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 TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2022. július  havi munkájáról 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. július 5-én rendkívüli, majd július 26-án soron következő ülését 

tartotta, melyen az alábbi témákat tárgyalták a képviselők. 

 

A július 5-ei rendkívüli ülés megtartására a Fő u. 81. sz alatt kialakítandó apartmanház megvalósítása érde-

kében volt szükség. Butta László polgármester úr szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az előző héten 

megtartott Képviselőtestületi ülés óta új információ birtokába jutott, miszerint az Apartmanház kialakítása 

közbeszerzési eljárásban nincs mód a bruttó több, mint 50 milliós forrás kiegészítésre, a többlettámogatás    

maximum az eredeti támogatási összeg 30%-áig terjedhet.   

A Képviselőtestület tagjai az elhangzottakat részletesen megtárgyalták, majd megállapították, hogy a  „Tarcal 

apartmanház kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt, az eljárás során a nyertes ajánlattevő  

a miskolci székhelyű  ORNAMENT 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. A Képviselőtestület felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében forduljon kérelemmel a Belügyminisztériumhoz to-

vábbi 28.620.000.-Ft támogatás elnyerése érdekében, s a fennmaradó 23.819.768.- forráshiányt az önkor-

mányzat önrészként akként biztosítsa, hogy a tervezői költségbecslésben szereplő, s beépítésre tervezett anya-

gok egy részét - a legkedvezőbb árfekvésű - minőségi romlást nem eredményező anyagokkal próbálják meg 

kiváltani. 

A rendkívüli ülésen egyéb napirendet a képviselő-testület nem tárgyalt.  
 

A július 26. ülés napirendjei között először a képviselők tájékoztatót hallgattak meg a település egészség-

ügyi helyzetéről. 

A napirend tárgyalása keretében elsőként Dr. Szentesiné Dr. Sallai Zsuzsanna Asszony a Tokaji Egészségfej-

lesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője tartotta meg szóbeli kiegészítését, s elmondta, hogy a napokban 

véglegessé válik az a változás, mely szerint a központi orvosi ügyelethez 2022. szeptember 1-től Rakamaz, 

Tímár, Tiszanagyfalu és Szabolcs települések csatlakoznak. A mintegy 8.000 fő ellátotti létszám növekedés 

nagyban hozzájárul az ügyelet gazdaságosabb működtetéséhez, így az előzetes számítások szerint is jelentősen 

csökkenni fog a működtetéshez eddig megállapított önkormányzati hozzájárulás összege. 

Dr. Brugoviczky Zsolt fogorvos tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Dr. Máncz Renáta fogorvos befejezi 

a településen a működését, de az ellátás változatlan színvonalon 2022. szeptember 1. után is biztosított lesz, a 

praxist Dr. Fukk Ágnes fogszakorvos fogja működtetni. 

A képviselő-testület ezt követően a háziorvosi és védőnői tájékoztatókat tárgyalta meg, majd a napirend végén 

a képviselők valamennyi előterjesztést változatlan tartalommal tudomásul vették.  

 

A 2. napirendben a Képviselők az Idősek Klubja tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalták. A képviselő-

testület megelégedéssel állapította meg, hogy az intézményben megfelelő tárgyi és személyi körülmények kö-

zött, jó színvonalú ellátás biztosított az intézmény gondozotti köre számára. Majd  felkérték az intézményve-

zetőt, hogy a továbbiakban is tegyen meg minden szükséges intézkedést az intézmény viszonylag új ellátási 

tevékenysége, a demens betegek nappali ellátásának népszerűsítése érdekében, különös figyelemmel az Idősek 

Klubja lehető leggazdaságosabb működtetésének biztosítására. 

A 3. napirend keretében a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésé-

nek, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló           

4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására került sor.  

Dr. Kovács Zoltán jegyző úr tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy ezt az önkormányzati rendeletet 

2017-ben, azaz több, mint 5 éve fogadta el az önkormányzat. Ez idő alatt az  anyakönyvvezetők a külső hely-

színen történő házasságkötéseket illetően nagyon sok tapasztalatra tettek szert, amelyek nem mindig voltak 

pozitívak.  
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A házasulók rendkívül találékonyak, s esetenként olyan házasságkötési helyszínek engedélyezését kérik, ame-

lyek az időjárás kitettsége (erős szél, napsütés) miatt – mint később kiderült – gyakorlatilag alkalmatlanok  

házasságkötési helyszínnek. Ezért szükséges a rendeletmódosítás, mely szerint akkor alkalmas a külső hely-

szín a házasságkötésre, ha 50 m-en belül olyan helyiség áll rendelkezésre, amelyben a külső helyszín ellehe-

tetlenülése esetén a házasságkötés megtartható, de ez a helyszín, épület nem lehet vallási épület, tehát nem 

lehet templom, vagy kápolna. A rendelet tervezet javaslatot tesz a szolgáltatási díjak emelésére, mely szolgál-

tatási díjak más települések hasonló díjaihoz viszonyítva egyáltalán nem kirívóak.  

