
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. október 17. napján 16.00 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

129/2013.(X.17.) Pöttyös Tésztaüzem Kft. bérleti kérelmének elfogadása 

130/2013.(X.17.) Önkormányzati telek vásárlása iránti kérelem elfogadása 

 

131/2013.(X.17.) Könyvtárellátási szolgáltatási szerződés megkötésének elfogadása 

Rendeletek: Tárgya: 

16/2013. (X.17.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 
 

 

A jegyzőkönyv vezetése 181. oldaltól 190. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

Előadó: polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: polgármester 

 

3. Pöttyös Tésztaüzem Kft. bérleti kérelmének megtárgyalása és elfogadása  

Előadó: polgármester 

 

4. Önkormányzati telek vásárlása iránti kérelem megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

5. Egyéb ügyek 

 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent. 

 

A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
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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 polgármester: 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrendben szeretném tárgyalni, aki a 

javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

- A legfontosabb lejárt határidejű határozatok a beruházásokhoz kapcsolódtak. Az Általános Iskola 

sportudvarának az aszfaltozása a mai napon befejeződött. A BM rendeletben, ami a pályázat végrehajtását 

szabályozza december 31. napja van meghatározva a beruházás befejezésének az ideje. Ez a beruházás 

teljes mértékben megvalósult, az eszközbeszerzéstől kezdve az udvar kialakításáig, egyedül a saját 

vállalásunk van hátra. A szülők a beruházásról elismerően nyilatkoztak.    

- A rendkívüli ülésen tárgyaltunk a településen végrehajtásra váró aszfaltozási munkákról. A Fagyöngy 

utcában az út aszfaltozása megtörtént, még a padkázás van hátra. A Széchenyi utca hátralévő szakasza és 

a Munkás út javítása is befejeződik a mai napon. A holnapi napra maradnak a padkaépítések, illetve a 

kátyúzások.  

- Még egy beruházás indult el, ez pedig a Faluház parkolójának a térkövetése, a munka megkezdését 

hátráltatta, hogy a kisbolt előtti útszakaszon a víz főnyomócső eltörött, a javítási munka folyamatban van. 

Közmunkásunk nincs a mai nappal. Ez azt jelenti, hogy nem fogunk falevelet seperni, és semmilyen olyan 

munkát, ami nem igényel azonnali beavatkozást, nem fogunk ellátni. Bízom abban, hogy ezt a lakosság is 

megért, hiszen a folyamatban lévő beruházásoktól a szakmunkásokat nem tudjuk átcsoportosítani. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A gyógyszertár épületét megcsinálták? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Arról van tudomásom, hogy egy ácsmester megnézte a hibákat, adott árajánlatot, de konkrétumokat nem 

tudok. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Van-e arra esély, hogy az Egészségház pályázat keretében, vagy ahhoz kapcsolódva a gyógyszertárat 

áttegyük a másik épületbe? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nincs, a pályázat nem finanszírozza, de azt az építési részt ahová a patika kerülhetne, azt sem 

finanszírozza a pályázat. Az épületet fel fogjuk újítani, a tetőt a nyílászárókat kicseréljük, de azt a hátsó 

részt, ahová a patika kerülhetne, nem érinti a pályázat.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A jelenlegi épület alkalmas lesz arra, hogy a jövőben hosszútávon ott működjenek? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem, azt az épületet bontani kell. A jogszabályok szerint azon a helyen már egyébként sem épülhet 

patika, csak a kialakult helyzet miatt van még ott.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A most felújításra váró épület hátsó részében sokkal egyszerűbb lenne kialakítani egy patika helyiséget, 

mint egy teljesen újat építeni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Gyakorlatilag, amíg ott működött a házasságkötő terem, addig a padlózat, a nyílászáró, ki lett cseréltetve, 

a helyiségek le lettek burkolva.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Kérdezem a testület tagjait, hogy mit javasolnak ebben az ügyben, hiszen az a helyzet állhat elő, hogy 

időszakosan megszűnhet a patika. Kértem a patika vezetőit, hogy üljenek le a testülettel, a 

polgármesterrel és nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem ezen a testületi ülésen, de a későbbiekben megfontolásra javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, 

hogy vállaljuk a patika kialakítását abban az épületben – hiszen azt mindenképpen fel kell újítsuk – és 

ennek fejébe a két templom közötti téren lévő telket kérjük vissza. Azon a telken csak patikát építhetnek, 

de mindeddig még nem vállalták az építkezést. Véleményen szerint ez egy korrekt csere lehetne.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az a véleményem, hogy a jelenlegi patika épületbe ők is fektettek bele pénzt, de való igaz, hogy az az 

