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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2014. február 13. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

14/2014. (II.13.) Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők 

beszámolójának elfogadása az eltelt év munkájáról  

 

15/2014. (II.13.) A gyógyszerészek elmúlt évi munkájáról szóló tájékoztatójának 

elfogadása 

16/2014. (II.13.) A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás 

módosításának elfogadása 

 

17/2014. (II.13.) Bervai út kisajátításának elindítása 

18/2014. (II.13.) Intézményi Tanácsba Önkormányzati tag delegálása 

19/2014. (II.13.) A 141/2013. (XI. 21.) számú határozat módosítása, Eurocircuits Kft. 

20/2014. (II.13.) Bükk-kapu Kft. tagi kölcsön kérelmének elfogadása 

21/2014. (II.13.) Bükk-kapu Kft. Alapító Okiratának módosítása 

22/2014. (II.13.) Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjének díjazása 

23/2014. (II.13.) Faluházban gondnoki létszám engedélyezése 

24/2014. (II.13.) Faluházban adminisztrációs létszám engedélyezése 

25/2014. (II.13.) Óvodai intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggő létszám 

elfogadása 

26/2014. (II.13.) Óvodai pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának elfogadása  

 

27/2014. (II.13.) Bükk-Mak Leader tagi kölcsön kérelmének jóváhagyása 

28/2014. (II.13.) Eger Vidék Kincse Egyesülethez való csatlakozás elfogadása 

29/2014. (II.13.) Önkormányzat és Nonprofit Közhasznú Kft. közötti terület-

karbantartási feladat-ellátási szerződés elfogadása 

30/2014. (II.13.) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása – iskolai étkeztetés című pályázaton való részvétel 

31/2014. (II.13.) Szekeres Busz Kft. kérelmének elfogadása 

Rendeletek: Tárgya: 
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3/2014.(II.14.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

4/2014.(II.14.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításának 

elfogadása 

5/2014.(II.14.) A 13/2011. (IV.14.) helyi szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadása 

 

6/2014.(II.14.) A 22/2012. (X. 17.) az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

módosításának elfogadása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 28. oldaltól 50. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

  Előadó: polgármester 

 

2. Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója, gyógyszerész 

tájékoztatója az eltelt év munkájáról  

Előadó: polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előadó: polgármester 

 

5. A 13/2011. (IV.14.) helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

6. A 22/2012. (X. 17.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet módosítás 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

7. A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

8. Egyebek 

 

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 
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Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

Köszöntöm a vendégeket és a megjelenteket megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes 

létszámmal megjelent. A képviselői létszám: 6 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 polgármester: 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrendben szeretném 

tárgyalni, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Röviden felsorolásszerűen szeretnék ezekről a határozatokról beszélni.  

- A BorsodWeb Kft-vel megkötöttük a szerződést, az Önkormányzat épületeiben már kiépítették 

az ingyenes WiFi szolgáltatáshoz kapcsolódó egységeket.  

- Az Egészségház pályázat kapcsán a Karancs-Kas Kft-vel a szerződést megkötöttük.  

- Az érintésvédelmi felülvizsgálat a Csiri-biri napköziben azonnali hatályú feladat volt, ezeket a 

munkákat a hétvégén elvégezték, így nincs akadálya annak, hogy két csoporttal és megemelt 

létszámmal működjön az intézmény. A munkálatok költségeit Eger város állta, azzal a 

megállapodással, amit a Képviselő-testület jóváhagyott, hogy a bérleti díjból úgymond 

„lelakhatják” a munkálatok költségeit.  

 

2. Napirendi pont: 

Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója, gyógyszerész 

tájékoztatója az eltelt év munkájáról  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm a doktor urakat, gyógyszerészeket és a védőnőt. Sebestyén doktor úr 

jelezte, hogy rendelésre siet és kéri, hogy vegyük őt előre. Kérdezem, hogy kívánja-e 

kiegészíteni az írásos beszámolóját? 

 

Dr. Sebestyén András fogorvos: 

Az írásos beszámolót nem kívánom kiegészíteni.  

 

Kapuvár Csaba EEB elnöke: 

Az Egészségház pályázattal kapcsolatos terveket sikerült-e átnéznie doktor úrnak? 

 

Dr. Sebestyén András fogorvos: 

Nem, nincs információm a beruházásról, arról kaptam értesítést, hogy a beadott pályázat nyert. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Ezúton szeretném jelezni, hogy a pályázat nyert, ha ezzel kapcsolatos információt szeretnének 

kapni, a Polgármesteri Hivatalban a tervdokumentációba betekinthetnek. A pályázat kapcsán el 

szeretném mondani, hogy a közbeszerzési eljárás zajlik, illetve a kiviteli szintű 

tervdokumentációk most készültek el. Amint a közbeszerzési pályázaton győztest tudunk 

hirdetni, akkor az összes érintettnek a menetrendről és a teendőkről részletes tájékoztatást adunk. 

Fontos, hogy a praxisok értesüljenek a folyamat minden egyes szakaszáról, hiszen a doktorok 

segítségével készült el a pályázat, ők adták le azokat az eszközlistákat, aminek egy részét most 

megnyertük. A kialakítás kapcsán, az épületen belüli elhelyezkedést kell majd egyeztetnünk. 

Köszönjük doktor úrnak a beszámolóját. 

 

Dr. Chikán Gábor gyermekorvost kérdezem, hogy az írásos beszámolóját kívánja-e kiegészíteni? 

 

Dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 

A beszámolót nem kívánom kiegészíteni, de röviden annyit szeretnék mondani, hogy köszönjük 

szépen a Képviselő-testületnek, hogy lehetőséget biztosított a méhnyakrák elleni védőoltás 

megvásárlására. Az érintett serdülő lányok a két első részoltást megkapták. 2014. márciusában 

dönt a kormányzat arról, hogy melyik gyógyszergyártó cég termékét fogják ingyenesen 

megkapni a jövőben a fiatal lányok.  

Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy kérést fogalmazzak meg a Képviselő-testület felé, bár 

tudom, hogy a költségvetés tervezésének időszaka lejárt. Forgalomban van egy 

agyhártyagyulladás elleni védőoltás, amely két korcsoportot érint 0,5-2 éves kor közöttiek, 

akiknek a szüleik megveszik ezt a védőoltást, erre van állami támogatás 70 %. A másik 

korcsoport a 14-22 éves korig. Ennek az oltásnak az ára töredéke a méhnyakrák elleni 

védőoltásnak, számszerűsítve 11.000,- Ft, ez egyszeri oltás nem kell ismételni. Amennyiben van 

rá mód, szeretném az ajánlott oltások közé sorolni.   

Az Egészségház terveivel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy én már korábban láttam 

és a gyermekellátásban nagyon nagy előrelépést jelent.  

 

Kapuvár Csaba EEB elnöke: 

Az EEB a beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Köszöntöm Polán Mónika védőnőt és kérdezem, hogy az írásos beszámolót kívánja-e 

kiegészíteni? 

 

Polán Mónika védőnő: 

Annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szépen köszönjük a Képviselő-testületnek, hogy a 8. 

osztályos lányoknak biztosították a védőoltást.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Köszönöm szépen mind a védőnők, mind pedig a háziorvosi praxisok vezetőinek a munkáját.  

Dr. Szilágyi Erika háziorvos beadta a II. körzet beszámolóját, de jelezte, hogy a testületi ülésen 

családi okok miatt nem tud részt venni. Dr. Szőke Attila éppen helyettesíti a doktornőt ezért 

nincs jelen.  

