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Jegyzőkönyv
Készült a Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14.
napján megtartott Képviselő-testületi ülésén.
Határozatok:
58/010.

(IX. 14.)

Tárgya:

61/2010. (IX. 14.)

Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló
elfogadása
Az Általános Művelődési Központ 2009/2010-es tanév II. félévének
munkájáról készült beszámoló elfogadása
A Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolójának elfogadása az eltelt időszak munkájáról.
A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület kérelmének elfogadása

Rendeletek:

Tárgya:

59/2010. (IX. 14.)
60//2010. (IX. 14.)

10/2010. (IX. 14.)

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010.(VI. 8.)
számú rendelettel módosított 3/2010.(II. 9.) számú rendeletének
módosítása

A jegyzőkönyv vezetése 145. oldaltól 154. oldalig folyamatos számozással történik.
Napirendi pontok:
1. Jelenté lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: polgármester
2. A 2006-2010. ciklusban végzett önkormányzati munkáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: polgármester
3. Tájékoztatás az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
4. Az Általános Művelődési Központ igazgatójának beszámolója a tanév II. félévének
munkájáról
Előadó: ÁMK igazgató
5. A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú kft. beszámolója az eltelt időszak
munkájáról
Előadó: Kft. ügyvezető
6. Egyebek
Előadó: polgármester
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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
Gyura Károly képviselő
Kakuk Pál képviselő
Kapuvári Csaba Képviselő
Varga József képviselő
dr. Derda Krisztina az önkormányzat jogi képviselője
Szabó Józsefné okleveles könyvvizsgáló
Dr. Tóvári Judit külsős bizottsági tag
Lénárt Zoltánné külsős bizottsági tag
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Tisztelettel köszöntök minden kedves vendégünket és a Képviselő-testület tagjait a
szeptember 14-ei utolsó ünnepi Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülésen,
dr. Pekár Szilágyi Csaba képviselő nem jelent meg.
A képviselői létszám: 11 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Ismertetem a napirendi pontokat. Kérem, hogy aki az előterjesztett napirendi pontokkal
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. Napirendi pont:
Jelentés lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
A lejárt határidejű határozatok vonatkozásában engedje meg a Képviselő-testület, hogy
beszámoljak a folyamatban lévő beruházásokról, amelyhez több önkormányzati határozat
kapcsolódik.
Egyik a tóparti rendezvénytér kialakítása, ahol a Képviselő-testület úgy határozott, hogy
Bartók Sándor egyéni vállalkozó áccsal köt szerződést és kezdi meg a kivitelezési munkákat,
illetve a tóparti rendezvénytér kialakítási munkáival a Felsőtárkány Községüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízta meg. Ezek a munkálatok jelenleg is zajlanak.
Benyújtottuk a Cégbíróságra a Bükk-Kapu Kft. 51 %-os tulajdonszerzésére vonatkozó
Képviselő-testületi határozatot, illetve azokat a szükséges okiratoka, amelyek ezt
megalapozzák.

147
Ezzel, szerződés szerint az Önkormányzat többségi tulajdonosa lett a Bükk-Kapu Kft.-nek.
2. Napirendi pont:
Beszámoló a 2006-2010. ciklusban végzett önkormányzati munkáról
Előadó: polgármester
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Ismertetem az írásban előterjesztett beszámolót. Kiragadnék néhány dolgot, ami fontos. 2006.
október 12-én ült össze először a Képviselő-testület és fogadta el ezt a polgármesteri
programot, melynek alapja gyakorlatilag az a program volt, mely a választási kampányban is
kikerült a település lakosságához.
