képviselő, akiről nincsen szó, de aki szintén nem 
vett részt az ülésen. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Fogalmazzunk meg egy közösen levelet, amiben kérjük, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésen fejtse ki, hogy mi az oka annak, hogy nem vesz részt az üléseken. Legyen módja arra, 
hogy itt elmondja, megbeszéljük azt, amit a polgármester úr előterjesztett. Ha a jelenlétében is 
úgy gondoljuk, hogy csökkentjük, én is javaslom. Most a távollétében nem tudom javasolni a 
megszavazását. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Módosító indítvány érkezett Kapuvári képviselő úr részéről, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésen – miután felhívást intézünk a képviselő felé - beszéljük meg ezt a napirendi pontot. 
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A Képviselő-testület a módosító indítványt 9 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében 

elfogadta. 

 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Kérem jegyző asszonyt munkáltassa ki az egész ciklusra a képviselő-testületi üléseken való 
részvételt. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Felolvasom a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ átvilágításáról szóló jelentést. 
Javaslom, hogy március 1-jéig – a jelentésben foglaltakra figyelembe vételével - készüljön egy 
intézkedési terv a területek felelőseinek a munkájával ott határidők és felelősök megnevezésével. 
Úgy döntöttünk, hogy az ÁMK-t létrehozzuk, létrehoztuk, működik. Megtartottuk az általános 
iskola és az intézmények függetlenségét, törvényi feltételei rendben vannak. Szerintem jól is 
működik. Azért döntöttünk így, hogy szakemberekkel átvizsgáltatjuk, hogy a törvények 
szellemében és szakszerűbben működjön. Beszélgettünk képviselő-társaimmal és azt gondoljuk, 
hogy megérne egy-két délutánt az, hogy még tökéletesebbé tegyük, még jobban feleljenek meg 
az itt működők a törvényi és mindenféle eljárásnak. Javaslom, hogy az intézkedési terv készüljön 
el és a március 4-ei ülésen tárgyaljuk meg és a következő ülésen fogadjuk el és határozzuk meg 
magunknak azt, hogy hogyan tegyük mindenki számára minta értékűnek az intézményt. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Annyiban módosítanám a képviselő úr javaslatát, hogy én nem állnék ellen annak sem, hogy ne 
legyen korábban egy bizottsági ülés, ahol így közösen ennek a szakvéleménynek az ismeretében 
összerakjuk azokat az intézkedéseket, amiket meg kell hozni a képviselő-testületi ülésig 
lehetőleg. A szakmai része is elkezdődött ennek a vizsgálatnak, nemcsak a pénzügyi.  Először a 
törvényi megfelelés, majd pedig a szakmai megfelelési részek is kerüljenek terítékre. Javaslom, 
hogy egyeztessünk február második felében egy időpontot, amikor szívesen látom a testület többi 
tagjait is. Összeülünk és összerakjuk az intézkedési tervet. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Nekünk is született javaslatunk, mint fenntartónak, hogy milyen intézkedéseket, milyen 
szabályokat, milyen határozatokat hozzunk meg, hogy megfeleljünk a törvényeknek. Ez nagyon 
érint mindannyiunkat. A költségvetés megszavazása is azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy 
kevesebb pénzt kapunk az államtól, szeretnénk megtartani és működtetni ezt a nagy intézményt.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 1800 órakor bezárom. 
 
 

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