épület már kiszolgálta magát. El tudom hinni, hogy nem tudják bevállalni egy új épület felépítését, hiszen 

a válság óta láttunk már több – jól menő – patikát bezárni. Nagyon ésszerű javaslatnak tartom, hogy még 

az idén beszéljünk velük, így a jövő évi költségvetésbe be tudjuk tervezni a költségeket. Véleményem 

szerint ez nekik is egy kedvező ajánlat lehet.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Úgy emlékszem, hogy annak idején a jelenlegi épületet is az Önkormányzat alakította át és a költségek a 

bérleti díjban lettek elszámolva.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az aszfaltozásra térjünk vissza, ami ki lett festve az utakon, az mindenhol be lesz kátyúzva?  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen.  

  

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Várhegy útnál viszont van egy hatalmas kátyú, ez nincs kifestve, de meg lesz csinálva, ugye? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Persze.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

A patikához visszatérve szeretném elmondani, hogy a jelenlegi épület eléggé le van robbanva, a 

feltételeknek nem felel meg. Mi lenne, ha keresnénk másokat, akik patikát építenének, vagy 

üzemeltetnének? Attól tartok, hogy a jelenlegi patikusok kiöregszenek és néhány év múlva kezdhetjük az 

egészet elölről.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Nekem az a véleményem, hogy függetlenül attól, hogy meddig jutunk a tárgyalásba, az átalakítást nekünk 

el kell végezni, hiszen ez most sokkal költséghatékonyabb, mintha később fogunk újra hozzá.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A korábbi tárgyalások alkalmával a patikus már lerajzolta az általa javasolt módosításokat. Az alapján el 

lehetne végezni a munkálatokat.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

A fűtési, és egyéb rezsiköltségek az övéké lesz vagy az Önkormányzaté, ez egy fontos kérdés. 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Almérőket kell felszerelni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez technikailag megoldható, hogy külön mérők legyenek felszerelve, illetve, hogy külön rendszeren 

legyenek.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Annak idején szerettek volna az újonnan építendő gyógyszertár fölé lakásokat építeni, ehhez azonban 

akkor az Önkormányzat nem járult hozzá.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez valószínűleg csak szóban történhetett, mert tervdokumentációk nincsenek. Átnéztem a szerződést, és 

elég szerencsétlennek tartom, mert nem köt ki sem határidőt, sem jogkövetkezményt, a záradék köti ki, 

hogy kizárólag patika építhető ezen a területen.  

Kezdeményezni fogom a tárgyalásokat és kérni fogom, hogy nyilatkozzanak ebben az ügyben.  

 

2. napirendi pont 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Közös bizottsági ülésen elég részletesen megtárgyaltuk a rendelettervezetet. Ami pozitívum, hogy 330 

millió Ft-ról indultunk, most pedig 500 millió Ft-nál tartunk. Ebben nyilván benne vannak a beruházások, 

illetve az átvitt tételek. A legfontosabb, amit kiemelnék, a saját bevétel összege 179 millió Ft. Nem 

szeretném tovább ragozni, a bizottsági ülésen átbeszéltük, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a munkát, minden általunk kért módosítást, javítást 

végrehajtottak. A PB elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás elfogadásra javaslom a rendeletet, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 16/2013. (X. 17.) számú az Önkormányzat az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről lásd 1. számú mellékletként 
 

3. napirendi pont 

Pöttyös Tésztaüzem Kft. bérleti kérelmének megtárgyalása és elfogadása  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ezt a kérést már harmadjára tárgyaljuk, kíván-e valaki hozzászólni.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A bizottsági ülésen elhangzott kéréseknek megfelelően át lett dolgozva a határozati javaslat.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Úgy emlékszer, hogy a pályázat egyik feltétele az volt, hogy nem lehet bérbe adni ezeket a faházakat.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Módosították az FVM rendeletet, így 2013. január 1-jétől bérbe lehet adni.  
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Annyi kikötés van a rendeletben, hogy az ebből származó bevételt kizárólag a Tópart fenntartására kell 

fordítani.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A televízió közvetített a hétvégén a bolhapiacról.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Igen Sebesi Éva nyilatkozott, az árusok létszáma már 230. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az autókkal és a parkolással kapcsolatban voltam bent a városi kapitánynál, és azt az ígéretet kaptam, 

hogy a következő vásár alkalmával rendőri segítséget kapunk arra, hogy az ide látogató vendégeket a 