Úgy gondolom, hogy ez a polgármesteri program és ez a Képviselő-testületi munka rendkívül
sikeres volt, ugyanis a polgármesteri programban foglalt vállalások, melyeket tettünk 2006ban a település lakossága előtt, azok több mint 90 %-ban megvalósultak, illetve folyamatban
vannak. Gyakorlatilag a következő célkitűzéseket kell 2010. október közepén megtenni a
Képviselő-testületnek. A testületi ülésen kell eldönteni azt, amit a Képviselő-testület az én
vezetésemmel 2006. és 2010. között kitűzött magának célul, az megvalósult. Mik ezek? A
falu intézményeinek állagmegóvását, korszerűsítését pályázati forrásokból, illetve önerőkből
vállalta a Képviselő-testület. Erre itt van példának az általános iskola, óvoda, egészségház és a
régi polgármesteri hivatal felújítása.
Az önkormányzati intézményi munkahelyek betöltésénél elhatározta a Képviselő-testület,
hogy lehetőség szerint helyi lakosoknak biztosítson lehetőséget arra, hogy betölthessék ezeket
a helyeket. Úgy gondolom, hogy egy-két kivételtől eltekintve, ahol a különös szakértelem volt
az akadálya annak, hogy helyieket foglalkoztassunk, ezt a vállalását sikerrel teljesítette a
Képviselő-testület.
Jelentős előre lépéseket tettünk az idegenforgalom fejlesztése, az önkormányzat és az
idegenforgalomban érdekeltek összefogása érdekében. Erre nagyon jó példa a Bükk Centrum
Turisztikai Desztinációs Menedzsmentnek a megalakítása önkormányzati segítséggel és a
Bükk-Mak Leader Tour Központnak a létrehozatala jelenleg is zajlik és komoly pályázatot
nyertünk rá.
Megvalósult az önkormányzat intézményeinek átvilágítása, mind szakmai, mind gazdasági
szempontból. Ezen vizsgálatok eredményeképpen a szükséges lépéseket meg is tette a
Képviselő-testület. Ezáltal sikerült egy gazdaságosabb működést és egy magasabb, szakmai
színvonalat elérni. Példaként az ÁMK létrehozását, illetve az ÁMK átvilágítását hoztam fel.
Ugyanezt elmondhatjuk a Képviselő-testület által jól ismert Polgármesteri Hivatal munkája,
illetve az egyéb munkavállalóink, illetve intézményeink esetén is.
A Polgármesteri Hivatalban kialakult egy ügyfélközpontú és valóban gyors közszolgálati
ügyintézés és az önkormányzati intézményekben is megtartottunk olyan szakmai szintű
szolgáltatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy javítsák a közszolgálati jelleget, ami
többletforrást is igényelt az önkormányzattól. Ilyen például az építéshatósági feladatok
helyben tartása.
Az elektronikus ügyintézés fejlesztése az, ami a következő nagy lépés. Az első lépést meg is
tette a Képviselő-testület, ugyanis az ÁMK könyvtárában kialakított e-ponton keresztül
mindenki számára hozzáférhetővé vált az internet és ezen keresztül az internetes elektronikus
ügyintézés.
Önkormányzatunk a pályázati tevékenységet – mely szintén vállalásunk volt - kiemelten
támogatta. Önkormányzati intézményeink önállóan elkészített és beadott pályázataihoz a
Képviselő-testület több mint 10 MFt önerőt biztosított és csak az intézményi pályázatokon
beadott összegek meghaladják a 30 MFt-ot.
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A 2006-ban hatályos szerződését, illetve az azokon alapuló kifizetéseket felülvizsgáltuk és
ennek nyomán drasztikusan csökkentettük a költségeket (informatikai költségek,
telekommunikációs költségek), illetve nagyobb biztonságot jelentő szerződéseket kötöttünk
azonos költségen, mint például az önkormányzati vagyonbiztosítás biztosítási értékének
négyszeresére növelése azonos díjfizetés mellett.
Mindenki elolvashatta és a most megjelenő Hírmondó aktuális számában ezt a beszámolót az
Képviselő-testület az Önkormányzat által elvégzett munkákról 2006-2010. között. Az utak és
infrastruktúrafejlesztések, a falu arculatának kialakítása, az oktatás, kultúra és kulturális élet
fejlesztése terén mit sikerült megvalósítani a Képviselő-testületnek, illetve az Alapítvány,
Tájház, Rétes-napok, a testvérkapcsolatok és egyebek körében is úgy gondolom, hogy
jelentős előre lépést tettünk.
