
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 

e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. július 9. napján 16.00 órakor megtartott 

rendkívüli zárt testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

104/2013.(VII.9.) Költségvetés módosítása 

105/2013.(VII.9.) Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító 

Okiratának elfogadása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 149. oldaltól 153. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: polgármester 

 

2. Egyebek 
 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a z ülésről Bajzát Ferenc igazoltan van távolt. 

 

A képviselői létszám: 5 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a 

jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-testület két 

tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 

elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon tájékoztatja a nyilvánosságot a zárt ülésen született határozatokról. 

 

102/2013. (VII. 9.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Molnár Olivér és Molnárné Kakuk Olívia lakásépítési 

támogatás kérelmét és úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 

11/2013.(VI.13.) rendelete alapján 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint egyösszegű, 

egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Pályázók részére.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Pályázókkal történő szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

103/2013. (VII. 9.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Lakatos Ákos és Farkas Anita lakásépítési támogatás 

kérelmét és úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2013.(VI.13.) 

rendelete alapján 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint egyösszegű, egyszeri, vissza nem 

térítendő támogatást állapít meg a Pályázók részére.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Pályázókkal történő szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

1. napirendi pont 

Költségvetés módosítása 

Előadó: polgármester 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Mivel a zárt ülésen a két lakásépítési támogatásra pályázatot benyújtó pályázónak 

megszavaztunk fejenként 300.000,- - 300.000,- Ft-ot, ezért az a véleményem, hogy ezt a 

600.000,- Ft-os tételt csoportosítsuk át a költségvetési sorok között is. Szeretném, ha 

határozatban fogadná el a testület, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

104/2013. (VII. 9.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőtárkány Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről 

szóló 11/2013.(VI.13.) rendelete alapján 2 pályázót részesített vissza nem térítendő 

támogatásban, melynek biztosítására költségvetésében a költségvetési tartalék soráról 

lakástámogatási sorra 600.000,- Ft-ot átcsoportosít.   

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: polgármester 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem Bajzátné Szántósi Mária igazgató asszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot. 

 

Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató: 

Annyit elöljáróban, hogy nem alapító okirat módosítás, hanem szakmai dokumentum. 2013. június 3-án 

megjelent a KLIK Alapító Okirata, abban már az új névvel szerepel az Általános Iskola. Most készülnek 

azok a szakmai alapdokumentumok, amik valamennyi a KLIK-hez tartozó intézmény valamikori alapító 
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okiratában felsorolt feladatát átforgatja. Így derült fény arra, hogy a mi alapító okiratunkban még 

szerepel a gyógytestnevelés, mint feladat, ezt ki kellene venni belőle törvényi változások miatt. A másik, 

hogy oktatási részről 2013. szeptember 1-jével megváltoznak a zeneművészeti ágban a tanszak 

megnevezések. Így lenne billentyűs tanszak, zongora tanszak, orgona tanszak és szeretnénk, ha csembalós 

tanszak is bekerülne a dokumentumba. Az intézménynek ezeket az átvezetéseket július utolsó napjáig kell 

végrehajtania, ehhez kérem a Képviselő-testület hozzájárulását.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

 A csembaló szakra gyerekek részéről van igény? Van-e olyan kolléga, aki ezt oktatni tudja? 

 

Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató: 

Igen, van ilyen kolléga, a főiskolai végzettségét kiegészítette Pécsett, a Konzervatóriumban. Ő a 

csembalót és a zongorát is taníthatja, amire igény is merült fel. Egy kicsit bajban vagyunk, mert a 

Köznevelési törvény egy kerettörvény, és ahogyan meghatározza a pedagógus végzettségeket, hogy mit 

mivel lehet tanítani, nagyon szűkszavú az alapfokú művészeti iskola tekintetében, ezért kértük a 

kolléganőt, hogy a zongora kiegészítő szakot is végezze el. Ez az Önkormányzatnak nem kerül semmibe 

sem, és a kolléganő is szívesen elvégzi a kért szakot.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Nem értem, hogy a billentyű tanszak, zongora tanszak, meg a csembaló tanszak között mi a különbség.  

 

Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató: 

A zongora és a csembaló a billentyűket tekintve ugyanaz, tehát a hangok ugyanúgy vannak egymás 

mellett, viszont a csembaló egy ősibb hangszer.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Úgy gondolom, hogy a billentyű tanszak tartalmazza a zongorát és a csembalót. Úgy ahogy a fúvósoknál 

is van rézfúvós stb. Én azt mondom, hogy ne ebbe az irányba menjen el a zeneiskola, maradjuk abban a 

vertikumban, hogy a Fúvószenekar utánpótlását neveljük ki. Tudomásom szerint az iskolának nincs 

csembalója, az oktató a saját hangszerén tanítja a gyerekeket, ami számomra problematikus.  