Tópartról és környékéről kiirányítsuk az Egeres völgybe. A piac megítélése mind megyei mind pedig 

országos szinten egyre jobb. A baj a fegyelemmel van. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A zavartalan forgalom szempontjából akkor a patakpart felőli oldalon meg lehet állni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem. Sehol nem fogjuk engedni a megállást, minden autót ki fogunk terelni az Egeres völgybe. Ez más 

településen is így működik.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A parkolásra kijelölt terület megfelel a célnak? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Az árusok, akik behajtanak a Tópartra autóval, ki lesznek küldve? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, arra is kiterjed az intézkedés. A baj az, hogy az árut be kell vinni valahogy és utána már nem 

mennek ki.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Nem lehetne őket egy kisebb területre parkoltatni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2020-as területfejlesztési koncepcióban ott egy hatalmas parkoló kialakítása szerepel. Ez nincs 

tervszinten, ez eldöntendő kérdés, hogy akarjuk-e egyáltalán. Ezzel a behajtás és a megfordulás lehetőség 

tudjuk megoldani.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Én a természet védelmében javaslom, hogy hagyjunk teret a természetnek. A korábbiakban rengeteg 

pénzt áldoztunk azért, hogy a Tópart a mai formáját felvegye. Több helyi lakos említette és nekem is az a 

véleményem, hogy ne tegyük tönkre a gyönyörű Tópartot.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Nekem az a véleményem, hogy maradjon a Tóparton minden rendezvény, a természet pedig megoldja. 

 

Kakuk Pál képviselő: 

Úgy gondolom, hogy lelakjuk a Tópartot. 
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Szántósi Rafael PB elnöke: 

Ez már másik kérdés. Amennyiben a parkoló kérdést rendezzük, meg azt, hogy az árusok kiálljanak az 

autókkal a Tópartról, akkor nem fogjuk lelakni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az is megoldás lehetne, hogy az árusok álljanak a Fő úton. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Csárda fölötti parkoló is megfelelő lenne az árusok autóinak elhelyezéséhez.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az a parkoló nagyon kicsi, 230 árus van.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az autók sebességével is gond van. Valahogy el kellene érni, hogy lassabban közlekedjenek.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A közösségi portálokon elég sok negatív megnyilvánulás van. A piacból mennyi bevétele van az 

Önkormányzatnak? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez most kb. 100.000,- Ft volt. 1000,- Ft a helypénz, ennek a fele illeti az Önkormányzatot.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Az előző ülésen tárgyaltuk a Közművelődési Intézmény beszámolóját, abban nincs bevételként ennyi 

összeg szerepeltetve. Tudomásom szerint ugyanis a piac minden hónapban működik. Amennyiben 

minden hónapban ennyi az árus, akkor az az 500.000,- Ft, ami a beszámolóban szerepel, nagyon kevés.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A helypénzből származó bevételt nem a Közművelődési Intézménybe fizetik, hanem az 

Önkormányzatnak. Itt mi külön könyveljük. 

  

Bajzát Ferenc képviselő: 

A beszámolóban Tóparti bevételként szerepelt.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Rétes napon és egyéb vásárok alkalmával is szednek helypénzt. 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Én rákérdeztem, hogy ebbe az összegbe benne van-e az összes Tóparti rendezvényből származó bevétel. 

Akkor azt mondta, hogy benne van. Könyvelésileg ez úgy gondolom nagyon kevés. Kérném, hogy a 

következő ülésre nézzük meg, hogy ki és mennyit fizet be a Tópartra.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megnézzük. Az eredeti napirendhez visszatérve, javaslom a kérelem támogatását, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

129/2013. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

felsőtárkányi 1544 hrsz-ú, közpark megnevezésű ingatlanon elhelyezkedő 6. számú faház 

épületet 2013. november 1. napjától határozatlan időre bérbe adja a Pöttyös Tésztaüzem 

Kft-nek havi bruttó 25.000,- Ft összegű bérleti díj ellenében, házi sütemények boltja, büfé 

üzemeltetése céljából.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére, aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. október 31. 
 

