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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2014. április 24. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

42/2014.(IV.24.) A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2014. évi I. negyedéves pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

 

43/2014.(IV.24.) A Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény vezetőjének beszámolójának 

elfogadása a 2013. évi munkájáról 

 

44/2014.(IV.24.) Játszóterek felújításának az elfogadása 

45/2014.(IV.24.) CGR integrált önkormányzati pénzügyi – számviteli rendszer 

bevezetésének elfogadása 

46/2014.(IV.24.) „Együtt az áldozatvédelemben” című pályázati kiírás támogatása 

47/2014.(IV.24.) Az Egri Eszterházy Károly Főiskolával Együttműködési Megállapodás 

megkötésének elfogadása 

48/2014.(IV.24.) Sportegyesület pályázatához tulajdonosi hozzájárulás  

49/2014.(IV.24.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

7/2014.(IV.24.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadási rendeletének 

elfogadása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 69. oldaltól 81. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

2. A 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet jóváhagyása 

Előadó: polgármester 

 

3. A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Felsőtárkányi 

Bükk-kapu Kft. 2014. évi I. negyedéves pénzügyi beszámolója 

Előadó: polgármester, ügyvezető  

 

4. A Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény vezetőjének beszámolója a 2013. évi 

munkájáról 

Előadó: polgármester, intézményvezető 
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5. Egyéb ügyek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

Köszöntöm a 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: alpolgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

- A februári testületi ülésen úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a „Bükk-kapuja” szóösszetétel 

újabb 10 évre szóló védjegyoltalmát kéri. A bejegyző határozatot megkaptuk a szóösszetétel 

2023. december 08. napjáig le van védve. 

- A sportöltöző beruházás megkezdődött, két héten belül az öltöző tető alá kerül, ami azt jelenti, 

hogy a 60 %-os készültségi fokot eléri. 

- Az informatikai átállással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az összes eszközt, gépet a 

holnapi nap folyamán telepítik a hivatalban.   

- Az Eurocircuits Kft. művelési ág váltása az Erdészeti hatóságnál megtörtént, a következő 

hónapban az építkezés megkezdődhet.   

- A Bervai úti kisajátításba már a második körnél tartunk. Első körön bekértük a véleményeket a 

tulajdonosoktól, a Kormányhivatalban egyeztettük a további lépéseket. Az Önkormányzat 

végleges kisajátítási kérelme a jövő héten kerül be a Kormányhivatalba.    

 

2. Napirendi pont: 

A 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet jóváhagyása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet elkészült, melyet együttes bizottsági ülésen a 

teljes Képviselő-testület jelenlétében tárgyaltunk. Köszönöm a szakmai munkát mindazoknak, 

akik ennek a rendeletnek a kidolgozásában részt vettek. Kérdezem Kakukné Rozsnaki Mária 

gazdasági vezetőt, hogy a rendelettervezet előterjesztését szóban kívánja-e kiegészíteni. 

 

Kakukné Rozsnaki Mária gazdasági vezető: 

Az írásos előterjesztést nem kívánom kiegészíteni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előző évben nemcsak olyan fejlesztéseket tudtunk realizálni, amelyeket pályázaton nyertünk, 

hanem, saját forrásból finanszírozott fejlesztések is szép számmal teljesültek. El szeretném 

mondani, hogy nagyon nagy segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól, hiszen a tervezett adón túl 

nagyon komoly adóforintokkal járultak hozzá az Önkormányzat költségvetéséhez. 117 millió 

forintos tervezett adóbevétel helyett 170 millió forintos adóbevételt realizáltunk. Ez nemcsak azt 

jelenti, hogy a település igazgatási területén működő vállalkozások magukhoz tértek, hanem azt 

is, hogy nagyon jó az adófizetési fegyelem. Az adófizetésből eredő plusz bevételt, úgy 

gondolom, hogy jó gazda módjára használtuk fel, hiszen gyakorlatilag az összes pénzt 

fejlesztésekre költöttük el. Azt kívánom magunknak, hogy az idei év ugyanolyan jól sikerüljön, 

mint a 2013. év volt.    