 

Kapuvár Csaba EEB elnöke: 

Az EEB megtárgyalta a beszámolókat, és úgy döntöttünk, hogy elfogadásra javasoljuk a 

Képviselő-testületnek. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Javaslom magam is a beszámolók elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

14/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a 

védőnők elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolót. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Köszöntöm a gyógyszerészeket, Peterdi Bélát és feleségét, ők is tájékoztatást nyújtottak be a 

Képviselő-testület részére, kívánják-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót? 

 

Peterdi Béláné gyógyszerész: 

Örömmel vettük, hogy a gyógyszertár egy új épületben kaphat helyet, a kapcsolódó terveket a 

mérnökök rendelkezésére bocsájtottuk, hogy megfeleljen az ÁNTSZ előírásainak. Azt szeretném 

kérdezni, hogy a pályázat hol tart? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Egy nyertes pályázatról beszélünk, most már a kivitelezőknek a kiválasztása a közbeszerzési 

eljárás zajlik. A gyógyszertár kialakítása a pályázatban nem jelenik meg, azt az Önkormányzat 

önerőből fogja finanszírozni, aminek költségét beterveztük a 2014. évi költségvetésbe.  

 

Peterdi Béla gyógyszerész: 

Azt szeretném kérdezni, hogy a tervező hol tart a munkával? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A kiviteli szintű tervdokumentációnak az építészeti dokumentációs része elkészült, még az 

épület- és a villamos gépészeti tervek utolsó simításai zajlanak.   

 

Peterdi Béla gyógyszerész: 

A hatóságokkal egyeztettek már? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az egyeztetés nem az Önkormányzat, hanem a tervezők feladata.  

 

Peterdi Béláné gyógyszerész: 

Annyit szeretnék még kérdezni, hogy a telek eladása hogyan kerül tisztázásra.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Erre egy több szerződésből álló szerződésdokumentáció fog készülni, reményeim szerint a 

márciusi testületi ülésre.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, elfogadásra javaslom a tájékoztatót, aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

15/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta gyógyszerész elmúlt évi tevékenységéről készült 

tájékoztatóját. 

 

Kapuvár Csaba EEB elnöke: 

Megkérem polgármester urat, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, hogy az építkezés során mi 

várható.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A pályázat kezelőjének is le kellett adni azt a menetrendet, ami rögzíti, hogy a kivitelezési 

hogyan fog lezajlani. Először a volt Polgármesteri Hivatal teljes körű felújítására kerül sor, 

ahová ideiglenes jelleggel átköltöznek a háziorvosi praxisok, a védőnők, fogorvos és a 

gyermekorvos is addig, amíg az Egészségház épületét felújítjuk. Erre azért van szükség, hogy az 

építkezés ideje alatt is zavartalan legyen a járóbeteg ellátás a településen. Amint mindkét épület 

felújítását befejeztük, mindenki beköltözhet az új helyére. A jelenlegi gyógyszertár épületét csak 

ezek után tudjuk elbontani és a helyén parkolót kialakítani.  

 

3. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A Képviselő-testület több alkalommal is tárgyalta a 2014. évi költségvetési rendeletet és hosszas 

egyeztető munka során elkészült a jelenleg előterjesztett rendelettervezet, aminek részét képezi 

az átmeneti gazdálkodás is. Az a véleményem, hogy ez egy nagyon jól sikerült költségvetési 

rendelet. Az idén több állami segítséget kap az Önkormányzat az állami feladatokhoz, mint amit 

eddig kapott. A tavalyi évben olyan jól gazdálkodtunk, hogy jelentős pénzmaradvánnyal tudjuk 

indítani az idei évet. 2014-ben is komoly beruházásokat tervezünk. Az a véleményem, hogy ezzel 

a költségvetéssel gond nélkül végig tudjuk vinni ezt az évet úgy, hogy az érdemi fejlesztéseket is 

meg tudjuk oldani. Kérem a PB elnökét, hogy mondja el az bizottság álláspontját.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A megszokott formában, de egy kicsit megújult tartalommal kerül a 2014. évi költségvetés a 

testület elé. A tartalomról annyit, hogy a törvényi változásokban megjelenő bizonyos 

egyezőségeket már kimutattunk, tehát a bevételi és a kiadási oldal egyezőségét minden 

intézményünkben külön a mérleg soroknál megjelenítjük. Visszanéztem az elmúlt négy év 

eredeti előirányzat tervezését és azt mondhatom, hogy átlagban 330-350 millió Ft körül volt a 

költségvetési eredeti előirányzat a tervezés során. Ma 427,5 millió Ft az a költségvetési főösszeg, 

(rekordméretű), amit eredeti előirányzatban Felsőtárkány Önkormányzata tervezni tud. A 

módosításokat a beruházások, pályázatok, többletbevételek fogják befolyásolni. Szeretnék 

néhány megállapítást tenni. A költségvetés megközelítőleg 44 fővel számol, a törvény által 

biztosított cafeteria juttatásokat az Önkormányzat biztosítja a dolgozóinak. 2014-ben a 

beruházási kiadásaink megközelítik az 57 millió Ft-ot már tervezési szinten. 14 millió Ft-ot 

meghaladó tartalékot tudtunk tervezni, a saját községüzemeltetési kft-nek mintegy 43,5 millió Ft-

ot tudunk biztosítani átadott pénzeszközként, a helyi feladatok elvégzésére. A civilszervezetekkel 

folytatott egyeztetés kapcsán elismerően szóltunk a település érdekében elvégzett munkájukról. 

Az idén lehetőségünk van arra, hogy a civilszervezeteknek nyújtott támogatásokat megemeljük, 

ezért örömmel mondom el, hogy az igényeltnél nagyobb mértékű támogatást tudunk adni, így 

meg tud újulni a Hagyományőrzők ruhatára is. Többfordulós egyeztetésen vagyunk túl, egy 

vállalható és nagyon jó költségvetés kerül ma elénk. Szeretném megköszönni az előkészítő 

munkában résztvevők munkáját. A bizottságunk nevében elfogadásra javaslom a 2014. évi 

költségvetési rendeletet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Átadom a szót Szabó Józsefné hites könyvvizsgálónak. 

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

A könyvvizsgálat során fontos feladat vizsgálni, hogy a költségvetés egyensúlyban van-e. Nem 

arra az egyensúlyra gondolok, hogy a kiadások egyeznek a bevételekkel költségvetési 

szervenként, hanem arra az egyensúlyra, ami tartalmilag is megjelenik, úgy, mint a bevételek 
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reálisan lettek tervezve, figyelembe véve minden vonatkozó előírást. A kiadási oldal – 

megnyugvásomra – a realitásokon alapszik, és bár választás éve van, nem szaladt el a kiadások 

sora, olyan célkitűzések szerepelnek a rendelettervezetben, amit egyrészt a bevételi oldal 

lehetővé tesz, másrészt pedig vagy elkötelezettség van, vagy olyan célok megjelenítése, ami 

fontos a település lakosainak számára. Könyvvizsgálati szempontból a rendelettervezetet 

rendeletalkotásra alkalmasnak tartom, a Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Amennyiben nincs további kérdés, elfogadásra javaslom a 2014. évi költségvetési 

rendelettervezetet, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 3/2014. (II. 14.) számú rendelete a 2014. évi 

költségvetésről lásd 1. számú melléklet. 