4. napirendi pont 

Önkormányzati telek vásárlása iránti kérelem megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A déli iparterületen egy 2992 m² nagyságú terület vásárlására érkezett igény. A testület ezt a napirendi 

pontot is tárgyalta már több alkalommal, a közös bizottsági ülésen is megbeszéltük a részleteket. A 

vásárlóval egyeztettem, és arra jutottunk, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor 1.000.000,- Ft-ot 

befizetnek. A terület belterületbe vonásával kapcsolatban annyit kell tudni, hogy a Földhivatal bejegyző 

határozatára várunk.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Melyik ingatlanról van szó? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2689-es belterületi ingatlan a térképen. Javaslom, hogy a következő területrendezéskor határozzuk meg az 

összes olyan ingatlan, amelyet belterületbe szeretnénk vonni.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A térképet nézve az tűnt fel, hogy vannak olyan ingatlanok, melyeken nincs feltüntetve a felépítmény. Ez 

miért van? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az építmények feltüntetése nem kötelező.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A vételárat mikor egyenlítik ki? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A szerződéskötéskor 1 millió Ft-ot, a vételár hátralévő részét pedig akkor, amikor birtokba kapják az 

ingatlan, mi pedig lemondunk a tulajdonjogunkról. Amennyiben nincs több kérdés szavazzunk, aki 

egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

130/2013. (X.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta Király Kornél vételi ajánlatát. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 0210/16. hrsz-ú, belterületbe vonását 

követően 2689. helyrajzi számú, 2992 m2 területű, ingatlant Király Kornél részére bruttó 

1000,- Ft/m2 áron értékesíti a jelen Képviselő-testületi határozat elválaszthatatlan mellékletét 

képező ingatlan adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel, melynek aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. október 31. 

 

4. napirendi pont 

Egyebek 

a) Könyvtárellátási szolgáltatási szerződés megkötésének megtárgyalása 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Abba a helyzetbe kerültünk, hogy megszűnik az Önkormányzat részére biztosított normatíva, így 

kérdésessé vált a községi könyvtár üzemeltetése. Az előterjesztett megállapodással ez a problémánk 

megoldódna. Kérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a részleteket.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A 2013. évre még megkapjuk a normatívát, de mivel az idén lekerülünk a nyilvános könyvtárak 

jegyzékéről, a jövő évtől nem kapnánk a könyvtári kötelező feladatokra állami finanszírozást. A 

problémát két módon lehet megoldani, az egyik, hogy egy teljesen különálló intézményt alapítunk, ami 

csak könyvtár, vagy szolgáltatási szerződést kötünk. A megállapodás tervezet, mely a testület elé került a 

mai napon érkezett a Heves Megyei Könyvtárból. Utána jártam, Felsőtárkány köthet ilyen fajta feladat-

ellátási szerződést. A megyei könyvtár veszi igénybe az állami normatívát, amiből évente 100-150 db 

könyvállomány feltöltését vállalják, ezeket a könyveket forgatják a csatlakozott települések könyvtárai 

között, folyóiratokat gyarapítnak, információ közvetítésbe, elektronikus adatfeltöltésbe nyújtanak 

segítséget. A fejlesztésekre vonatkozóan szintén tanácsokat adnak, lehet pályázni más, egyéb jellegű 

fejlesztésekre. illetve közösségi életet segítő rendezvényeket tartanak negyedévente egyszer itt a 

könyvtárba. Nekünk annyi kötelezettségünk van, hogy az iskolai és a nyilvános könyvtárak működésére 

vonatkozó szabályokat be kell tartani. A könyvtárat folyamtatosan működtetni kell, a nyitva tartási időt 

szigorúan be kell tartani. Az, hogy a könyvtáros kolléganő a KIK alkalmazottja, az ebből a szempontból 

nem jelent gondot, lényeg, hogy 1 fő főállású alkalmazott legyen a könyvtárban.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A megállapodásban az van, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy 1 fő könyvtárost alkalmaz, mennyire 

gond, ha nem mi kötünk vele szerződést? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A kolléganő nem a mi, hanem az állam alkalmazottja. Az iskolaigazgatóval van egy egyezségünk, hogy 

nemcsak az iskolakönyvtári teendőket, hanem a nyilvános könyvtári teendőek is ellátja.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az iskola, ahol dolgozom most került be a PED intézet állományába. Ezzel kapcsolatban van olyan 

információm, hogy az iskolában lévő könyvtári állományban bizonyos könyvekből több példány van, 

amiből igénylés esetén kaphatunk. Tudomásom szerint ott vesznek fel még egy 4 órás kollégát, tisztázni 

kellene ezt.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A szolgáltatási szerződés megkötését nem befolyásolja. Nekik az a fontos, hogy 1 fő főállású könyvtáros 

legyen ebben a könyvtárban. Amikor a KIK átvette teljes állásba a kolléganőt ott is tudták, hogy nemcsak 

iskolakönyvtári, hanem nyilvános könyvtári teendőket is ellát.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Attól tartok, hogy esetleges ellenőrzések alkalmával ez ne legyen probléma.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A felügyeleti szervünk ebben az esetben a Heves Megyei Könyvtár. Kinevezési okmányokat nem néznek, 

az a fontos, hogy egy fő főállású könyvtárosunk legyen.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az a véleményem, hogy hosszú távon nem lesz így jó. Ami a szerződést illeti, részemről rendben van. 