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Ott szeretném folytatni, ahol polgármester úr abbahagyta, a helyi adóbevételeknél. Nemcsak az 

iparűzési adóbevételünk rekordnagyságú, nagyon pozitív és kiemelendő az idegenforgalmi 

adóbevételünk is, ami köszönhető a Bambara Hotel jó működésének, hiszen megközelítőleg 8,5 

millió forintos adóbevételt tudtunk realizálni. Ezek megalapozták azt, hogy az egész éves 

működésünk problémamentesen zajlott. A PB megállapította, hogy a 2013. évben egy stabil 

pénzügyi gazdálkodást folytatott az Önkormányzat, likviditási problémáink nem voltak. Ezt az 

530 millió forintos költségvetési főösszeget 8 millió forintos pozitív egyenleggel tudtuk 

végigvinni, ami egy nagyon kötött gazdálkodási fegyelmet igényelt, nemcsak a hivatal részéről, 

de az összes költséggazda részéről is. Jelentős pályázati forrásaink mellett a normatív állami 

hozzájárulás is előirányzati szinten teljesült. A kiadási oldalt nem szeretném részletezni. Amit 

fontosnak tartok elmondani, hogy a nonprofit kft-k jó működése és az eredményes 

gazdálkodásnak is köszönhető az, hogy a községüzemeltetés mintegy 10 millió forinttal 

kevesebb összegből látta el azokat a feladatokat, melyek előirányozva voltak. Összességében a 

költségvetés nagyon egészséges képet mutat, pénzeszközeink felhasználása megfelelő volt. 

Szeretném kiemelni könyvvizsgáló asszony jelentését, ahol nemcsak a szorosan vett 

költségvetésünkről, hanem mindazon zárszámadási táblákról, amelyek a vagyonmérleggel 

kapcsolatos táblákat tartalmazzák készített egy összehasonlítást a 2012. évhez képest, amelyből 

jól látszik, hogy 6 %-kal növekedett az Önkormányzati vagyon. A jelentésben arról is szó van, 

hogy a 2013. évre stabil pénzügyi gazdálkodás volt a jellemző, likviditási gondok nélkül. 

Köszönöm szépen mindenki munkáját, a PB nevében a zárszámadási rendeletet elfogadásra 

javaslom. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem könyvvizsgáló asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a könyvvizsgálói 

észrevételekről. 

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

A könyvvizsgálat során meggyőződtem arról, hogy az egyszerűsített, összevont éves 

költségvetési beszámolót a vonatkozó jogszabályok alapján állították össze. A költségvetési 

beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről a december 31-én fennálló 
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vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év 

gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad. Az ingatlankataszter 

nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok 

a beszámoló értékadatival összhangban vannak. A beszámolót könyvvizsgálói szempontból 

elfogadom és elfogadásra javaslom.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki egyetért a rendelet elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 7/2014. (IV. 24.) számú a 2013. évi gazdálkodás 

zárszámadásáról szóló rendeletét lásd 1. számú mellékletként. 

 

3. Napirendi pont: 

A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Felsőtárkányi Bükk-

kapu Kft. 2014. évi I. negyedéves pénzügyi beszámolója 

Előadó: polgármester, ügyvezető  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A napirendi pontban tárgyalt beszámoló nem kötelező, de az a véleményem, hogy a Képviselő-

testület negyedévente kapjon képet a cégek gazdálkodásáról, munkájáról. Az ügyvezetőtől egy 

nagyon részletes dokumentációt kaptunk. Kérdezem Balogh László ügyvezető urat, hogy az 

írásos beszámolót kívánja-e kiegészíteni? 

 

Balogh László ügyvezető: 

Köszönöm a lehetőséget, az írásos anyagot nem kívánom kiegészíteni, de a felmerülő kérdésekre 

szívesen válaszolok. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Bükk-kapu Kft. kiadása bizonyos tételekben kissé meghaladja az ilyenkor elvárható mértéket, 

de az a véleményem, hogy az I. negyedév végén ez nem meglepő. Ugyanez mondható el a 

Nonprofit Kft-ről is, ami még fontos, hogy az Önkormányzat részéről átadott pénzeszközként 

kisebb összeg került átadásra mégis eredményes tudott maradni a kft. A PB a beszámolót 

elfogadásra javasolja. 

A határozati javaslatban kérem kijavítani a féléves beszámolót negyedévesre.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

El szeretnék mondani néhány dolgot, ami ugyan nem függ össze szorosan a kft-k 

beszámolójával, de a lakosság tájékoztatása érdekében fontosnak tartom elmondani. 