 

4. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Ennek a rendeletnek az elfogadása kötelező gyakorlat, hiszen minden évben, amikor már látjuk a 

záró számokat, akkor a költségvetést ki kell igazítani annak megfelelően. A rendelet módosítása 

arról szól, hogy átvezetjük azokat a bevételeket, kiadásokat és azokat a beruházásokat, melyeket 

alkalmaztunk a 2013. évben. 2013-ban 333 millió Ft volt az induló költségvetési előirányzat, a 

záró főszám pedig 563. 872. 000,- Ft. Ami büszkeségre ad okot az, hogy ebből az összegből 

mennyi volt az, amivel hozzá tudtunk járulni a település mindennapjaihoz. A tavalyi évben 52 

millió Ft-ot terveztünk saját beruházásokra, ehhez képest 173.769.000,- Ft értékben tudunk 

beruházásokat végrehajtani, amihez nincs hozzászámítva az a beruházási érték, ami a 

focipályával kapcsolatos.  

Köszönöm mindazok munkáját, akik részt vettek a költségvetés kidolgozásában, 

lebonyolításában, köszönöm a Képviselő-testület pozitív hozzáállását és külön szeretném 

megköszönni a Felsőtárkányi vállalkozások segítségét, hiszen ezek a vállalkozások az 

előirányzathoz képest 170 millió Ft-ot meghaladó adóbevételt teljesítettek. A vállalkozásoktól 

befolyt adó összege gyakorlatilag megegyezik a beruházások értékével, ez azt jelenti, hogy a 

helyben termelődött adóbevétel 100 %-ban beruházásra lett fordítva. Bízom abban, hogy ezeknek 

a vállalkozásoknak a 2013. évi üzleti évük is ilyen sikeres volt és 2014-ben ugyanilyen szépen 

tudnak teljesíteni. Magam és a testület nevében pedig megígérhetem, hogy ilyen megfontoltan és 

a település érdekeit szolgálva fogjuk az adóbevételeket elkölteni.  

A rendeletmódosítást a Képviselő-testület tárgyalta együttes bizottsági ülésen, átadom a szót a 

PB elnökének.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást és azokat a főbb megállapításokat tette, melyeket 

polgármester úr már elmondott. Megerősíteni szeretném, hogy több mint 200 millió Ft-os a 

különbség az eredeti és a most módosított előirányzat között, aminek jelentős része beruházás. 

Azzal egészíteném ki a polgármester úr által elmondottakat, hogy minden felhalmozási célú 

bevételeinket, helyi adó bevételeinket, ingatlan értékesítéshez kapcsolódó bevételeinket 

fejlesztési célú kiadások finanszírozására fordítottuk. A költségvetés kiegyensúlyozott 

gazdálkodást mutat. A bizottság a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának az elfogadását 

javasolja.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Köszönöm szépen mindenki munkáját, aki részt vett a költségvetési rendelet kidolgozásában, 

amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás a rendeletet elfogadásra javaslom, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 4/2014. (II. 14.) számú a 2013. évi költségvetésről 

szóló 16/2013. (X.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról lásd 2. számú 

mellékletként. 

 

5. Napirendi pont: 

A 13/2011. (IV.14.) helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a rendeletmódosítást.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A Képviselő-testület a védőnő indítványára úgy döntött, hogy a rendeletet módosítja. A 

módosítás oka, hogy a 2012. évben Heves megyében Felsőtárkány a harmadik helyen áll az 

elvégzett abortuszok számát tekintve. A védőnő azt indítványozta, hogy a szociálisan rászoruló 

nőknek az Önkormányzat támogassa a méhen belüli eszköz megvásárlását. A Képviselő-testület 

a rendeletmódosításra hozott egy határozatot, mellyel társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a 

tervezetet. Az egyeztetés során a Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület élt a 

véleményezési jogával, de tartalmilag módosító javaslatot nem tett. A szociális rendelet 11. §-a 

egy (15)-ös bekezdéssel egészülne ki, melyben a két alkalomra vonatkozó korlátozást 

egészségügyi okra való hivatkozású segélynél nem venné figyelembe. A módosítást mindkét 

bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Amennyiben nincs hozzászólás, javaslat elfogadásra javaslom a rendelet módosítását, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 5/2014. (II. 14.) számú a helyi szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 13/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról lásd 3. számú mellékletként. 

 

6. Napirendi pont: 

A 22/2012. (X. 17.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítás 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az ingatlan értékesítésekből adódó átvezetésekből, illetve a déli iparterületen belterületbe vont 

ingatlanok átvezetéseiből adódik a rendelet módosítása. Tekintettel arra, hogy ez egy technikai 

jellegű módosítás, javaslom az elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta. 
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Felsőtárkány Község Önkormányzatának 6/2014. (II. 14.) számú az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (X. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról lásd 4. számú mellékletként. 

 

7. Napirendi pont: 

A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a megállapodás módosítását.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó újabb feladatok bevezetése miatt 

státuszbővítésre lenne szükség. Egyrészt a Járási Hivatalhoz került 2013-tól Noszvajról kettő 

Felsőtárkányból három státusz. Később Felsőtárkányban bővítettünk egy státusszal, de még 

mindig nem érjük el azt a létszámot, amely az előző hivatal rendelkezésére állt. A feladatok nagy 

része helyi szinten maradt, így a munkát ezzel a csökkentett létszámmal végezzük. Az új 

információbiztonságról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a jelenleg meglévő informatikus 

munkavállalói 7 órás státuszt – többletköltséget nem igényelve – egy 8 órás köztisztviselői 

státuszra módosítsuk. Felsőtárkányban a gazdálkodás területén két kolléganő végzi a munkát, 

mind kapcsolt munkakörben lévő feladatokat jelentenek. Az új költségvetési-gazdálkodási 

feladatok elvégzéséhez igény lenne egy segítőre a gazdálkodási területen. Noszvajon is a 

gazdálkodás területén szeretné a kirendeltség vezető bővíteni a létszámot.  Ehhez kérem 

Képviselő-testület jóváhagyását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Kérdése van-e valakinek? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

16/2014. (II.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös 

önkormányzati hivatal létszámára vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a 

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 

- 2014. február 15. napjától  

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 8 fő teljes munkaidős közszolgálati 

tisztviselő, 1 fő részmunkaidős munkavállaló,  

Noszvaji Kirendeltség: 5 fő teljes munkaidős közszolgálati tisztviselő. 

- 2014. április 1. napjától:  

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 9 fő teljes munkaidős közszolgálati 

tisztviselő,  

Noszvaji Kirendeltség: 5 fő teljes munkaidős közszolgálati tisztviselő. 

 

A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás kiegészítést az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A hivatali létszám növekedéséből adódó költséget az önkormányzat a költségvetés állami 

finanszírozás sora terhére biztosítja.   

