
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 15.00 órakor megtartott 

rendkívüli testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

99/2013.(VII.9.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadása 
 

100/2013.(VII.9.) MNV Zrt-től területigénylés az Önkormányzat részére 

101/2013.(VII.9.) Zárt ülés elrendelése 

 

A jegyzőkönyv vezetése 143. oldaltól 146. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Esélyegyenlőségi terv elfogadása 

Előadó: polgármester 

  

2. Területigénylés (lőtér) az MNV Zrt-től az Önkormányzat részére 

Előadó: polgármester 

 

3. 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. 

 

1. napirendi pont 

Esélyegyenlőségi terv elfogadása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2013-2018. közötti időszakra vonatkozóan elkészült az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Terve. A 

tervre azért van szükség, mert egyrészt a jogszabály előírja, hogy az önkormányzatoknak ilyen tervvel 

rendelkeznie kell, másrészt pedig több olyan pályázat van, melynek feltétele az Esélyegyenlőségi Terv 

megléte.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Eddig közoktatási tervünk volt, ez a mostani a településre vonatkozik, kiterjed a munkanélküliekre, a 

nemzetiségekre, egyéb hátrányos helyzetű csoportokra. Két részből áll össze ez a terv, az első rész egy ún. 

helyzetelemzés, a második része a jövőbeli elképzelésekről szól. 

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Végigolvastam az Esélyegyenlőségi Tervet és a 6. oldalon a célok felsorolásánál a legutolsó pont 

számomra nem érthető.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Ez a pont arról szól, hogy mit kívánunk érvényesíteni a - foglalkoztatás, szociális biztonság, egészségügy, 

oktatás területén - a problémák kezelése érdekében. De nincs akadálya annak, hogy a mondatot ketté 

vegyük, vagy egyszerűsítsük.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Amit még szeretnék megjegyezni, hogy jó helyzetben vagyunk, hiszen olyan nagy probléma, amit 

orvosolni kellene, nincs.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslom az Esélyegyenlőségi Terv elfogadását, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

99/2013. (VII. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2013-2018 közötti időszakra vonatkozó 

Települési Esélyegyenlőségi Programját, és úgy döntött, hogy a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont 

Területigénylés (lőtér) az MNV Zrt-től az Önkormányzat részére 

Előadó: polgármester 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Másfél évvel ezelőtt jelentkezett egy befektető társaság, azzal, hogy a rendőrség által üzemeltett 

lőteret felfejlesztené. A lőtér ugyanúgy a rendőrség használatában maradna, viszont lehetőség 

nyílna arra, hogy komolyabb versenyeket rendezzenek a településen. Az egész lőteret egy 

lövészklub vezetné, fő támogatója a RUAG AMMOTECH Siroki Lőszergyártó Kft. A lőtér 

teljesen elgazosodott, arra nincs pénze a rendőrségnek, hogy a füvet lenyírassa. A beruházást 

akkor lehetne a leggyorsabban és leghatékonyabban megvalósítani, ha az MNV Zrt. az 

Önkormányzatnak átadná a területet, mert akkor az Önkormányzat tudna szerződést kötni. Ez a 

befektetői társaság üzemelteti a debreceni lőteret, de mivel ott egy kistelepülés van, a közelben a 

lakók nem örülnek a lövöldözésnek.  

Felsőtárkányban ez a lőtér már évtizedek óta lőtérként működik, rendezési és szerkezeti tervek 

szerint is különleges katonai terület, lőtér besorolású. Az MNV Zrt. részéről megvan a 
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hajlandóság arra, hogy térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja a területet. 

2014. évre a befektető már le is kötött pisztoly EB, 2015. évre pedig egy puska VB rendezési 

jogát, ide Felsőtárkányba. Ezek a versenyek általában két hétig tartanak és 2-3 ezer főt 

jelentenek. Ez idegenforgalmi szempontból nagyon kedvező a településnek. A befektető ezen a 

két versenyen kívül 4-5 nagyobb versenyt rendez éves szinten.  

Fontos még, hogy a lőtér felé vezető utat mindig csak foltozzuk, most lehetőség nyílna arra is, 

hogy ezt az utat a beruházás keretein belül teljesen felújítsák.  

Nincs lehetőség arra, hogy az államtól megszerzett terület az Önkormányzattól kikerüljön, 

viszont a hasznosítás az Önkormányzatot illeti, így a hasznok is itt maradnak. Ahhoz, hogy ezt a 

terület átvegyük, kellene egy határozat, melyben úgy döntünk, hogy térítésmentes tulajdonba 

adással az MNV Zrt. adja át a területet az Önkormányzat részére.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Ezek a versenyek milyen zajjal járnak, az élőket nem fogják zavarni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Minden évben márciustól októberig a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a Heves Megyei 

Büntetés Végrehajtó Intézet lőgyakorlatokat tart, heti szinten. Eddig ezek a gyakorlatok nem 

zavartak senkit. Ami plusz terhelést okozhat, az a gépjárműforgalom növekedése.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Részemtől támogatható ez a kezdeményezés. Az a véleményem, hogy a színvonalnak meg kell 

felelni, tehát az utat rendbe kellene tenni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben a beruházáson és pályázaton belül nem sikerül az utat felújítani, akkor a bevételből 

már ezt is fel tudjuk újítani.  

Kérem a testületet, hogy fogadja el azt a határozatot, hogy a területet vegyük át térítésmentesen, 

tulajdonba adással, az MNV Zrt-től. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

100/2013. (VII. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

1. Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában – és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében – lévő 

Felsőtárkány 037/5 helyrajzi számon felvett, Kivett lőtér, kiszolgáló helyiségek, 

kutyaboxok megnevezésű, 14 ha 3416 m
2
 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági 

ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sportlövészet 

céljára kívánja felhasználni. 

Konkrét felhasználási cél meghatározása: Az Önkormányzat sportlövészet 

lehetőségét kívánja biztosítani a területen, amely természetben jelenleg is lőtérként 

funkcionál.  
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3. Felsőtárkány Község Önkormányzata vállalja a 

tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 

megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja 

az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Felsőtárkány 037/5 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Felsőtárkány 037/5 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A lakástámogatási kérelmek megtárgyalására személyes érintettség miatt zárt ülés elrendelését javaslom, 

aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezz. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

101/2013 (VII. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy személyes 

érintettség miatt zárt ülést rendel el.  

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.40 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 