2014. április 30. napjával megszűnik a közmunka program, előzetes egyeztetéseket folytattam a 

Képviselő-testülettel, hogy milyen módon próbálunk eleget tenni azoknak a feladatoknak, 

melyek a közterületek karban- és rendben tartásával kapcsolatosak. Mivel a kft. több pályázaton 

elnyert beruházáson dolgozik, ezért nem marad kellő idő a közterületek rendben tartására. A nyár 

folyamán problémát jelenthet a közterületeken való fűnyírás, hulladékgyűjtés. Az 

Önkormányzati közterületen vannak egyértelmű szabályok, sajnos ezek nem mindenki számára 

egyértelműek. Nem egyértelműek a közterületen elhelyezett hulladék, roncs gépjármű és egyéb 

eszközök tárolásával kapcsolatos szabályok. Május hónapban írásban értesítjük azokat a 

települési lakosokat, akik a szabályokat nem tartják be. Az ingatlan használójának nemcsak 

jogosultságai, kötelezettségei is vannak. Ilyen pl. az ingatlan előtti vízelvezető árok 

karbantartása, az ingatlan előtti közterület karbantartása és rendbe tétele. Sajnálom, hogy ez nem 

mindenki számára egyértelmű. A településen több olyan utca van, ahol ezek a szabályok 

egyértelműek az ingatlan használóinak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Nonprofit kft-nek 



 73 

nem az a feladata, hogy a lakosság helyett végezzen el feladatokat, hanem a kötelező 

Önkormányzati feladatokat, illetve a nem kötelező, de az Önkormányzat által vállalt feladatokat 

maradéktalanul ellássa. Tisztelettel kérek minden lakost, hogy a kötelezettségeinek eleget téve az 

ingatlana körüli teendőket lássa el, annál is inkább, mert az idén Felsőtárkány ad otthont a 

„Tárkányok Találkozója” rendezvénynek, illetve a hagyományoknak megfelelően jön a Rétes 

nap, a Vízi Alkalmatlanságok rendezvény és még sorolhatnám.  

A testületi ülésen jelen van Farkas Tamás, aki átvette a Bükk-kapu Kft. ügyvezetését, kérem, 

hogy pár mondatban tájékoztassa a testületet a teendőkről.  

 

Farkas Tamás Bükk-kapu kft. ügyvezetője: 

Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. A Bükk-kapu Kft. ügyvezetést 2014. március 1. 

napjával vettem át, első dolgom volt, hogy a legsürgősebb feladatok megvalósítását elindítsam. 

A Falház áramkapacitása nem megfelelő, ezt kellene megemelni 3x40 vagy 3x50 A-ra, az 

árajánlatokat bekéretem. Ahhoz, hogy a parkoló végleges használatbavételi engedélye 

meglegyen a közvilágítását kellene megoldani, illetve a már beállított kandelábereket 

megjavítani. Erre a munkára is megkértem az árajánlatokat. A főzőkonyha engedélyeztetése 

folyamatban van, várjuk, hogy a még elvégzendő feladatokról tájékoztatást kapjunk, ezután már 

ide is tudok árajánlatot kérni. A ház fűtése jelenleg pellet kazánnal működik, de beépítésre került 

gázkazán is, ennek a kettőnek az összehangolását szeretnénk a nyár folyamán elvégezni. A 

tanulmányterv megvan, árajánlatok beérkezése folyamatban van.  Röviden ennyit szerettem 

volna elmondani.    

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm szépen. A konyhával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az épületben 

jelenleg melegítő konyha működik, amit főzőkonyhává szeretnénk átalakítani.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az a véleményem, hogy a költségvetésünk megengedi, hogy 3x50 A kiépítését szorgalmazzuk. 

A nyáron elindul a lakodalmi szezon, több nagyrendezvény lesz, ami igényli a nagyobb 

teljesítményt. Javaslom, hogy ha már hozzányúlunk újra az elektromos rendszerhez, akkor 

tegyük komfortossá az épületet ilyen szempontból.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A parkoló közvilágításánál is ugyanez a helyzet, egy bruttó 240.000,- Ft-os árajánlatot kaptunk, 

amibe benne vannak a javítások, új búrák. Azt javaslom, hogy kezdjük el, rendeljük meg a 

munkákat, hogy a nyári rendezvényekre már ezzel ne legyen gondunk.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Egyetértek az újítássokkal, de nem értem, hogy mivel ez egy új épület, miért nem tervezték 

nagyobb kapacitásúra. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az épület tervezése 3x50 A-ra szólt, de azért került be kevesebb, mert takarékos égőket és 

világítótesteket építettek be és úgy gondoltuk, hogy az épület üzemeltetése nem kívánja meg a 

nagyobb teljesítményt. A belső hálózat alkalmas arra, hogy elbírja a nagyobb teljesítményt.  