A képviselő-testület a rendelettervezetet megtárgyalta, egyetértett a javaslattal, a rendelet módosítását elfogad-

ták.  

A 4. napirendben a közösségi együttélés alapvető szabályiról, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására került sor.  

Dr. Kovács Zoltán jegyző úr elkészítette a  rendelettervezet indoklását, mely szerint a módosítás Palásthy Ka-

talin képviselő Asszony kérésére készült el, s kerül a testület elé. Képviselő Asszony már többször kezdemé-

nyezte egy olyan tartalmú „csendrendelet” elfogadását, amely valamilyen szinten szabályozza a zajjal járó 

hétvégi munkavégzéseket, mert álláspontja szerint tarthatatlan az a helyzet, hogy a hét minden napján, vasár-

napokon is zúg a láncfűrész, a motoros fűnyíró, stb. s ez ellehetetleníti az itt élők, az ide látogatók, itt üdülők 

nyugodt pihenését. A képviselői indítvány arra vonatkozott, hogy az ilyen indokolt zajkeltést is tiltsa meg az 

önkormányzat legalább a hétvége egyik napján, - vasárnap - ne lehessen nyugalmat zavaró zajkeltő tevékeny-

séget végezni. 

Képviselő Asszony javaslatának már első alkalommal történő elhangzásakor megfogalmazódott a képviselő-

testület tagjai egy részében az a vélemény, hogy falusi lakókörnyezetben elképzelhetetlen még a hétvégék 

egyik napján is a zajjal járó tevékenységek megtiltása, mivel nagyon sokan csak ekkor tudnak időt szakítani 

ezen feladatok ellátására, csak hétvégén tartózkodnak itthon, hét közben nincsenek itt, nem tudják a füvet le-

vágni, a fát összefűrészelni. További probléma a közösségi együttélést sértő magatartás bizonyítása, hiszen 

bizonyíték hiányában nincs mód az eljárás megindítására, lefolytatására.  

A képviselő-testület hosszan tárgyalta a rendelet módosítását, azonban az nem kapta meg a szükséges        

többséget, így elutasításra került.  

 

Az 5. napirendben a képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg az elmúlt félév lejárt határidejű határozata-

inak végrehajtásáról. Dr. Kovács Zoltán jegyző úr írásbeli tájékoztatója azt tartalmazta, hogy a januártól júliu-

sig született képviselő-testületi döntések végrehajtása jelenleg hol tart, milyen feladatokat végeztek el, a dön-

tések értelmében milyen intézkedések születtek.  A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
 

A 6. napirend keretében a képviselő-testület egy rét művelési ágú önkormányzati ingatlan értékesítéséről 

döntött.  

Ezt követően a polgármester úr két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról tájékoztatta a képviselő-

ket, majd képviselői indítványok, javaslatok hangzottak el többek között az alábbiak:  

- az elektromos kisbusznak új bérlője, üzemeltetője van, ismét közlekedik.  

- A néhai Szabó Lajos bácsiék tanyája feletti szőlőterületet 2-3 évvel ezelőtt egy hirtelen lezúduló eső 

nagyon megmosta, s ekkor vetődött fel az igény arra, hogy a Keresztúri útról a településre érkező csapa-

dékvizet egy új nyomvonalon szükséges elvezetni. Ennek az új nyomvonalnak a tervezése során derült 

ki, hogy a tanyához vezető földút a Grand Tokaj Zrt. tulajdonában van.  

Az elmúlt hetekben a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója ajánlotta fel megvételre az utat, 37.500.-Ft-os 

eladási áron, az adás-vételi szerződés megkötésre került,  

az Útfenntartó lakótelep és a 38.sz. főút közötti útszakasz kereszteződésébe egy „zsákutca” jelzőtáblát 

szükséges kihelyezni, mert sok esetben a betévedő járművek nem tudnak megfordulni.  

Ezt követően Butta László polgármester ismertette Csáti Géza helyi amatőr költő kérelmét, aki verses-

kötete kiadásához az önkormányzat anyagi támogatását kérte. Kissné Fási Nóra a Tarcal Jövőjéért 

Alapítvány elnöke felajánlotta, hogy a támogatást az Alapítvány saját pénzeszközeiből biztosítja.  

Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket arról, hogy augusztus 8. és 12. között a Konyha karbantartó 

festésére kerül sor, ezért öt napig egy szikszói vállalkozás fogja biztosítani az étel előállítását, szál-

lítását. 

 

A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megte-

kinthetők.  

http://www.tarcal.hu
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BEPILLANTÁS A TARCALI IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBE…. 

Nemzeti ünnepünkre készülve közös       

kenyérsütéssel emlékeztünk meg  klubtagja-

inkkal. A kenyérsütés számos gyerekkori 

emléket előidézet bennük, amiről szívesen 

meséltek egymásnak. A házi kovászos    

kenyér készítését mindannyian nagyon   

élvezték.  A friss házi kenyér illata sok szép 

emléket felidézett. Az új kenyeret pedig 

együtt fogyasztottuk el nagy örömmel,  

szinte még melegen.  A házi kovászos    

kenyerünk receptje:  

 

45 dkg BL 80 kenyérliszt 

5 dkg tk. búzaliszt 

3,5 dl langyos víz 

15 dkg kovász 

2 csapott tk. só 

 

PING-PONG  

VERSENY FELHÍVÁS 
 

Szeniorok és fiatalok között szeretnénk ping-pong 

versenyt rendezni szeptemberben.  

Fiatalok, szeniorok, családosok jelentkezését is   

szívesen fogadjuk. 

A jelentkezés üzenetben vagy telefonon a  

0647/304-324-es telefonszámon lehetséges      

szeptember 14-ig. 
 

 

Klubtagjainkkal levendu-

la szörpöket, illetve    

kekszeket is szívesen  

készítünk. A szörp készí-

tés teljes folyamatában 

részt vesznek tagjaink. 

Együtt szedjük a levendu-

lát,  szárítjuk és feldol-

gozzuk, és együtt is     

fogyasztjuk.  

30 dkg levendula       

(csak a virág) 

másfél kg cukor 

másfél liter víz 

2 darab citrom 

Továbbá a Nappali illetve a  

Demens nappali klubba is 

szeretetettel várjuk, enyhe 

demenciában szenvedő   

leendő tagjainkat.           

Számos memóriafejlesztő 

játékkal, foglalkozással    

készülünk számukra,      

illetve a fizikai aktivitást is 

biztosítjuk számukra, annak 

minden előnyével.  
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ZEMPLÉNI FESZTIVÁL TARCALON 

2022. augusztus 14-én vasárnap délután a Rákóczi Szüretelőházban (Kutató) a BDE A’La Caerta Ensemble 

adott könnyű zenei koncertet. Közel 100 fő vett részt a koncerten, akik nem bánták meg, hogy eljöttek mert 

nagyon jól érezték magukat. Az előadás végén tarcali bort és mustot fogyasztottak. Ez a nagyszerű koncert 

nem jöhetett volna létre, Tarcal Község Önkormányzata és a Tokaj Hegyaljai Nyár támogatása nélkül. 

 

Kedves Szülők!  
 

Szeptember 1-én kezdetét veszi a 2022/2023-as nevelési év. Szeretnénk megköszönni, hogy a Kikelet 

Napköziotthonos Óvodát és Bölcsődét választották gyermekeik számára. Kollégáimmal igyekszünk a korábbi 

évekhez hasonlóan zökkenőmentessé tenni az idei nevelési évet is.  

A szülői értekezletek megtartása elkezdődött a bölcsődében és az óvodában egyaránt, ahol lehetőség van a 

személyes találkozásra a kisgyermekgondozókkal, óvodapedagógusokkal és dajka nénikkel.  

Nehéz döntés előtt állnak a szülők, mikor intézményt választanak gyermekeik számára és még nagyobb az 

izgalom, amikor megkezdik a bölcsődés és óvodás éveket.  

A kisgyermekek életében az első nagy változás akkor következik be, mikor bekerülnek a bölcsődei vagy óvo-

dai közösségbe.  

Hogyan könnyíthetik meg a szülők ezt a beilleszkedést, a befogadás időszakát?  