Még egyszer tisztelettel megköszönöm mindenkinek az elmúlt 4 évben végzett munkáját, az
induló Képviselő-jelölteknek pedig kívánok sok sikert a 2010-es választásokon.
A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.
3. Napirendi pont:
Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása
Előadó: polgármester
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót, illetve a költségvetési rendelet módosítását. Ez
a 2010. június havi gazdálkodásra vonatkozó teljesítéseket tartalmazza.
Bevétel 59 %-ban teljesült az I. félévben, a kiadási oldalon 53 %-os kifizetés teljesült. Az
intézményi működési teljesítés 63 %-os volt, tehát magasabb. Az adóbevételek teljesítése 44
%-os, ami a szeptember 15-ei, illetve majd a decemberi feltöltéskor az adóbevételek jelentős
részének teljesülnie kell.
Meg kell említeni azt, hogy az I. félévi bevételeink elég szépen teljesültek. Az eredeti
előirányzat 367 MFt volt, a módosított előirányzat 434 MFt lett, ami javarészt köszönhető az
állami normatívák kifizetésének. Szerencsére már folynak be a pályázati pénzeink, illetve a
közhasznú foglalkoztatásból, illetve az egyéb pályázatokból. A létszámleépítésből,
prémiuméves pályázatokból származó bevételek is megérkeznek.
Felújítási beruházást ebben a félévben 14.033.000.- Ft értékben végeztünk. Nyilván ebben
még nincsenek benne azok a folyamatban lévő, már teljesített kifizetések, amelyek a mai
napig zajlottak. Menet közben befejeződött az óvodapályázat, ami komoly teljesítéseket
jelentett. 2010. II. félévében került sor a Perét-hegyi fejlesztésre, illetve jó pár olyan
beruházásra, amelyet pénzügyileg le is kellett teljesíteni, de azt kell mondjam, hogy ezekkel is
rendben vagyunk.
A pénzforgalmi egyeztetésről: a mérleg azt mutatja, hogy a tárgyévi bevételek 223 MFt-ban
teljesültek, a kiadások nyitópénzkészleti szinten 223.875.000.- Ft-ban teljesültek, a záró
pénzkészlet pedig a tárgyidőszak végén 30.886.000.- Ft. Nyilván ez a pénz folyamatosan
dolgozik és forog, hiszen benne van a zárókészlet a folyamatban lévő beruházás
kifizetéseiben. Jelenleg a pályázatokból az önkormányzatunknak 17,5 MFt kintlévősége van a
vis maior alap felé. Ekkora pályázati összeget várunk. Nyilván ehhez kapcsolódik egy
pályázati anyag az önkormányzat részéről, egy 21 MFt-os összeg az egyik pályázatunk
vonatkozásában. A kifizetési kérelmünket vagy már befogadták, vagy már elszámolás alatt
van. Ezek: az óvodapályázattal kapcsolatos 2,7 MFt, a tóparti pályázattal kapcsolatos 8,2
MFt, a Tájház pályázattal kapcsolatos 5 MFt, illetve az egyéb, kisebb pályázatokból származó
bevételek. A Néptánc tábornak a több mint 1 MFt-os pályázati nyeresége és az egyéb jeles
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pályázatokból és minden egyebekből, amik jönnek, azok mind a költségvetési bevételeket
fogják növelni.
Tisztelettel kérem könyvvizsgáló asszonyt, hogy az I. félévi beszámolóról szakmai véleményt
alkotni szíveskedjék a Képviselő-testület előtt.
Szabó Józsefné okleveles könyvvizsgáló:
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint azt a megküldött könyvvizsgálói jelentésben is leírtam, a 2010. I. féléves gazdálkodási
beszámolót megvizsgáltam, azt a jogszabályoknak megfelelőnek és rendben lévőnek találtam.