A kazánoknál az a helyzet, hogy a pályázat a kazán beépítéséig finanszírozta a fejlesztést, de kell 

még egy puffer tartály, szét kell bontani az osztóművet. Ez a munka kb. 1 millió Ft-ba kerül.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A beszámolóban le van írva, hogy a Faluház parkolót be kell fejezni, az a kérdésem, hogy 

mennyibe fog kerülni és mikor lesz kész.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felmerül a kérdés, hogy a kft. dolgozói végzik el a munkát vagy külsős vállalkozóval 

dolgoztassunk. A másik része a dolognak, hogy meddig szeretnék eljutni, ha csak 4-5 szigetet 

akarunk leburkoltatni, akkor az 1-2 millió Ft-ból megoldható. A Faluháznak a másik oldalán 

pedig a vízelvezetéssel vannak gondok, célszerű lenne azt is megoldani, illetve körbe leburkolni 

a parkolót, nemcsak pár szigetet. Bízom abban, hogy a májusi ülésen már érdemi határozatot 

tudunk hozni, és júniusra a munka be is fejeződik. Mindezek függvénye az, hogy milyen 

összegből tudjuk megvalósítani.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

A Tóparti rendezvénytéren is voltak problémák az áramszolgáltatással, az megoldódott már? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen a Tóparton is voltak fejlesztések. Az egyik faház bérlője külön mérőhelyet kíván kiépíttetni, 

illetve a rendezvénysátor helyét javaslom térburkolattal ellátni.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Konkrétan elektromos áram tekintetében kérdeztem. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen a kapcsolószekrényeket megjavították. Az volt a probléma, hogy három fázisból egy túl volt 

terhelve a másik kettőn pedig alig volt terhelés. Ezt a problémát már megoldották. Rétes napon 

viszont olyan nagy mennyiségű kemence üzemel és az áramigényünk is olyan nagy, hogy évente 

arra az egy alkalomra olcsóbb megrendelni a 3x63 A-es lekötést.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Három évvel ezelőtt adtuk át a Faluházat, ez idő alatt olyan sok program, klub, rendezvény kerül 

itt naponta, hetente megrendezésre, hogy várható volt a bővítés igénye.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs további hozzászólás, elfogadásra javaslom a határozatot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

42/2014. (IV.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú 

Kft. és a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2014. január 1.–március 31. közötti időszakra 

vonatkozó negyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: 2014. április 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

4. Napirendi pont: 

A Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény vezetőjének beszámolója a 2013. évi 

munkájáról 

Előadó: polgármester, intézményvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A beszámoló előeresztője igazoltan van távol a testületi ülésről, a múlt héten az együttes 

bizottsági ülésen részt vett. Kérem az EEB elnökét, hogy pár szóban foglalja össze a bizottság 

álláspontját.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az együttes bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk a Közművelődési Intézményvezető 

beszámolóját, megállapítottuk, hogy a beszámoló előremutató, önkritikus és nagyon alapos 

munkát tükröz. Az EEB elfogadásra javasolja a beszámolót.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bizottságunk a beszámoló pénzügyi részét tárgyalta és örömmel állapítottuk meg, hogy 

kialakult egy rendszer, ami mind a tervezés, mind a beszámolás oldalán azonos szisztéma szerint 

készül el. A Tóparti rendezvénytér és a Faluház bérleti díj bevételei szolgálnak a rendezvények 

költségkiadásainak fedezetéül. Ezt a sort a költségvetésben mindig pozitív nullára szoktuk 

tervezni, a tavalyi évben mintegy 950.000,- Ft-tal több bevétel keletkezett, mint amennyi kiadás 

volt. Azzal a javaslattal él a PB, hogy ezt a többletet ne vonjuk el az intézménytől. Ennek két oka 

van, az egyik a szükséges eszközpótlás vagy egyéb fejlesztések forrása lehet, másrészt pedig a 

rendezvények színvonalának emelésre szolgálhat. A pontos összeget nem határozzuk meg, úgy 

döntöttünk a bizottsági ülésen, hogy az intézményvezető tesz javaslatot. A bizottság véleménye, 

hogy az elvégzett munka elismerésre méltó, hiszen a Faluházban az elmúlt évben 60 nagy 

esemény zajlott. Nagy szívfájdalmam, hogy a településen élők viszonylag kis létszámban 

látogatják ezeket a rendezvényeket. Szeretném megragadni az alkalmat és igénybe venni a 

televízió nyilvánosságát, és kérni a lakosokat. hogy tegyenek javaslatot arra, hogy milyen témájú 

rendezvényt látogatnának szívesen. A PB a beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A 2014. évi búcsúval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, 

hogy a búcsú felkerül a Tópartra. Erre az alkalomra nem volt tervezve vendégművész fellépő. 