Igyekezzenek időben felkészíteni a gyermekeket az új helyzetre, beszéljenek sokat az intézményről, látogassa-

nak el többször és ismerkedjenek a környezettel, ami némi biztonságot ad. Vegyék fel a kapcsolatot az itt   

dolgozó szakemberekkel, akik tájékoztatják Önöket a befogadás, beszoktatás folyamatáról. A hosszabb be-

szoktatási idő a bölcsődékben mindenhol bevett gyakorlattá vált, mint ahogy az is, hogy lehetőleg mindenki-

nek „saját” állandó gondozónője van. Fontos, hogy a reggeli elválásnál legyenek türelmesek, szánjanak időt a   

búcsúzásra, hogy elkísérhessék a gyermeküket a csoportszobába. Folyamatosan tartsák a kapcsolatot a      kis-

gyermeknevelővel, vagy óvodapedagógussal, probléma esetén forduljanak hozzánk bizalommal.  

Elkezdődtek a családlátogatások, ami szintén megkönnyíti a kezdeti nehézségeket. Fontos számunkra, hogy az 

otthoni környezetben megismerkedjünk a gyermekekkel.  

A befogadás, beszoktatás egy folyamat, amit nem szabad siettetni, a bölcsődében és az óvodában is tervezet-

ten történik, melyről az első szülői értekezleten tájékoztatást kaptak a szülők. 

 A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 6:30-16:30 között tart nyitva, intézményünk kaputelefonnal 

van ellátva, ami megkönnyíti a belépést. A Szervezeti Működési Szabályzat, valamint a Házirend szabályozza 

a belépés és benntartózkodás rendjét, melyről minden szülő tájékoztatást kap.  

 Az intézményi nevelés megkezdése előtt szeretnénk felhívni a  

szülők figyelmét, hogy csak egészséges gyermek látogathatja az 

intézményt, egészségesen jöhet közösségbe.   

Amennyiben kérésük, kérdésük van, szívesen állunk rendelkezé-

sükre!  

Szeretettel várjuk gyermekeiket és sikeres, örömökben gazdag    

nevelési évet kívánunk mindenkinek! 

Kissné Dudás Gabriella  

Intézményvezető  
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a  
A festészet szerelmese  

„Jer ecset, jöjj a kezembe. Forogj, tán-
colj, dalolj, kacagj Gyengéd ujjaim átkarol 
varázsolj képet a vásznamra A fantáziám-

mal, vágyaimmal színezd be.”  
Lia Lombardy  

Meghívó  
Tarcal Község Önkormányzata ezúton 

tisztelettel  
meghívja Önt és kedves családját  

 

Nagy István  
művésztanár 

  

A természet és én című kiállításának 
megnyitójára.  

Helyszín: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu 
Galériája  

 

Időpont: 2022.szeptember 22.  
(csütörtök) 17:00  

 

Köszöntőt mond:  

Butta László  
polgármester 

  

A művész életútját, szakmai munkáját 
ismerteti:  Hornyák Pál  

művésztanár  
Közreműködnek:  

Újvári Marika és Gyulai József  
előadóművészek  

 
A tárlat 2022. október 22-ig megtekinthető.  

Info: www.tarcal.hu. Email: 
tarcaliborfalu@gmail.com  

 

2022. szeptember 20. 

keddig látható  

 

Zajácz Tamás  

Bőrművész  

kiállítása 

 

A tárlat hétköznapokon 

8:00 - 16:00 óra között 

és hétvégén előzetes  

bejelentkezés 

alapján tekinthető 

meg. 
Az alkotások a helyszínen 

megvásárolhatók! 
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Búvár Családi Nap 
 

Július 30-án a tarcali bányatónál különleges esemény volt. A családi napot        

Tarcal község Önkormányzata a Karsztvíz Búvár és 

Barlangász Sportegyesület, valamint a Magyar Hon-

védség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred kö-

zösen rendezte meg. Célja a búvárkodás és a felderítő 

ezred népszerűsítése volt, 

továbbá élményt nyújtani 

az érdeklődők számára.  

 

A látogatók olyan bemu-

tatóknak lehettek szemtanúi, mint például egy csónak 

kihúzása a tó fenekéről, vagy egy „sérült” katona ki-

mentése az „ellenséges területről”  

Köszönjük mindenkinek a munkáját! 

 

ŐSSZEL IS FOLYTATÓDIK A MEDITÁCIÓS CSOPORT 
 

2022.09.07-TÓL 17:30-18:30-IG MINDEN SZERDÁN A 6 PUTTONYOS BORFALU KÉZ-

MŰVES HELYSÉGÉBEN. 

______________________________________________________________ 
 

ÖNISMERETI CSOPORT INDUL  
 

ELSŐ ALKALOMMAL 2022.09.09. 17:30 ÓRAI KEZDETTEL ELŐADÁS A CSOPORT-

BAN ZAJLÓ MUNKÁRÓL ÉS AZ EGYES FOGLALKOZÁSOK  TÉMÁIRÓL. 