Úgy gondolom, hogy egy-két mondatnyi kiegészítést azért is érdemel így szóban is a
beszámoló, mert hiszen ez az utolsó számadás az átadás előtt. A következő a szeptember 30-ai
dátum, de az egyrészt az átadás alapját képezheti, másrészt azt már a következő testület
tárgyalja. Ezért ez egy kicsit kiemeltebb, mint a többi, nem mintha a tartalmában más lenne.
A tartalmához szeretnék egy-két dolgot hozzáfűzni, folytatva a polgármester úr gondolatait.
Mostanra értek meg a tervek és lehetőségek, amire 4 éve készült az önkormányzat. Talán
ennyire csalós pénzügyi beszámoló még nem volt pont az elmondottak miatt, mert ugye
elhangzott, hogy felújításokra, beruházásokra mennyit költöttünk, holott ténylegesen már
sokkal többet. Tulajdonképpen már június 30-án is voltak már számlák, amelyek a teljesített,
kész munkáknak a számlái, csak még a fizetési határidő nem jött el, tehát nem szerepel a
júniusi beszámolóban. Ugyanez van a várt önerővel kapcsolatban is. Ilyen értelemben is
kérem, hogy azt senki félre ne értse, amit én mondtam, hogy becsapósak ezek a számok, de
kizárólag amiatt, hogy mostanra értek meg azok a tervek és lehetőségek, amire 4 év alatt
készült az önkormányzat, és ahogy én figyeltem a működést.
Köszönöm a figyelmet és elfogadásra javaslom a beszámolót.
Bakondi Károly Pénzügyi Bizottság elnöke:
Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, akik külsős és belsős tagként részt vettek a
bizottság munkájában és azoknak is, akik nem voltak tagok, de mindig ott voltak. Visszatérve
a beszámolóra: elfogadásra javasoltuk bizottságilag, viszont ezzel kapcsolatban van egy
észrevétel. Az idegenforgalmi bevételek elenyészőek település szinten, miközben mi hatalmas
összegeket költünk idegenforgalmi fejlesztésekre. A következő testület nézze meg, és meg
kell beszélni, hogy mi ennek az oka, hogy mi tulajdonképpen támogatjuk az idegenforgalmat,
de bevétel meg semmi. Ezzel a kiegészítéssel javaslom a beszámoló elfogadását.
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Kérem, hogy a beszámoló elfogadásának tárgyában szavazni szíveskedjenek.
A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
58/2010. (IX. 14.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadta az
Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót.
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Ehhez a napirendhez kapcsolódik az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítása is. Év közben teljesítések zajlanak, szépen emelkednek a bevételi és kiadási
főösszegek. Az új rendelet szerint a bevételi főösszeg szerint a bevételi főösszeg
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461.402.000.- Ft-ra, a kiadási főösszeg értelemszerűen ugyanekkorára növekszik. Pár tételt
szeretnék ismertetni, hogy mi is okozza ezt a jelentős növekedést.
A közcélú foglalkoztatásnak volt egy jelentős bevétele, 12.420.874.- Ft, a rendszeres szociális
segélyre az állami normatívát kapjuk 390.000.- Ft értékben, a rendelkezésre állási támogatás
3.300.000.- Ft, és vannak a szokásos szociális kiadások, mint az ápolási díj és járadéka,
lakásfenntartási támogatás, nyári gyermekétkeztetés, amit mind az állami normatívából
fedezünk.
Ami nem az állami normatíva megérkezésének volt köszönhető, az a néptánc tábor és táncház
pályázati támogatás, melyet az előbb már kiemeltem a beszámolómból, és hogy az intézmény
saját maga készítette el a pályázatot – ez 1.100.000.- Ft-os bevétel.
Az integrációs pedagógiai program jeles pályázat támogatása megint csak 1.100.000.- Ft-os
tétel.
A prémiumévek program közel 2.600.000.- Ft. Kamatbevételei is voltak az önkormányzatnak,
a területalapú támogatást is igénybe vettük a közigazgatási területeink alapján és ezzel már
változott az eredeti összeg 26.582.645.- Ft-tal.