Sajnálom, hogy azt a pénzt, amit eddig kaptunk most ők kapják, így annak töredékét kapjuk vissza.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Felsőtárkánynak 4.046.000,- Ft a finanszírozása 2013-re, de ez könyvtári-közművelődési támogatás 

normatívaként van megállapítva. Nem látjuk a számokat, hogy mennyi jut könyvtárra és mennyi 

közművelődésre. Azzal, hogy a szerződést megkötjük, a könyvtár visszakerül a nyilvános könyvtárak 

jegyzékére, és pályázhatunk fejlesztésekre.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Véleményem szerint szükségünk van egy nyilvános könyvtárra.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Úgy gondolom, hogy teljesen elfogadható az, amit a jegyzőasszony az előterjesztésében elmondott. A 

szerződéssel egy bajom van, ez pedig a 8.2. pont. Nehezen tudom elfogadni, hogy indoklási kötelezettség 

mellett szüntethetem meg adott esetben a szerződést. Innentől kezdve a 8.3., 8.4. pont okafogyott. Nem 

akarom a szerződést megvétózni, de ne kötelezzenek minket ilyen dolgokra.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A naptári év végén való felmondás, illetve a három hónapos felmondási idő az nyilvánvalóan azért van, 

mert egész évre veszik fel a normatívát.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Ezzel semmi gond nincs, de ne kelljen indokolni.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Mennyibe kerülne nekünk, ha alkalmaznánk egy fő könyvtárost? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

1 fő teljes állású könyvtárost kellene alkalmaznunk, ami kb. 3 millió Ft-ot jelent és egy teljesen külön 

intézményt kellene létrehozni, önálló alapító okirattal, részben önálló gazdálkodással, stb. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Ne menjünk el ebbe az irányba.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Mi a kötelező feladata a könyvtárnak? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A törvény részletesen szabályozza. El szeretném mondani, hogy kértem forgalmi adatokat. 14 év alatti 

gyermekek 7011 alkalommal kölcsönöztek könyvet, 209 fő van beiratkozva, rendszeresen kölcsönöz 165 

fő. Ez az iskolai könyvtár része. Felnőtteknél 1585 alkalommal kölcsönöztek könyvet, 120 fő van 

beiratkozva, 65 fő látogatja rendszeresen a könyvtárat 2700 fő körüli felnőtt lakosságból.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Ideiglenes megoldásnak ez jó, de el kellene gondolkodni egy végleges megoldáson.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

8800 alkalommal kellene kölcsönözni egy évben könyveket ahhoz, hogy a támogatást mi kapjuk. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

4000 lakosig ennyi a minimumérték a jogszabályban.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Gyakorlatilag arról van szó, hogy olyan kis könyvtárakat, mint a miénk, ennek a munkáját támogassa. 

Abban igaza van a képviselő társaimnak, hogy a végén ez a pár pont nem elegáns. A szerződésből kiderül, 

hogy nagyon sok szakmai segítséget ad az ilyen kicsi könyvtáraknak, támogatandó.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ezt a pár pontot, ha nem írják bele a szerződésbe a Ptk. alapján, akkor is megteheti.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Rendben van, de akkor ne ezt emelje ki a szerződésben, hanem írja oda, hogy minden egyéb jogvitában a 

Ptk. rendelkezései szerint jár el.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megbeszélés tárgyát képezi, és megpróbálunk egyedi szerződést kötni a Heves Megyei Könyvtárral. 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás szavazzunk. Aki egyetért, a határozati javaslattal, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

131/2013. (X.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Közművelődési Intézmény keretei között működő települési könyvtárra vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a Nyilvános Könyvtár a Könyvtárellátási Szoláltató Rendszer működéséről 

szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet alapján 2014. január 1. napjától a mellékletként csatolt 

tartalommal könyvtárellátási szolgáltatási szerződést köt a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár Intézményével. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.15 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 