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 
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8. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

a. Bervai út kisajátítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A költségvetés tárgyalásánál már elhangzott, hogy a Bervai vállalkozások biztosítják a 

legjelentősebb Önkormányzati bevételt. Ezen vállalkozások működését, fejlődését jelentős 

mértékben gátolja a 2002 óta zajló felszámolási eljárás, illetve az ehhez kapcsolódó ingatlanok 

tulajdonviszonyának a rendezése. A Bervai iparterületen belül egy osztatlan közös tulajdonban 

lévő területen belül a telkek az üzemcsarnokok úszó telkekként önálló helyrajzi számmal 

rendelkeznek, de nincsenek olyan, érdemben kijelölt telkek, melyeket a vállalkozások tudnának 

használni. Ebből kifolyólag számos olyan pályázati lehetőségből ki vannak zárva, melyek az 

infrastruktúra fejlesztését szolgálják. Gépek beszerzésére tudnak pályázni, de a telekre, az 

épületre nagyon nagy nehézségek árán vagy egyáltalán nem, hiszen még mindig egy helyrajzi 

számon van az egész terület, aminek a tulajdonosa egy felszámolás alatt lévő cég. Több 

kezdeményezés indult már annak érdekében, hogy a Bervai iparterületen lehessen telkeket 

kialakítani azáltal, hogy út területet jelölnek ki. Sajnálatos módon ez évek óta húzódó dolog, ami 

a mai napig nem került megoldásra, ezért kénytelen az Önkormányzat a Bervai út kiszabályozása 

érdekében – tekintettel arra, hogy ez kiemelt közérdeknek minősíthető a kisajátítási törvény 

szerint – kisajátítását kezdeményezni. Amennyiben lesz Önkormányzati út, akkor lesz lehetőség 

telkek kialakítására, az értékesítés további, problémamentes bonyolítására és lesz lehetőség arra, 

hogy a vállalkozások versenyképessége a külső vállalkozásokkal azonos legyen. Mivel nincs út, 

belső szolgáltató biztosítja a nyomvonalas közműszolgáltatásokat lényegesen magasabb áron, 

mint amennyiért a külső vállalkozások vásárolják. Ez jelentős versenyhátrányt jelent ezeknek a 

vállalkozásoknak, többen jelezték, hogy az áthelyezési szándékukat, amennyiben a helyzet nem 

változik. Ez az Önkormányzat számára nagyon hátrányos lenne mind adóbevételi, mint 

foglalkoztatási szempontból. Tárgyalások kezdődtek a Földhivatal vezetőjével, főépítésszel, 

Kormányhivatal vezetőjével és az illetékes hatóságok vezetőivel, és az a vélemény, hogy 

jogszabályi akadálya nincs annak, hogy a kisajátítást az Önkormányzat kezdeményezze. Az első 

lépés az Önkormányzat részéről a vételi szándék felajánlása. Tekintettel arra, hogy ez 

értéknövelő beruházás azon vállalkozások szempontjából, akik a területen belül vannak, ezért 

jelképes áron javaslom az ingatlan-tulajdoni részeknek a megvásárlását, tulajdonrészenként 100,- 

Ft-os áron.  

Az út kiszabályozásával az Önkormányzatra számos olyan feladat hárul, melyek jelenleg 

nincsenek meg. Az iparterületen belül 20 m-es szabályozási út teljes karbantartása, a téli 

időszakban síkosság mentesítése, a felújítási munkák és az ezzel kapcsolatos egyéb 

tevékenységek. Jelen állapot szerint a vállalkozások úthasználati díjat fizetnek egy vállalkozás 

részére, aki ezt az útterületet sajátjaként kezeli. A legjelentősebb vállalkozások vezetőivel már 

egyeztettem, hajlandóak hozzájárulni ahhoz, hogy jelképes összegért megváljanak ettől az 

útterülettől. 2,9 ha területről beszélünk, de nincs más megoldás, mint ezt a lépést megtenni. 

Korábban már döntöttünk arról, hogy a geodéziai felmérést elvégeztetjük ezzel a területtel 

kapcsolatban, 2011-ben elfogadtuk a területrendezési és szabályozási tervet, melyben ez az út 

már szerepelt. A megvalósíthatósággal kapcsolatban volt még egy kérdés, hogy a szabályozási 

terv és a helyi építési szabályzat lehetővé teszi-e.  

Földmérő által el kell készíttetni a változási vázrajzot, amit javaslok Sas Bélával elkészíttetni. 

Javaslom, hogy határozzunk arról, hogy először is árajánlatot kérünk a tervdokumentáció 

elkészítésére, másrészt pedig javaslom, hogy a tartalék terhére különítsünk el egy keretösszeget – 

hogyha ez az 500.000,- Ft-ot nem haladja meg –, hogy le is lehessen szerződni. Amire még 

felhatalmazást kérek, hogy megküldhessem a jelképes 100,- Ft-os vételáron a vállalkozások 

képviselőinek az Önkormányzat vételi ajánlatát. Ez az első lépése a kisajátításnak. Van-e ezzel 

kapcsolatban kérdés? 
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Kakuk Pál képviselő: 

Ebbe az útba a főútvonal tartozik bele, vagy vannak mellékutak is?  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az a főútvonal tartozik hozzá, ami a szabályozási tervben is benne van. Ez tájékoztató jellegű 

adat, azért nem jelöltük ki, mert nem tökéletesen ez lesz a nyomvonal, de erről az útról minden 

irányba alakítható telek úgy, hogy ne legyen vele probléma.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A Nonprofit Kft-nek ez többletmunkát jelent, így van? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Igen, a hó eltakarítást ott is el kell végezni.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Vízelvezető árkok, növényzet, stb.? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A belső út két oldalról szegéllyel van lehatárolva, ezért nincs ilyen jellegű gond. Tekintettel arra, 

hogy hadi üzem működött a Bervában, olyan jó minőségű az út, hogy nincs szükség útjavítási 

munkálatokra. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

17/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Berva iparterületen a belső útra vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Önkormányzat az osztatlan közös tulajdonban 

lévő ingatlan területéből a szabályozási terv szerint megvalósuló belső út tulajdonjogának 

megszerzésére tulajdonosonként bruttó 100,- Ft vételi ajánlatot tesz. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az út nyomvonalának kialakítása ügyében 

szükséges eljárást kezdeményezze, a földmérési munkák elvégzésére árajánlatot kérjen, 

valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló tárgyalásokat lefolytassa.  

Felkéri az Önkormányzat jogi képviselőjét a szerződések előkészítésére. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: folyamatos 

 

b. Intézményi Tanácsba tag delegálása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Nincs írásos előterjesztés, de az új köznevelési törvény kötelezővé teszi köznevelési 

intézményekben Intézményi Tanács működtetését. Jelenleg ebben a tanácsban az Önkormányzat 

részéről egy fő vesz részt, Juhász Csaba alpolgármester úr személyében. Ennek a tanácsnak a 

kibővítésére van lehetőség, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Kapuvári Csaba képviselő 

urat delegáljuk az Intézményi Tanácsba második delegáltként. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

Amennyiben nincs a javaslat elfogadását kérem, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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18/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 

tanácsának megalakítására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 73. §. (4) bekezdésére az intézményi tanácsba Juhász Csaba István 

alpolgármestert és Kapuvári Csaba Dezső képviselőt delegálja. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 
 

c.  A 141/2013. (XI. 21.) számú határozat módosítása, Eurocircuits Kft.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az Eurocircuits Kft. új üzemcsarnokot tervez építeni, ehhez területre van szüksége. 2007-ben 

már született határozat arról, hogy a Képviselő-testület szerződést köt a kft-vel, de az akkori 

gazdasági helyzet miatt az építkezés elmaradt. Ezzel együtt az összes akkor beszerzett hatósági 

engedély is hatályát vesztette, így új eljárásra köteleztek bennünket. Az előterjesztésem ezzel 

kapcsolatban, hogy az átadott területre nem telepítünk erdőt, tekintettel arra, hogy a terület erre 

alkalmatlan. Az eredeti határozat arról szólt, hogy jelképes áron átadjuk ezt a területet, most a 

módosítás arról szól, hogy 1,5 millió Ft-os vételáron adjuk át a területet a kft-nek.  
A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései alapján az önkormányzati vagyongazdálkodással 

kapcsolatos előírásokra való hivatkozással kérem, hogy a 141/2013. (XI. 21.) számú határozatot az 

előterjesztésnek megfelelően módosítsuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

19/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 141/2013. 

(XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta az Eurocircuits Kft. vételi ajánlatát. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 2401/8. hrsz-ú, 5349 m2 területű, 

ingatlant az Eurocircuits Kft. részére értékesíti bruttó 1.500.000,- Ft-os vételáron.  

A testület megbízza a polgármestert, hogy az Eurocircuits Kft. használatába kerülő terület 

erdőművelésből való kivonását kezdeményezze.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, mely megfelel a jogelőd részére 

megállapított ingatlan adás-vételi szerződésben foglalt feltételeknek.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

d. Bükk-kapu Kft. tagi kölcsön kérelme 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A Bükk-kapu Kft-nek jelenleg nincs bevétele, ezért egyeztettem a könyvelővel, és a javaslat 

született, hogy addig, amíg az első bevétel meg nem érkezik, addig tagi kölcsön segítségével 

legyen lehetősége rendezni a kifizetendő számlákat. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 

első bevétel megérkezéséig 2,5 millió Ft tagi kölcsönt biztosítson a kft. részére.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Nem lehetne ezt átadott pénzeszközként átadni? Egyeztessünk a könyvelővel és hozzunk egy 

vagylagos határozatot.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Egyeztetettem a könyvelővel, ez lett a vége, ugyanis nem lesz szüksége a kft-nek erre a pénzre.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Megnéztem a Bükk-kapu Kft. tervét, azt gondolom, hogy az az 1,2 millió Ft, amit a 

közművelődés fizet bérleti díj címén, nem fogja fedezni azokat a költségeket, melyek menet 

közben felmerülnek. A költségvetésben átadott pénzeszközként is szerepel 4 millió Ft, 

véleményem szerint egyszerűbb lenne ezt a 2,5 millió Ft-ot átadott pénzeszközként átadni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Első körön magam is ezt javasoltam, de a könyvelőnek kifejezett kérése volt, hogy tagi kölcsön 

legyen.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Azt nem lehet, hogy hozunk egy határozatot vagy tagi kölcsönként, vagy átadott pénzeszközként 

és azt húzzuk alá, amit a könyvelő kér.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Hozhatunk ilyen határozatot is, de ma egyeztettem a könyvelővel, az volt a kérése, hogy tagi 

kölcsön legyen.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A másik tervünket ez felborítja-e? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Nem. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Közben arról beszéltünk könyvvizsgáló asszonnyal, hogy a tagi kölcsönre kamatot kell fizetni és 

a jogszabály szerint saját cégünknek nem adhatunk kamatmentes kölcsönt.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Maradjunk abban, hogy hozunk egy vagylagos határozatot és könyvvizsgáló a könyvelőkkel 

együtt eldönti, hogy melyik legyen. Azzal a módosítással javaslom elfogadni a határozatot, hogy 

tagi kölcsönként vagy átadott pénzeszközként a szakma megállapodása szerint 2,5 millió Ft 

forrást biztosítsunk annak érdekében, hogy a működés zökkenőmentes legyen. Mindez pedig 

vagy a költségvetési tartalék terhére vagy a már költségvetésben betervezett átadott 

Önkormányzati pénzeszköz terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

20/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. tagi kölcsön kérelmére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy figyelemmel a könyvvizsgáló és a könyvelő szakmai 

véleményére a Kft-nek az illetéktartozás rendezésére 2,5 millió forint tagi kölcsönt, vagy a 

költségvetésben maghatározott keret terhére átadott pénzeszközt biztosít. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 
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e. Bükk-kapu Kft. Alapító Okiratának módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
2012-ben a szálloda és a Faluház beruházások után a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. tevékenységét kizárólagosan a Faluház üzemeltetésére korlátozza és a 

két 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Kft-t közös ügyvezetéssel működteti tovább.  

 

Időközben több olyan fejlesztést realizáltunk, melyek működtetése egyrészt a kft. másrészt a 

közművelődés feladatává lett, illetve 2011-től olyan intenzív pályázati tevékenységet folytattunk, 

melynek keretében a Nonprofit Kft. generálkivitelezőként komplett pályázati kivitelezéseket 

eszközölt. (Faluház tetőtér, Faluház parkoló, Általános Iskola tornaterem, stb.) 

 

2014-ben további olyan fejlesztéseink vannak napirenden (Egészségház pályázat, Sportkomplexumon 

belüli öltöző építés, Tóparti játszótér építés és egyéb kivitelezési munkák), melyek indokolják a két 

cég vezetésének szétválasztását, tekintettel arra, hogy a meglévő infrastruktúrát működtetni kell, és 

abban célszerű lenne a Bükk-kapu Kft. részére is intenzívebb szerepet biztosítani a gazdasági-társasági 

lét eredményezett előnyök miatt. Továbbá a Bükk-kapu Kft. részére szüksége lenne a települési 

rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen engedélyek beszerzése (jövedéki engedély, 

kiskereskedelmi engedély) és egy olyan fajta tevékenységi kör bővítés, ami további ingatlanfejlesztési 

tevékenységet (pl. déli iparterület infrastruktúrájának kiépítése) tesz lehetővé.  

 

2014-ben reagálva az Önkormányzat által realizált fejlesztések kihívásaira a két kft. ügyvezetését 

javaslom szétválasztani. A Bükk-kapu Kft. jelenlegi felügyelő bizottságának elnökét Farkas Tamást, 

aki a korábbiakban bizonyította rátermettségét a Faluház beruházás kivitelezése kapcsán, javaslom 

újra ügyvezetőkén kinevezni, a Felsőtárkány Nonprofit Kft. élén pedig Balogh László ügyvezető úr 

folytatja tovább a munkát. 

Aki a javaslatokkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

21/2014.(II.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. tevékenységére és 

tisztségviselőire vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 

Felsőtárkány Bükk-kapu Kft-ben bővítik a tevékenységi köröket az alábbiakkal: 

Ingatlan fejlesztés 

Ingatlan üzemeltetés 

Ingatlan bérbeadás 

Beruházási tevékenység 

Beruházási tevékenység koordinálása 

Vendéglátás 

Étkeztetési szolgáltatás 

Rendezvényszervezés 

Egyéb szolgáltatás  

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Kft-ben 2014. március 1. napjától a lemondó 

ügyvezető Balogh László 3324 Felsőtárkány, Fő út 111. szám alatti lakos helyett Farkas 
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Tamás 3324 Felsőtárkány, Ifjúság utca 6. szám alatti lakost választja meg önálló 

cégjegyzési és képviseleti joggal határozatlan időre az ügyvezetői tisztség ellátására.   

 

A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottságának személyi összetételéről a 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lemondó felügyelő bizottsági tag, Farkas Tamás, 3324 

Felsőtárkány, Ifjúság út 6. szám alatti lakos helyébe 2014. március 1. napjától Balogh 

László, 3324 Felsőtárkány, Fő út 111. szám alatti lakost választja meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert társaság alapító okiratának ezzel 

kapcsolatos módosítása tárgyában intézkedjen.  