Mivel a településen igény lenne rá, jó lenne, ha ki tudná gazdálkodni az intézményvezető egy 

ilyen fellépő tiszteletdíját. A rendezvényt színvonalasabbá tenné, nagyon bízom abban, hogy a 

következő bizottsági ülésen erről már tudunk beszélni.    

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

A bizottságok elnökeinek a mondanivalójához annyiban kapcsolódnék, hogy a bizottsági ülésen 

megállapítottuk, hogy igen színvonalas munkát végeztek az elmúlt évben. Javítani valót abban 

látok, hogy a meghirdetett programokat, azok hírét hatékonyabban kell eljuttatni a lakosok felé. 

Az a véleményem, hogy a településen igényesek az emberek, ehhez az is hozzátartozik, hogy ez 

az igény nem elég széleskörű. Az intézmény elmúlt három évéről el lehet mondani, hogy 

folyamatosan fejlődik, néptánccsoport, fúvósok, nyugdíjasok járnak ide rendszeresen, de lehet 

jönni különböző edzésekre is. Ezeket a csoportokat büszkén vállalhatjuk, akár szűkebb, akár 

tágabb környezetünkben. Bízom abban, hogy idővel ez az épület szűk lesz a településen élők 

számára.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Annyit szeretnék még elmondani, hogy ebben az évben született egy döntés a testület részéről, 

hogy a rendezvények színvonalát ismert művészek jelenlétével kívánja emelni. Május 1-jei 

rendezvényünkön a United együttes, a Tárkányok Találkozóján Tóth Vera és a Bonbon együttes 

fog fellépni, véleményem szerint nincs akadálya annak, hogy a búcsúra is egy neves előadót 

hívjunk. Kérek mindenkit, akinek ideje és lehetősége engedi, hogy látogassa a települési 

rendezvényeket. Köszönöm magam is a közművelődés munkáját, illetve a Nonprofit Kft. 

munkáját, hiszen sok olyan rendezvény volt, ahol az aktív közreműködésük nélkül bajban lettünk 

volna. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a beszámolót elfogadásra javaslom, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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43/2014. (IV.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 2013. évi munkájáról készült beszámolót. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

5. Napirendi pont: 

Egyéb ügyek 

 

a.) Játszótéri eszközök beszerzése 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A településen 2006. évben volt játszótér fejlesztés, az akkor kitelepített eszközök részben 

amortizálódtak, részben „kifutott” alóluk a jogi szabályozás. Ezeket a játékokat le kellett 

szerelni, hogy se a Nonprofit Kft. se az Önkormányzat részére jogi problémákat ne okozzon. 

Időközben történt egy fogyasztóvédelmi ellenőrzés, ahol kifejezetten a játszóterek műszaki 

alkalmasságát és szabványosságát vizsgálták felül. Ezen az ellenőrzésen a játékparkunk nagy 

részét alkalmatlanná nyilvánították. A játékokat a kft. leszerelte, erről figyelmeztető táblákat is 

helyeztünk ki. Tájékoztatni szeretném a település lakosságát, hogy amennyiben a Képviselő-

testület támogatja május végéig a játszóterek meg fognak újulni a nyári időszakra használhatóvá 

válnak. Mind a két ajánlattevő úgy vállalná a kivitelezést, illetve úgy adott ajánlatot, hogy az első 

műszaki beüzemelést és a 4 éves felülvizsgálatot is elvégzik. Összesen 4 játszótér és az iskolai 

játszótér kialakítására szól az ajánlat. Ezek a játszóterek a Várhegy lakóparkban, a Templom 

téren, az iskolában, illetve a Tóparton helyezkednek el. Az eszközök minősítése és időtállósága 

megfelelő. A két ajánlatról készítettem egy összehasonlító táblázatot, kérem a Képviselő-

testülettől, hogy az olcsóbbik ajánlatot fogadja el 9.463.486,- Ft bruttó értékben. A szóban forgó 

játékokat két részletben kellene megrendelni és két részletben kell kifizetni is. Az egyik tétel a 