Mint minden egyes bevételnek, van egy kiadási oldala is. A közcélú foglalkoztatásra felvett
állami normatívát ki is kellett fizetni munkabérként. Ezek megvannak a másik oldalon.
Amik nem jelentek meg és nem voltak bevételi oldalon, azt az önkormányzat a fejlesztési
tartalékaiból fedezte képviselő-testületi döntések alapján.
Ezek közül a legjelentősebbek voltak: az egészségház nyílászáró cseréje, volt könyvtár
nyílászáró cseréje, a Bükk-Mak Tour Központ pályázat pályázati kiadásai, mely 100 %-ban
utófinanszírozott pályázat 100 %-os pályázati intenzitással. Ez egy 8.200.000.- Ft-os tétel.
A Koronás úti aszfaltozási munkáknak bruttó, 2.000.000.- Ft-os kiadása, a településrendezési
tervet is leteljesítettük egy 4.500.000.- Ft-os tétellel. Jelentős képviselői tiszteletdíj lemondás
mínuszként jelenik meg, ami 2.500.000.- Ft-os tétel. A Képviselők lemondtak
civilszervezetek részére, ezért a jelentős összegű tiszteletdíjak után nem kellett megfizetni
azokat a közterheket, amelyek egyébként megfizetendők lettek volna.
Elkészült a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Kft.-nek a jogerős építési
engedélyes tervdokumentációja is, melynek a megépítésre a következő Képviselő-testületre
vár, de az építési hely, az engedélyes terv és minden egyebek rendelkezésre állnak.
A sportnak többlettámogatása volt 2.900.000.- Ft értékben és a Bükk-Kapu kft. törzstőke
emelése egy 320.000.- Ft-os értékben, mellyel megszereztük a többségi tulajdonjogát ennek a
cégnek és a szavazati jogokat is ekként gyakoroljuk.
Pénzmaradvány változás következett be, 4.000.000.- Ft-os pénzmaradvánnyal, illetve
fejlesztési tartalékkal futottunk neki ennek az időszaknak. Ebből 26.000.000.- Ft-ot költöttük
és 28.000.000.- Ft volt a változás, ami realizálódik. Ezzel kapcsolatban a felújítások és
minden egyebek a következő táblákon láthatók.
Amennyiben kérdésük nincs, elfogadásra javaslom a rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta.
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.( IX. 14.) számú
rendeletét, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (VI. 8.) számú
rendelettel módosított 3/2010. (II.9.) sz. rendelet módosításáról lásd 1. sz. mellékletként.
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4. Napirendi pont:
Az Általános Művelődési Központ igazgatójának beszámolója a tanév II. félévének
munkájáról
Előadó: polgármester
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
2007. februárjában hoztunk egy súlyos döntést az ÁMK alapításával kapcsolatban és
köteleztük az ÁMK mindenkori igazgatóját, hogy a féléves beszámolási kötelezettségén túl
még egy beszámolót teljesítsen a Képviselő-testület felé azért, hogy a tanítási év mindkét
félévről részletes képet kaphasson a Képviselő-testület.
Az ÁMK beszámolóját minden képviselő megkapta és elég részletesen meg is tárgyalta az
Oktatási Bizottság.
Kapuvári Csaba képviselő:
Mi is áttanulmányoztuk a beszámolót, meghallgattuk az intézményvezető asszonynak a
szóbeli kiegészítését. Kérdéseket intéztünk a beszámolóban és a szóbeli kiegészítéssel
kapcsolatban, amire meg is kaptuk a választ. Összességében mi is, mint az előző bizottságtól
is hallottuk, jónak tartjuk és elfogadásra javasoljuk.
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Amit még kiemelnék az a közművelődési rész. Soha nem volt még ilyen gazdag
közművelődési paletta. Helyreállt a könyvtári munka, délután sok fiatalt látok a számítógépek
előtt is és a könyvek között turkálni. Gratulálok mindazoknak, akiknek sok munkája volt
ebben.