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

22/2014.(II.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjének díjazására 

vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetője, 

Farkas Tamás részére, a Képviselő-testület külsős bizottsági tagjának díjazásával 

megegyező tiszteletdíjat biztosít, illetőleg eddig az összeghatárig további költségtérítés 

megfizetését engedélyezi. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

f. Közművelődési Intézmény létszámának megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az intézményvezető létszámfejlesztést kért a Képviselő-testülettől, a költségvetés tárgyalása 

kapcsán részletesen megtárgyaltuk és a kért munkaköri leírást is csatoltuk az anyaghoz. Annyit 

szeretnék még elmondani, hogy az Önkormányzati intézmények minden egyes dolgozójának a 

munkaköri leírása az előírásoknak megfelelően megvan. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A munkaköri leírások meglétét ki ellenőrzi? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A mindenkori munkáltatói jogok gyakorlója.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Bármilyen felmerülő kérdés kapcsán lehet fordulni az intézmények vezetőihez? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Igen az intézményvezetők, jegyző, polgármester, kft. ügyvezető. 

Javaslom a határozati javaslatok elfogadását, aki egyetért a gondok foglalkoztatásával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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23/2014. (II.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési 

Intézmény létszámára vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy alapítói jogkörében a 

Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény létszámkeretét 2014. február 1. napjától: 1 fő teljes 

munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős közalkalmazott, 2 fő teljes munkaidős 

munkavállalói státuszban határozza meg.  

A létszám növekedéséből adódó költséget az önkormányzat a költségvetésében a 

Közművelődési Intézmény személyi kiadásai sora terhére biztosítja.   

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Aki egyetért a Faluházban adminisztrációs munkatárs foglalkoztatásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

24/2014. (II.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési 

Intézmény létszámára vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy alapítói jogkörében a 

Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény létszámkeretét 2014. május 1. napjától: 2 fő teljes 

munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős közalkalmazott, 2 fő teljes munkaidős 

munkavállalói státuszban határozza meg.  

A létszám növekedéséből adódó költséget az önkormányzat a költségvetésében a 

Közművelődési Intézmény személyi kiadásai sora terhére biztosítja.   

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2014. május 1. 

 

g. Óvoda létszámváltozás megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A bizottságok ezeket az előterjesztéseket is tárgyalták, mind bizottsági ülésen, mind pedig a 

költségvetés tárgyalásakor. Kérdezem Holló Anita óvodavezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést.  

 

Holló Anita óvodavezető: 

A bizottsági ülésen mindent elmondtam az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Bizottságunk javasolja a határozatok elfogadását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel a határozati javaslatok elfogadását kérem a 

Képviselő-testülettől, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

25/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Óvoda alkalmazotti létszámára vonatkozó előterjesztést.  
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Figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

CCXXX. törvény rendelkezéseire az intézményi gyermekétkeztetési feladat működtetője 

Felsőtárkány Község Önkormányzata.  

Az intézményben az e faladathoz kapcsolódó 1 fő főállású közalkalmazott esetében a 

munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 83/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján történik, amely jogokat (kinevezés, 

felmentés) Felsőtárkány Község Polgármestere, az egyéb munkáltatói jogköröket pedig a 

Felsőtárkányi Óvoda Intézményvezetője gyakorolja. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető     

Határidő: azonnal  

 

26/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Óvoda alkalmazotti létszámára vonatkozó előterjesztést. Úgy határozott, hogy alapítói 

jogkörében a Felsőtárkányi Óvoda létszámkeretét 2014. szeptember 1. napjától 16 fő teljes 

munkaidős közalkalmazotti létszámban határozza meg, engedélyezi 1 fő pedagógiai 

asszisztens foglalkoztatását.  

A létszám növekedéséből adódó költséget az önkormányzat a költségvetésében a Felsőtárkányi 

Óvoda személyi kiadásai sora terhére biztosítja.   

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2014. szeptember 1.  

 

h. Bükk-Mak Leader Egyesület tagi kölcsön kérelme 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Jelenleg tagjai vagyunk ennek a Leader csoportnak, ezért nyújtották be hozzánk a tagi kölcsönre 

vonatkozó kérelmüket.  

Múlt héten pénteken tette közzé az MVH az új Leader rendeletet, melynek értelmében jövő hét 

péntekig minden településnek el kell döntenie, hogy melyik Leader csoporthoz kíván tartozni.  A 

jogszabály lehetővé teszi, de nem ajánlja a megyehatáron való túlterjeszkedését a településeknek.  

Mindezek megfontolásával javaslom a Képviselő-testületnek, hogy bírálja el a kérdést. Az 

Önkormányzat likviditása és pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy ugyanolyan feltételekkel, 

mint eddig biztosítsunk tagi kölcsönt az egyesületnek. Figyelemmel arra, hogy sok 

Önkormányzati beruházásunk lesz ebben az évben csak június 30. napjáig javaslom a kölcsön 

folyósítását, azt is abban az esetben, ha az összes nyilatkozat, banki papír, inkasszójogosultságról 

szóló irat lepecsételve, aláírva megérkezik. Kézben lévő aláírt szerződések megléte esetén 

javaslom a tagi kölcsön folyósítását. Kérdés van-e? 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nem volt egyértelmű, hogy ezek után oda fogunk-e tartozni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Tagjai lehetünk az egyesületnek, viszont abba az akciócsoportba, amelyik a pályázatokat írja ki – 

az újakat – és bírálja el, abban már nem lehetünk tagok. Csatlakoznunk kell valamelyik Heves 

megyei egyesülethez. Előzetesen egyeztettem az Eger Vidék Kincsei Egyesülettel, a mai napon, 

a Megyeházán van egy egyeztetés a Leader akciócsoportok vezetőinek.   

Van még olyan folyamatban lévő pályázatunk, amit a Bükk-Mak Leader Egyesületen keresztül 

bonyolítunk le. Több alkalommal adtunk már tagi kölcsönt ennek az egyesületnek, mindig 

időben és a szerződésben meghatározottak szerint fizettek, amennyiben a bizottságoknak nincs 

ellenvetése javaslom a kölcsön folyósítását.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nekem azért vannak kételyeim, mert bizottsági ülésen arról volt szó, hogy nagyon meg kell 

gondolnunk, hogyan gazdálkodunk. A kamat elég szerény, nem tudom, hogy támogathatom-e ezt 

a kérelmet, főleg úgy, hogy már ebben az egyesületben nem is leszünk érdekeltek, már csak a 

kifutó pályázataink vannak folyamatban.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A kifutó pályázatainkba a fenntartási idő alatt bele tartozik minden, a Faluház tetőtér a Tájház 

pályázat sem futott ki, van két napelemes pályázat.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Igen, de ezeket már megnyertük, és ehhez az egyesülethez több pályázati anyagot nem fogunk 

benyújtani.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Ezidáig minden alkalommal támogattuk a kérelmüket, az a véleményem, hogy most már nem 

kellene kölcsönt adni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Azért mert esetleg most nem kapnak további kölcsönt, az Önkormányzatot hátrány nem érheti, 

hiszen eddig is segítettük a munkájukat. El tudom fogadni azt, hogy a Képviselő-testület nem 

támogatja az előterjesztést.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

El szeretném mondani, hogy támogatom a kérelmet, és ha az Önkormányzat mérleget készít, 

hogy mit adtunk és mit kaptunk ettől az egyesülettől a mérleg abba az irányba fog mutatni, hogy 

sokkal többet kaptunk. Egyértelműen leírták, hogy milyen jogszabályi hivatkozások okán kellene 

ezt az átmeneti finanszírozást megoldani, amit nem 3 millió Ft-tal fog megoldani, hanem 33 

millió Ft-tal. Mi 3 millió Ft-tal járulnánk hozzá, amit támogatok, június 30. napjáig. Ez a kölcsön 

a mi fejlesztéseinket és likviditásunkat nem fogja befolyásolni. Az a véleményem, hogy így 

emelt fővel tudunk majd elválni egymástól. A múltat szeretném tisztességesen lezárni, az 

Önkormányzat áll úgy pénzügyileg, hogy ezt a 3 millió Ft-ot nagy kockázat nélkül oda tudjuk 

adni.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Dr. Nagy József levelét olvasva az jutott eszembe, hogy ők nagyon tisztességesen és 

becsületesen végezték a dolgukat, megérdemlik azt, hogy utoljára kölcsönt biztosítsunk nekik. 