közterületi játszóterek a másik pedig az iskolai játszóeszközök. A játszótereket felmértük azért, 

hogy megállapítsuk mekkora kombinált játékelemek férnek el.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A játékok alatti tér kialakítása is hozzátartozik a megrendeléshez, vagy azt nekünk kell 

kialakítani? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nekünk kellene kialakítani, de kértem külön árajánlatot erre vonatkozóan. Kétfajta ütéstompító 

van, az egyik a gumitéglás ütéstompító ennek az ára az iskolában 1,5 millió Ft-ba a 

gyöngykavicsos 300.000,- Ft-ba kerülne. Mivel négy játszótérről beszélünk a gumitéglás 

kialakítás többe kerülne, mint a játékok. Mindenképpen a gyöngykavicsos megoldást javaslom 

előnyben részesíteni. Ezt a munkát egy parképítéssel együtt a Nonprofit kft-nek kell elvégeznie, 

vagy egy külsős vállalkozót kell megbízni a munkával. A játékok leszállítása, összeállítása, 

beszerelése benne van az árajánlatban.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A játszóeszközöket le kell keríteni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem, ez a mi döntésünk, hogy építünk-e kerítést.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Külföldön több játszóteret láttam, nem volt sehol szabadon álló játszóeszköz, mindenhol 

bekerített téren voltak elhelyezve, az alja pedig gumitéglás. Az a véleményem, hogy idővel 

gondot kell fordítani arra, hogy bekerítsük ezeket a játszóeszközöket.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Véleményem szerint nem kell kerítést építeni. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Kerítés mindenképpen kell.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az ajánlatokból látom, hogy 26 játékelemet szeretnénk elhelyezni, de nem tudom, mi kerül 5 

millió Ft-ba egy kombi toronyban.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Hoztam magammal prospektusokat, amiben jól látható, hogy egy komi torony miből áll össze. 

Ezeknek több eleme van, az egyiket pl. 4 torony, 1 csúszdaelem, lecsúszó, függeszkedő, 

akadálypálya elemek alkotják. Ezt a játéktornyot az iskolába rendelnénk, már csak azért is, mert 

egyszerre egy egész osztály ráfér.  

Az ajánlatokat kifejezetten fából készült játékokra kértem.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Melyik korosztály használhatja ezeket az eszközöket? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

3-14 éves korig lehet használni a játékokat. A Tóparton épülő kalandparkos részt 100 kg-ig lehet 

használni.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Tavaly több alkalommal beszéltünk róla, hogy a játszótereink veszélyesek, jó lenne 

bevizsgáltatni. Az idén van rá pénzünk így remélhetőleg lesznek korszerű játszótereink is. Az a 

véleményem, hogy ez a beszélgetés már arról szól, hogy lesz, ez nagyon pozitív.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Az a véleményem, hogy fizikai határokat kell szabni a játszóterek védelme érdekében. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A kamerarendszer pályázat akkora kell, hogy aktuálissá váljon, mert mostanában dönt róla a 

minisztérium. A költségvetés tervezésekor gondoltunk arra, hogy ha nem nyerünk a pályázaton, 

akkor is el kell kezdeni a településen a kamerarendszert kiépíteni. Szeretném, ha a nyár folyamán 

ez megvalósulna.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

A templom melletti játszótér nagyon rossz állapotban van. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nagyon örülök annak, hogy új játszótereink lesznek, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy 

amikor az új Széchenyi hidat átadtuk, azt mondtuk, hogy a két oldalán elhelyezkedő üres 

területet ún. pihenőhelynek kialakítjuk, hogy a tinédzser korosztálynak is legyen hol összejönni. 

Van-e esély arra, hogy ez megvalósuljon? 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom, hogy menjünk ki együtt, nézzük meg, hogy mit szeretnénk oda elhelyezni, utána 

tudjunk ajánlatokat kérni.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, az olcsóbb 9.763.486,- Ft-os ajánlatot elfogadni 

szíveskedjenek, a költségvetési tartalék terhére, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

44/2014. (IV.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete megtárgyalta a játszóterek 

fejlesztésére vonatkozó előterjesztést. Úgy határozott, hogy a beérkezett árajánlatokat 

figyelembe véve a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Játékfalva Kft. ajánlatát választja. A 

beruházást (játékok leszállítása, összeállítása, beszerelése, biztonsági ellenőrzése és tanúsítvány 

elkészítése) két ütemben valósítja meg: 1. ütemben a lakópark, templomkert és tópart 

helyszíneken 2014. június 30. napjáig, a 2. ütemben az Iskola udvaron 2014. szeptember 1. 

napjáig. Felsőtárkány Község Önkormányzata költségvetési tartalék terhére biztosítja a 

beruházás pénzügyi fedezetét nettó 7.451.564,- Ft + ÁFA megbízási díjnak megfelelő 

összegben. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 1.  