AMELYEK: 

ÖNELFOGADÁS, ÖNSZERETET, MÁS ÖNISMERETI UTAK, ASZTROLÓGIA, 

NUMEROLÓGIA, TARÓ, ANGYALTERÁPIÁK, ZSIRÁFKOMMUNIKÁCIÓ  ÉS A      

SZERETET ÖT NYELVE 
 

A foglalkozásokat ingyenesen tartja: Marosán Judit, természetgyógyász, léleksegítő 

Mindenkit szeretettel vár! 

Otthonában, családja körében 

köszöntötte dr. Koncz Zsófia mi-

niszterhelyettes asszony és Butta 

László polgármester Szabó La-

josné Szikora Rozáliát (Róza né-

nit) aki idén július 30-án töltötte 

be 99-edik születésnapját. 

Isten éltesse még számos évig 

egészségben! 

 

SZÜLINAPI KÖSZÖNTÉS  



Tarcali Hírek 
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Tarcali Hírek 
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008 

Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Gergelyné Imre Marianna  

Nyomdai munkák: Metalen Nyomdaipari Kft. Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky u. 24, 3900  

Következő lapzárta: 2022. szeptember 26. hétfő 12:00 

KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK 

MENTŐK: 104; TŰZOLTÓSÁG:105; RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112;  

BORSODVÍZ hibabejelentés (Tokaj): +36 47/352 322 

ELMŰ hibabejelentő:+36 80/383 940; ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/424 344. TIGÁZ: +36 40/333 338 
  

Közérdekű telefonszámok 

Tarcal Község Önkormányzata: +36 47/580-445 Idősek Klubja: +36 47/304-324   

Háziorvos:Dr. Szőke Péter +36 47/580-039 Dr. Antal Klára Ibolya +36 47/380-047 

Fogorvos: Dr. Máncz Renáta 06-30/509-6001, Gyógyszertár: +36 47/380-144 
 

Tarcal Körzeti Megbízott: 06 20/610 5101 

Tarcali Polgárőr Egyesület: Lovász László elnök: 06 70/457 9581 

Halálesetek: 
Novák István (sz: 1969.) 

Tarcal Szabadság u. 6. sz. alatti lakos elhunyt június 30-án, 

Gulyás Jánosné (sz: Fábián Erzsébet 1931.) 

Tarcal Középhegy u. 3. sz. alatti lakos, elhunyt július 19-én, 
Részvétünk a családoknak! 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 

Házasságkötések: 
 

 Kertész Eszter és Majoros László 

 tarcali lakosok 2022. július 2-án kötöttek 

           házasságot 

 

Gratulálunk, és sok  

boldogságot kívánunk! 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, 

akik 

Gulyás Jánosné 

Temetésén megjelentek, sírjára virágot helyez-

tek, gyászunkban osztoztak! 
 

A gyászoló család 

Miért nem vitték el a szemetet és mit tudunk tenni? 

 
Az utóbbi hetekben előfordulhatott , hogy a szelektív és/vagy a kommunális hulla-

dékot a kijelölt gyűjtési napon nem tudták elszállítani. Az okok sokfélék lehetnek: 

Nem fért el a gyűjtőautó. Túl későn helyeztük ki a hulladékot. Olyat vagy úgy 

tettünk ki, amit nem szállítanak el. 
 

Mit tehetünk, ha nem vitték el a szemetet?  
 

Ha valaki lemaradt a szállításról – akár saját hibájából, akár azért, mert a hulladék-

gyűjtő autó nem tudta megközelíteni az ingatlan környékét –, attól a következő   

szállítási napon elviszik a keletkezett többlethulladékot.  

Panasz esetén a 06/21/350-01-11-es telefonszámon tudjuk megtenni észrevételeinket, az utca és a házszám 

pontos megadásával.  

A hivatal összesíti a panaszokat és továbbítja a szolgáltatónak, aki szükség esetén gondoskodik a szállítás  

pótlásáról.  

Születések július hónapban:  
Panyik Noel 2022.07.05. 

Szülei: Panyik-Bardovics Vivien - Panyik Gábor 

Damu Zsolt 2022.07.11. 

Szülei: Bandzsók Brigitta - Damu Zsolt 

Dér Zoé 2022.07.18 

Szülei: Dér Éva - Dér Péter 

3.Szilvási Olivér 2022.07.31. 

Szülei: Gurály Hajnalka - Szilvási Attila 

    Gratulálunk a szülőknek! 

Nádasdi Judit védőnő 

tel:+36%2047%20352%20322