Gondoljuk végig, hogy mennyit kapott a település. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Minden település kapott.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ezt akartam mondani, hogy ez nem adomány volt, hanem pályázati lehetőség.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

El szeretném mondani, hogy a sajtóhírekben elég rossz visszhangja volt ezeknek a Leader 

egyesületeknek, de ők voltak az egyetlenek, akikkel lehetett együtt dolgozni becsületesen.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A 2014. évi költségvetésben 14 millió Ft felett van a költségvetési tartalék összege, ha ebből 

durván 4 hónapra kölcsön adunk 3 millió Ft-ot, akkor is 10 millió Ft fölött vagyunk, amiből lehet 



 46 

finanszírozni a pályázatainkat. Támogatom a kölcsön folyósítását. Van még egy nagy 

pályázatunk a zöld erőmű, amit szintén a Bükk-Mak Leadertől nyertünk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Most már kifizetés előtt állunk ezzel a pályázattal, remélem, hogy kifizetésre is kerül az a 10 

millió Ft-os összeg, amit a Nonprofit Kft. évekkel ezelőtt belefektetett.  

Mindenki elmondta a véleményét, szavazásra bocsájtom a határozati javaslatot, aki egyetért az 

elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen, 2 nem szavazattal elfogadta. 

 
27/2014. (II.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a 

Bükk-Térségi LEADER Egyesület tagi kölcsön kérelmét 3 millió Ft értékben az alábbi feltételekkel: 

 a tagi kölcsönt 2014. június 30-ig biztosítja, 

 Bükk-Térségi LEADER Egyesület biztosítson 2014. július 1. napjával megnyíló 

inkasszójogot a számlavezető bankjánál az Önkormányzat 3 millió Ft-os követelése erejéig 

és az inkasszójog bejelentéséről és befogadásáról szóló banki nyilatkozatot a tagi 

kölcsönszerződés megkötésekor az Önkormányzatnak adja át, 

 az Önkormányzat a tagi kölcsönt a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal folyósítja, 

 a Bükk-MAK LEADER Kft. által tulajdonolt részvénycsomagból a Bükk-Térségi LEADER 

Egyesület helyezze ügyvédi letétbe az Önkormányzati követelésnek megfelelő névértékű 

részvénycsomagot. 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tartalékának terhére biztosítja a 

költségvetésből a 3 millió Ft-os összeget. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

i. Leader csoporthoz való csatlakozás megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Jövő hét péntekig érdemben döntést kell hozni a Leader csoportoknak, hogy milyen formában és 

milyen tagi összetétellel folytatják tovább a működésüket. Felsőtárkány esetében - a jogszabályi 

javasolt lehetőségek okán - felmerült, hogy egy másik Leader csoportba, egy Heves megyei és 

Egri Járási csoportba folytassa tovább a munkát. A településünket körülvevő községek, falvak az 

Eger Vidék Kincse Egyesülethez csatlakoztak, javaslom, hogy a mi településünk is ide 

csatlakozzon. Ez egy jól működő 13 települést tömörítő egyesület. Kérem a Képviselő-testület 

felhatalmazását, hogy a szándéknyilatkozatot aláírjam, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

28/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 

Leader Egyesületi tagság ügyét és úgy döntött, hogy figyelemmel a bekövetkezett 

jogszabályváltásokra, Eger Vidék Kincsei Egyesület tagjaként kívánja tovább folytatni a 

munkát.  

Egyben felhatalmazza a polgármestert az Eger Vidék Kincsei Egyesülethez történő 

csatlakozás érdekében a szándéknyilatkozat aláírására és a tagfelvételi kérelem 

benyújtására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

j. Nonprofit Kft-vel való terület-karbantartási feladat-ellátási szerződés megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A Nonprofit Kft. egy kommunális munkagépet vásárolt a tavalyi évben. Annak érdekében, hogy 

a szakszerű és a könyvelési szabályoknak megfelelő módon használatba vegye a kft. a traktort, 

egy feladat-ellátási szerződést kell kötnünk. Ez nem jelent mást, mint a belterületi utak síkosság 

mentesítése, a külterületi utak karbantartása, Önkormányzati zöld területek karbantartása, 

melyeket traktorral lehet végezni. A jogi képviselő elkészítette a szerződést, ez nem érinti a már 

elfogadott költségvetést. Erre azért van szükség, hogy a traktor lízingdíja működhessen, illetve 

az amortizáció számvitelileg is rendben legyen.     

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A határozati javaslatban két hiba van, az egyik, hogy a dátum a mai nap legyen, a másik pedig, 

hogy a községgazdálkodás dologi kiadásai során jelenjen meg. Ezzel a módosítással elfogadható 

a határozati javaslat.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Ezekkel a módosításokkal javaslom elfogadni a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

29/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati terület-karbantartási feladatok ellátására 

vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a feladat ellátására 200.000,- Ft + ÁFA/hó összegben szerződést köt a 

Nonprofit Kft-vel. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére és aláírására. 

A szolgáltatás pénzügyi fedezetét a költségvetés községüzemeltetés községgazdálkodás 

dologi kiadás sora terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

k. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása – iskolai 

étkeztetés 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretne részt venni a 4/2014. 

(I.31.) BM rendeletben meghirdetett pályázaton.  

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása – iskolai étkeztetés 

témakörben. 

(Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás szabályairól szóló 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes szabályairól) 

 

A pályázat teljes összege 7.946.135,- Ft 

A pályázat 20 %-os önrészt határoz meg, ez 1.589.227,- Ft. 

A pályázat benyújtási határideje 2014. február 13. 
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Tisztelettel kérem, hogy ilyen irányú törekvéseinket támogatni szíveskedjenek, és az 

önrészről határozatban rendelkezzenek. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

30/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendeletben megjelent pályázati kiírást és úgy 

határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása – iskolai étkeztetést végző intézmény infrastrukturális 

fejlesztésére”.  

A fejlesztéshez szükséges 1.589.227.- Ft önerőt a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester, ÁMI igazgató 

Határidő: 2014. február 13. 

 

l. Szekeres Busz Kft. kérelme 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Szekeres Szilárd a Szekeres Busz Kft. ügyvezetője megkeresett azzal, hogy a vállalkozása 

számára - melyben 10 nagy és 2 kisbusz működik folyamatosan - telephelyet biztosítson az 

Önkormányzat a 911/2 hrsz-ú ingatlanon. A vállalkozó a gépjárművek után ide fizeti a súlyadót, 

illetve a helyi iparűzési adót is. Mivel a szóban forgó buszok folyamatosan külföldön és 

belföldön – Felsőtárkány határain kívül – mozognak a nevezett ingatlanon nem vagy ritkán 

parkolnának. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmező kérését támogatni 

szíveskedjen, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

31/2014. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Szekeres Busz Kft. kérelmét és úgy döntött, hogy 

hozzájárul Felsőtárkány Község Önkormányzata tulajdonában álló 911/2 hrsz-ú, 

természetben 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. szám alatt található ingatlanra történő 

telephely bejegyzéshez, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szekeres Busz Kft. buszai a 

területet határozatlan időre használják.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A Képviselő-testület olyan anyagokat tárgyal – kivéve az azonnali döntést igénylőket – melyek 

10 nappal az ülés előtt érkezett. A testület minden tagja megkapta a tegnapi napon Erdélyi 

Ferenc által beadott indítványt, és mivel a szerzője itt van körünkben, javaslom, hogy 

foglalkozzunk a kérdéssel.  