Külön kiemelem Dr. Tóvári Juditot, akinek a szakmai segítsége vezetett idáig, hogy ez a
könyvtár ilyen színvonalon működhet Felsőtárkányban. Jó érzéssel, vidáman és jó kedvvel is
mennek a gyerekek és a könyvtáros Marika is nagyon lelkesen és lelkiismeretesen csinálja ezt
a munkát. Köszönöm az egész tantestületnek a munkát amit elvégeztek a II. félévben, míg az
óvodai és zeneiskolai és általános iskolai testületnek. A tanévnyitón meg is tudtuk köszönni
azoknak a pedagógusoknak, akik 25-30 éve végzik ezt a munkát intézményeinkben.
Elfogadásra javaslom az ÁMK beszámolót. Kérem, hogy a beszámoló elfogadása tárgyában
szavazni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
59/2010. (IX. 14.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadta az
Általános Művelődési Központ 2009/2010-es tanév II. félévének munkájáról készült
beszámolót.
Egyben jóváhagyja, hogy az Általános Művelődési Központ Általános Iskolája, a
tanulók teljesítményét a 2010–2011–es tanév második félévétől osztályzattal minősítse.
5. Napirendi pont:
A Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Kft. ügyvezetőjének beszámolója az
eltelt időszak munkájáról
Előadó: Pócsik Gábor ügyvezető
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Pócsik Gábor ügyvezető:
Két nagyobb beruházás van eddig folyamatban. Egy egyik a tájház felújítás, amit tavaly
novemberben kezdtünk és az időjárás függvényében a felújítást tudtuk is végezni. Elég sok
meglepetés ért bennünket, ami egy régi épületnél általában szokványos. A leghátsó helyiség
fala kidőlt, valamint a tűzfal is a végén, amit újra kellett falazni. A WC-t teljesen le kellett
bontani és újra kellett építeni. A dolgok mai állás szerint a ránk tartozó feladatokat az
épületrészben teljes egészében elvégeztük. Ablaktakarítás, küszöb lerakás van hátra, WC-nél
burkolási munkálatok, külső festés folyamatban van. Összekötő útként 12 m hosszú
betonjárda készül az épület és a WC között. A Fő út felőli járdáról egy kiskapun keresztül egy
téglával kirakott járda készülne el a tájházig. A tereprendezés elkezdődött, a gazos rész
kiirtásra került, a rétes napok után a munkák befejezésre kerülnek. A parkosítás nem biztos,
hogy készen lesz. Igyekeztem valamennyire régies jellegű világító testeket beszerezni a
tájházba. A tájházzal szeptember 30-ára mindenképpen készen leszünk.
A másik nagy beruházás, amivel augusztus 3-án indultunk, az a tóparti rendezvényközpont.
Elég sokszor megakasztott bennünket az időjárás. Ma délutánra a térkövezés elkészült.
Délután az ácsok a lécezést csinálták, a szegőlemez, oromszegő, vápa lemez megérkezett,
ezzel folytatják, holnap reggel indul a cserepezés, délutános műszak is lesz. A tető lefedésére
2 napra van szükség. Holnap reggel mindenki ott lesz a rendezvényközpontban, két
műszakban fognak dolgozni. Holnap a tereprendezésre is sor kerül, ahol gépi munkaerőt is
igénybe veszünk, ha szükséges.
A Rétes-napokat követően a pavilonsorral fogunk kezdeni. Járdafelszedés, terület kitűzés,
tükörkészítés, zsaluzás, betonozás, és ha az időjárás engedi, az is egy látványos munka lesz.
Egyszerűbb lesz elkészíteni, mint a rendezvényközpontot.
Meg szeretném ragadni az alkalmat – nem tudom ki és hogyan ismeri a kőművesemet –
ezúttal is szeretném megdicsérni, mert azt a 48 db oszloptalpat úgy lerakta a tóparton, - hogy
ha a 3 lyuk közül bármelyikbe belenézett az ember, végig lehetett látni az összes oszloptartón.