 

b.) A Polgármesteri Hivatalba könyvelőprogram megrendelésének elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A hivatalban 2000. évtől megy a TATIGAZD-os DOS-os alapú könyvelőprogram, ami mostanra 

alkalmatlanná vált arra, hogy a szükséges napi és különböző határidős jelentéseket elvégezzék a 

kollégák. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy új program, amely Windows alapú és a már jól 

bevált TATIGAZD-ot kifejlesztő programozók terveztek. Ennek azért van jelentősége, mert a 

már meglévő adatállományt teljes egészében át lehet mozgatni ebbe az új programba. Erre a 

programra kért jegyzőasszony árajánlatot, kérem, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Polgármester úr már elmondott mindent, annyit tennék még hozzá, hogy Sirokban és több 

környező településen működik már ez a program. A kolléganőkkel felvettük a kapcsolatot annak 

érdekében, hogy valóban kezeli-e az előző program adatállományát, nagyon meggyőző pozitív 

véleményeket kaptunk. Az a véleményem, hogy ahhoz, hogy eredményesen és hatékonyan 

tudjuk kezelni az intézményeink könyvelését, szükséges lenne egy ilyen rendszer működtetése. 

A program bruttó ára az első évben 1.060.000,- Ft, ezután évente az után követési díjat kell 

kifizetni, ami 426.000,- Ft. Több településen érdeklődtünk, vannak olyan települések, ahol nem 

ezt a programot használják, és nincsenek megelégedve a szolgáltatással. A program 

megvásárlását az Önkormányzati Hivatal dologi sorának terhére szeretném kérni.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Ez a vásárlás csak a mi hivatalunkra, vagy a Noszvaji kirendeltségre is vonatkozik? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Nem, ez csak a mi hivatalunkra vonatkozik.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom az előterjesztés elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

45/2014. (IV.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete megtárgyalta a CGR 

integrált önkormányzati pénzügyi – számviteli rendszer bevezetésére vonatkozó 

előterjesztést. Úgy határozott, hogy a Govern-Soft Kft. ajánlatát elfogadja. A Felsőtárkányi 

Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai költségvetési sor terhére biztosítja a szoftver 

pénzügyi fedezetét, amely 2014. évben bruttó 1.060.570,- Ft, a második és a további 

években bruttó 426.720,- Ft szolgáltatási díjnak megfelelő összeg.  

Felhatalmazza a jegyzőt a szolgáltatási szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

c.) „Együtt az áldozatvédelemben” című pályázati kiírás támogatása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Tutor Alapítvány pályázatot nyújt be a TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0029 pályázati kiírásra 

„Együtt az áldozatvédelemben” címmel. 

A projekt megvalósításához Felsőtárkány Község Önkormányzatának segítő együttműködését 

kérte.  

Az együttműködés fő célja, hogy a programban résztvevő partner szervezetek együttes erővel 

segítsék Heves megye bűncselekmények áldozataivá vált lakosait, a jelzőrendszer hatékony 

együttműködését előmozdítsák, biztosítsák a megfelelő információáramlást a jelzőrendszer tagjai 

számára, az áldozatokat megfelelő információhoz, tájékoztatáshoz juttassák.  

Az önkormányzat, mint partnerszervezet venne részt a programban, és kötelezettséget vállalna 

arra, hogy az ügyfelei számára lehetővé teszi a Tutor Alapítvány TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-

0029 számú projektjének szolgáltatásairól szóló tájékoztató kiadványait elhelyezi a Hivatal 

ügyfélszolgálatán.  

Az Alapítvány az együttműködés keretében vállalja, hogy az önkormányzatot szolgáltatásairól 

tájékoztatja, szükség szerint közvetít ügyfeleinek.  

Jelen előterjesztésem mellékletét képezi az Alapítvány képviselője által megküldött 

együttműködési megállapodás tervezete.  