Erdélyi Ferenc a Holokauszt emlékévének kapcsán adott be egy javaslatot, indítványt, illetve 

belekerültek ebbe az anyagba olyan korábbi közigazgatási ügyekkel kapcsolatos vélemények is, 

melyekben a Képviselő-testület nem jogosult dönteni. Egyedi közigazgatási ügyekben kizárólag 

a hatóságok járhatnak el, köszönjük a tájékoztatást, de a Képviselő-testület ezeket érdemben nem 

tárgyalhatja. Amit érdemben tárgyalhat a Holokauszt emlékévvel kapcsolatos javaslata. Az idő 

rövidsége miatt a testület egyes tagjaival sikerült csak egyeztetnem és azt a javaslatot tenném, 

hogy figyelemmel arra, hogy az országos politikai egyeztetések még zajlanak, várjuk meg 
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hogyan végződnek a tárgyalások. Az a véleményem, hogy az ezzel kapcsolatos 

megemlékezés szerencsésebb lenne, ha központi ünnepségek keretében történne. Az emlékévet 

hagyjuk meg a Kormány által meghirdetett programnak.   

 

Kakuk Pál képviselő: 

Egyetértek polgármester úrral, úgy gondolom, hogy ne tegyük ki magunkat támadásnak.  

 

Erdélyi Ferenc:  

Köszöntök mindenkit, Erdélyi Ferenc vagyok, én vagyok a megnevezett és én úgy érzem, hogy 

nem adtam támadási felületet ilyen értelemben a holokauszttal kapcsolatban. Pontosan levelem 

azt szolgálta volna, hogy tehát egy közigazgatási község az szuverén jogon dönthessen, hogy mit 

tart jónak, mit tart rossznak és itt nem a jóról és nem a rosszról van szó, hanem emberekről van 

szó. Voltak ott köztük magyarok, meg vannak nevezve, voltak, akik sajnos azt mondjuk, hogy 

nem magyarok, de írtam azt is, hogy azok is magyarok végül is. Sajnálom, hogyha nem vállaljuk 

föl. Én, az, hogy mondjam az ITS-en alapulóan tettem meg ezt a javaslatomat, mint néhányat 

már. Ott van a, azt mondja a helyi lakosság speciális tudásának megőrzése, átadásának segítése, 

én már a 73. évemben vagyok szeretnék egy pár olyan dolgot megosztani, rábízni pontosabban, 

tehát nem ráerőltetni emberekre, amit jónak látnak ők is és egyetértenek vele és hát valahol 

megmaradna a – úgy szokták mondani – a közösségi emlékezetbe. Erről nem is akarok, sok 

mindent lehetne még mondani, inkább a másik, amit a, hogy mondjam egy központi szervhez 

utaltak, felszólalásomat. Én a jegyzőnővel személyesen szerettem volna ezeket a dolgokat 

megbeszélni, megkerestük a nejemmel, hát az nem jó, hogyha egy család részére ilyen bűnjelek 

vannak lefűzve a Polgármesteri Hivatalba. De hát úgy látszik, hogy megbélyegzetteknek kell 

lenni, szükség van ilyen személyekre is, tehát én így értékelem. Nagyon szerettem volna, ha 

nyilatkozott volna, vagy kommentálta volna a dolgokat, mert megkerestük, de hát ő nem 

foglalkozik vele. Biztos igaza van, jogilag természetesen nem vitatom, mert nem vagyok jogász, 

szóval nincs ilyen képzettségem, szóval inkább emberi oldalról szerettem volna, hogyha 

közeledtünk volna egymáshoz, kicseréltük volna a nézetünket, és hát én ezzel kapcsolatban nagy 

fejlődésről nem tudnék beszámolni, de nem hiszem, hogy tehát főleg itt mondjuk, érdekelne. Én 

azt szerettem volna, hogyha jegyzőnőt érdekli. Sajnálom, hogy így történt, majd valami más 

úton-módon próbálom ezt megközelíteni, majd azért, tehát még egyszer hangsúlyozom, ne 

legyenek már bűnjelek lefűzve egy család számára az Önkormányzatnál. Köszönöm szépen. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
El szeretném mondani, hogy ez alapvetően egyedi közigazgatási ügy, ráadásul az ügy javarésze 

nem is feltétlenül közigazgatási ügy és nem is a Polgármesteri Hivatal jogosult benne dönteni. 

Annyit még hozzátennék, hogy közigazgatási eljárásban vagy gyámhatósági eljárásban, amit 

ráadásul nem is feltétlenül az Önkormányzat jegyzője folytat le, ott nem az álláspontok 

egyeztetése zajlik, hanem közigazgatási határozat meghozatala és döntés. Amennyiben ezt valaki 

vitatja, akkor nyitva állnak előtte azok a jogorvoslati fórumok, ahol a nem megelégedésre hozott 

döntéseket vitathatja. Közigazgatási döntéseknél nem az álláspontok közelítése szokott zajlani 

főszabályszerűen, hanem a vonatkozó jogszabályok alapján születik egy döntés, ha ezt valaki 

sérelmesnek tartja, akkor az érdemben hozott közigazgatási határozat ellen első körben 

fellebbezéssel élhet, második körben pedig a határozat érdemét bíróság előtt jogosult 

megtámadni.  

A megoldást igénylő és megoldható feladatok, melyek a Képviselő-testületre, az 

Önkormányzatra tartoznak, azokat megoldjuk. Nem gondolom azt, hogy bárki bárkit 

megbélyegezne és még nyilván is tartaná. A sérelmesnek vélt határozatok ügyében pedig el 

kellett volna menni a legfelső fórumig, de arról tudom biztosítani Feri bácsit, és természeten 

minden ügyfelünket hogy a közigazgatási ügyekbe az érintett ügyfeleken kívül senki nem 

jogosult betekinteni. Tehát, hogy mi van egy lezárt ügyiratban az csak az ügyfélre és a hatóságra 

tartozik. A közigazgatási határozatok és eljárások vonatkozásában nagyon szigorú irattárazási és 

selejtezési szabályok vannak érvényben, nem is tehetné meg egy hatóság sem, hogy a tárolási 
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határidőn túl ne adja le ezeket az iratokat a Levéltárnak. Azt el tudom mondani, hogy a 

Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatalban ezek a szabályok maximális mértékig érvényesülnek, ezt 

a belső ellenőrzés által lefolytatott vizsgálatok is alátámasztották.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Kérem jelezni, hogy a Dózsa utcánál a kerékpárúton a közvilágítási oszlop ki fog dőlni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Több alkalommal jeleztük már a problémát, a területi képviselővel személyesen jártam be azt a 

környéket.  

 

Erdélyi Ferenc:  

Én ezekbe az iratokba, hogy mondjam, ismerem ezeket az iratokat, betekintésem volt, tehát nem 

erről van szó, hanem a jövő szempontjából, hogy mire számíthat az ember ebbe a faluban. Én itt 

születtem már sokra nem, mert már 73 éves vagyok, de szóval szeretném úgy, hogy mondjam az 

utolsó szó jogán befejezni, hogy hát én mindig vigyáztam a becsületemre és megvan még ma is.  

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.45 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 