Ez azért volt szerencsés, hogy ez így van, mert az ácsoknak nem kellett méricskélni, hogy
melyik oszlop, milyen magas legyen. Mind egyforma magas.
Az, hogy a rendezvénytérrel szeptember 30-ra készen leszünk-e, nem merem garantálni, mert
ha mi meg is leszünk, az ácsok utánunk vannak és a betonnak még kötni kell, egy kicsit rá
kell várni.
Megköszönöm a T. Képviselő-testületnek a 4 éven keresztül nyújtott anyagi és erkölcsi
segítségét. Azért mondom, hogy anyagi, mert nem kevés pénzt anyagi támogatásként
folyósítottak a kht. illetve a kft. felé. Remélem, hogy sikerült hatékonyan és eredményesen
felhasználni a pénzeszközöket. Ennek látszatja is van a faluban, illetve a kft.
eszközállományában, amit az önkormányzat részéről támogatásként megkapott. Mindenkinek
sok sikert kívánok annak, aki indul az október 3-ai választáson és bekerül az új testületbe.
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Én is megköszönöm Pócsik Gábor munkáját és a türelmét, amit a közhasznú
foglalkoztatottakkal szemben tanúsított. Ahogy mi is belekóstoltunk alpolgármester
asszonnyal is kicsit ebbe a munkába, rá kellett jönnünk, hogy mindenkinek egy kicsi időt el
kell tölteni azzal, hogy nem a feladatnak megszabása, a munka kiadása a probléma, hanem
sajnos egy-két közhasznú foglalkoztatottnak a hozzáállása, akár szakmai tudása hagy némi
kívánnivalót maga után. Türelemmel kell viseltetni és legnehezebb az, hogy mindenkinek
megtaláljuk azt a munkafolyamatot, munkafázist, azt a munkát, amit saját képzettségének

153
megfelelően el tud végezni. Köszönöm Gábornak és fiúknak és a hölgyeknek is a munkáját,
akik 4 éven keresztül a településért dolgoztak velünk együtt. Köszönöm azon képviselőknek a
munkáját, akik a munkafolyamatok tevőleges irányításába is belefolytak, illetve jelzéssel éltek
egy-egy olyan hiányosság estén, amelyeket orvosolni lehetett és kellett ebben az időszakban.
Elfogadásra javaslom Pócsik Gábor beszámolóját.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
60/2010. (IX. 14.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadta a
Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az eltelt
időszak munkájáról készült beszámolóját.
6. Napirendi pont
Egyebek
A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület kérelme
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
A Sziklaforrás Egyesület képviseletében Bajzát Zoltán képviselő fordult a Képviselőtestülethez. Felkérem Bajzát Zoltánt, ismertesse a kérelmet, mely kérelmet a Pénzügyi
Bizottság is megtárgyalt.
Bajzát Zoltán képviselő:
A Sziklaforrás Egyesület képviseletében kérem, hogy az Képviselő-testület járuljon hozzá a
felsőtárkányi 1537/2 és 1541 hrsz. alatti kis és nagy tó halászati és halgazdálkodási jogának
az Egyesület részére történő átruházásához, illetve bérbeadásához. Azt jelenti, hogy az
önkormányzat birtokában van a halászati és halgazdálkodási jog és amennyiben nem akarja
tovább gyakorolni, akkor továbbadhatja más részére.