Mindezek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés határozati 

javaslatát elfogadni szíveskedjen, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

46/2014. (IV. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0029 azonosító számú, 

„Együtt az áldozatvédelemben” elnevezésű projektre vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a projekt megvalósítására a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal együttműködési megállapodást köt a Tutor Alapítvánnyal.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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d.) Az Egri Eszterházy Károly Főiskolával Együttműködési Megállapodás 

megkötésének elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Eszterházy Károly Főiskola informatikai csoportja foglalkozik különböző hardverek 

fejlesztésével, amit megpróbálnak turisztikai célokra is hasznosítani. Lehetőség lenne intelligens 

szelektív hulladékgyűjtési technikák fejlesztésére, kifejlesztették azt a programot, melynek 

segítségével a hulladék elszállításáért annyit kell fizetni, amennyi szemetet termel egy-egy adott 

háztartás. Számos hasonló fejlesztésük van, egy dolgot kérnek az Önkormányzattól, mégpedig, 

hogy ezeket a fejlesztéseket bemutathassák itt Felsőtárkányban. Az első fejlesztés, amit 

szeretnének bemutatni, egy mobiltelefon segítségével használható program, ami minden 

Felsőtárkányi nevezetességről, intézmények nyitva tartásáról, menetrendekről – egy chip 

segítségével – azonnal letölti a tudnivalókat. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy támogassa 

a fejlesztőket azzal, hogy együttműködés keretében kipróbálhassák a településünkön ezeket a 

programokat, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

47/2014. (IV.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Eszterházy Károly Főiskolával történő együttműködésre 

vonatkozó előterjesztést.   

Úgy határozott, hogy hosszú távú együttműködést valósít meg az Eszterházy Károly 

Főiskolával a HORIZONT 2020, a hazai finanszírozású pályázati források közös 

kiaknázására, közös K + F tevékenységek lebonyolítására. Ennek megvalósítására a 

határozat mellékleteként csatolt tartalmú együttműködési megállapodás megkötésére és 

aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

e.) Sportegyesület pályázatához tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata tulajdonában lévő 1505. helyrajzi számú ingatlanon a TAO 

programnak köszönhetően a füves labdarúgó pálya teljesen megújult és egy 33 x 26 méteres 

műfüves játéktér és egy grundpálya is kialakításra került. Annak érdekében, hogy a megkezdett 

beruházásokkal teljesen megújuljon a sportpálya az önkormányzatnak lehetősége nyílik további 

pályázatot benyújtani közösségi tartózkodótér, lelátó építést valamint hangosítás és 

eredményjelző berendezés kiépítését célzó beruházásra. Az infrastrukturális beruházáshoz 

szükséges az Önkormányzatnak a tulajdonosi hozzájárulása, mely szerint a projekt 

megvalósulása esetén tulajdonosként hozzájárul, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 

legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam 

javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog 

bejegyzésre kerüljön. Megkérem Csáti Sándort az egyesület elnökét, hogy pár szóban 

tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Csáti Sándor Sportegyesület elnöke: 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Sportegyesület pályázni kíván az MLSZ-nél 

utánpótlás-nevelésre. Mivel a pályázat Önkormányzati tulajdonon valósulna meg szükséges – és 

a pályázat is kéri – a tulajdonos hozzájárulását ahhoz, hogy megépülhessen ez a létesítmény, 

illetve kéri, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára 

jelzálogjog bejegyzésre kerüljön.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, javaslom a határozat elfogadását, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

48/2014. (IV. 22.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a felsőtárkányi 

1505. helyrajzi számú, 1/1-ed részben Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdonát 

képező sportpálya fejlesztésére vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a közösségi 

tartózkodótér, lelátó építést valamint hangosítás és eredményjelző berendezés kiépítését 

támogatja. A projekt megvalósulása esetén tulajdonosként hozzájárul, hogy a beruházás 

üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 

napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 

adókedvezmény mértékéig jelzálogjog bejegyzésre kerüljön.  

Felsőtárkány Község Önkormányzata a program keretében együttműködési megállapodást 

köt a Felsőtárkány SC Sportegyesülettel a megvalósuló létesítmények hasznosítására. 

 

Felelős: polgármester, Sportegyesület elnöke, 

Határidő: folyamatos 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Egészségház pályázat beruházásra vonatkozó napirendi pontot, és a Bükk-kapu Kft. 

ügyvezetőjének tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést javaslom zárt ülés keretében tárgyalni, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

49/2014. (IV.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete üzleti és személyes érdekekre 

való tekintettel zárt ülést rendel el. 

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.00 órakor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

                                                  

   A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 
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