 

Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató: 

Vannak olyan tanszakok pl. a hegedű tanszak, amit nem tanítunk, de az alapító okiratba benne van, nem is 

vettük ki belőle, mert lehetőségnek meghagytuk. A Köznevelésről szóló törvénynek a 99. §. (10) 

bekezdése mondja ki, hogy ez a kolléganő taníthat zongorát. Úgy gondolom, hogy amíg van olyan 

kisgyerek, aki szeretne csembalón tanulni, és nekünk van lehetőségünk, akkor azzal élni kell. Ez az 

Önkormányzatnak nem kerül semmibe, ez lehetőség.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Megfontolandó, amit a képviselő társam mondott, hogy a már meglévő irányt tartsuk, meg és ne térjünk el 

nagyon. Fontosnak tartom magam is a Fúvószenekar utánpótlás nevelését.  

 

Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató: 

Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola mindig figyelembe vette a Képviselő-testület igényét, 

elvárását. A kiszenekarosok közül jó néhányan már a nagy zenekarban ülnek, dupla próbákon vesznek 

részt. Nem kívánunk a Fúvószenekar ellen menni, egy technikai átvezetésről van szó, ehhez kérem a 

hozzájárulásukat.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Az a véleményem, hogy örüljünk annak, hogy választási lehetőségek vannak, és ha a gyerekek igénylik, 

akkor a lehetőséget meg kell adni.  

 

Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató: 

A következő tanévre megtörténtek a beiratkozások, 102 növendék jelentkezett a zeneiskolába.  
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Kakuk Pál képviselő: 

A fúvósok utánpótlásáról már régóta vita van. Több alkalommal kell „bérelni” zenészeket, ami nem 

szerencsés, és már több éve tart ez a tendencia. Magam is a Fúvószenekar utánpótlására helyezném a 

hangsúlyt.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

21 gyerek játszik, a két kisfúvószenekarban. A beiratkozott 102 gyerekből, ha 80 lesz fúvós a többi pedig 

megtanul játszani egy másik hangszeren, nem értem, mi a baj ezzel. Az Önkormányzatunknak ez nem 

kerül egy fillérjébe sem, mert ezt nem mi finanszírozzuk.  

 

Bajzátné Szántósi Mária iskolaigazgató: 

16 fúvós növendék jelentkezett, 7 ütős, 15 fuvolás, 6 klarinétos, 6 szaxofonos, 8 rézfúvós, ez adja a 

zeneiskolának az alapját.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Engem nem sikerült meggyőzni, ennek ellenére meg fogom szavazni a kért módosításokat. Nem 

szeretném, ha ezen múlna, hogy 2-3 gyerek megtanuljon csembalózni. Az biztos, hogy a költségvetés 

készítésénél egy Ft-ot sem fogunk szánni arra, hogy csembalót vegyünk. Nem tartom helyesnek azt, hogy 

egy zenepedagógusnak a saját hangszerén tanulnak a gyerekek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A legtöbb fúvós tanuló a saját hangszerén tanul, gyakorol. A zeneiskola olyan szinten túlnőtte magát, 

hogy nincs annyi hangszerünk, amennyi gyerek tanulni szeretne.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Aki zongorázni tud, az már csembalózni is megtanul. 

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Egyetértek a képviselő társammal abban, hogy nem fogunk csembalót vásárolni. Ettől függetlenül a 

lehetőségeket bővíthetjük. Nagyon fontos viszont, hogy van egy kialakult alapirány, ettől ne térjünk el. 

Az utóbbi években enyhültek a zenekar problémái, de sajnos még nem oldódtak meg.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a módosítás elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

105/2013. (VII. 9.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésére a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete által benyújtott felterjesztési javaslatot és 

úgy határozott, hogy a felterjesztési javaslattal egyetért. 

Felsőtárkány Község Önkormányzata a 2013/2014- es tanévre vonatkozóan támogatja a 

csembaló tanszak indítását. A tanszak indításának személyi és tárgyi feltételeivel az 

intézmény rendelkezik, kiegészítő támogatást nem igényel, az iskola az alapfeladaton belül 

bővíti a tevékenységi körét.  

Felsőtárkány Község Önkormányzata a 2013/2014- es tanévre vonatkozóan támogatja az 

alapító dokumentumból a 856011 szakfeladat számú: pedagógiai szakszolgáltató 

tevékenység a gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása törlésre kerüljön.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.30 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