A kis tó és környékét 2008. óta egyesületünk használja és működteti, pontosabban fejleszti az
Önök által is ismert módon és minőségben. A nagy tó, mint csónakázó tó működne, de az
elmúlt időszak is bebizonyította, hogy ebben a minőségben nem igazán működik. Mint
látvány tó, és mint horgász tó és csónakázó tó lehetőségét nem kizárva működne tovább. A
látványt a hely szépsége mellett a benne lévő halak alkotják. Mi ezt a látványi részt
szeretnénk fokozni haltelepítéssel. Ezáltal lehetőséget szeretnénk adni alkalmanként – nem
rendszeres – horgászati lehetőségre. Mivel a vízjogi engedély lehetőséget ad az úszós
horgászatra, ezért főleg – ez technikai rész – ragadozó és egyéb kategóriájú halakat tennénk a
vízbe és ez alkotná a halállományt. Ez a ragadozó hallal való horgászat, vagy pergetés,
úszóhalas módszereket kíván, ezért a tónál sétálni, pihenni vágyó embereket egyáltalán nem
zavarná. Az alkalmankénti, nem rendszeres horgászati lehetőség főleg az őszi, téli és kora
tavaszi időszakra vonatkozna, természetesen az önkormányzati rendezvényeket nem zavarná,
hanem ezt egyeztetés útján támogatnánk és segítenénk. Az elképzelésünk szerint – nincs
tudomásunk arról, hogy a környéken ilyen jellegű ragadozó horgásztó működne. Ez egyedül
álló lenne a környéken és fokozná a helynek a turisztikai látványosságát.
Kérem, hogy a testület támogassa kérésünket.
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Megkerestük az MgSzH Halászati és Vadászati Felügyelőségét. Nincs akadálya a horgászati
vízfelület kialakításának. Nincs tulajdonjogi következménye a halászati jog továbbadásának,
ugyanúgy önkormányzati tulajdonban marad a tó, pusztán a horgászati jog lesz az, ami a
Horgászati Egyesületet megilleti. Ennek összesen 4600.- Ft-os költsége van, miszerint a
hiteles tulajdoni lap kiváltása ennyibe kerül az elektronikus rendszerből. A haltelepítéssel, a
horgásztatással és egyebekkel pedig a Horgász Egyesület foglalkozhatna. Természetesen ezt
egy olyan összeegyeztetett szerződés keretében kívánják megvalósítani, illetve egy rend
keretében kívánják megvalósítani, ami nem zavarja a tónak a fő rendeltetését, a közjóléti
funkcióját. Ennek egyik legjobb példája a szombaton kezdődő csukafogó verseny lehet.
Lehetőség lesz a későbbiekben támogató jegyek vásárlásával, hogy a Horgász Egyesület
ehhez a tevékenységéhez bevételt szerezzen, mert akár a haltelepítés, akár az egyesület
működtetése pénzt kíván. Így a kialakult rendszerrel önfenntartóvá tudna válni. Nyilván nem
erre kívánják alapozni a horgászegyesületnek a működtetését, de ez ilyen plusz, hogy még
szebb legyen a tó környéke. Akkor, amikor az első döntés meg volt a kis tónak a birtokba
adásával kapcsolatban, akkor kaptunk hideget, meleget. Ez a Képviselő-testület nem az a
Képviselő-testület volt, aki nem mert felvállalni rázós döntéseket, hiszen, a tóparti környezet
is minket igazolt. A kialakított kis ház, a pihenőhely, láthatja mindenki, hogy mi történt az
alsó tó körül, ezen túlmenően elég intenzíven besegít az egyesület a felső tónak a
karbantartásában is.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy biztosítsa annak a lehetőségét, hogy amennyiben
megkapjuk a minősítést erre a tóra az MgSzH-tól, akkor a halászati jogosultságot a 2010.
október hó 1-jétől adjuk át a Horgász Egyesülete részére.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett
elfogadta.
61/2010. (IX. 14.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Felsőtárkány
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület kérelmét. A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy a kérelmet támogatva a felsőtárkányi 1537/2 és 1541 hrsz. alatti kis- és nagy tónak
a halászati és halgazdálkodási jogát 2010. október 1. napjától kezdődő hatállyal átadja a
Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület részére.
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Még egyszer megköszönöm mindenkinek a munkáját az elmúlt 4 évért is, ezen a testületi
ülésen, ezennel a Képviselő-testületi ülést 1900 órakor bezárom.
k.m.f.

dr. Juhász Attila Simon
polgármester

dr. Pusztai-Csató Adrienn
jegyző

