
 

2019. január 24. 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

1/2019. (I. 24.) 2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása  

 

2/2019. (I. 24.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása  

 

3/2019. (I. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata közfunkciót ellátó épületeinek 

energetikai korszerűsítése és belső átalakítása projekt kivitelezői 

ajánlattevő kiválasztása 

 

4/2019. (I. 24.) Református Egyházközség támogatási kérelmének elfogadása 

  

1/2019. (I. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a közbeszerzési tervre vonatkozó előterjesztést, úgy 

határozott, hogy a 2019. évi közbeszerzési tervet a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2/2019. (I. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 

megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát.    

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3/2019. (I. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozat: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. Közbeszerzési eljárást indít a TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00040 azonosítószámú, 

„Felsőtárkány Község Önkormányzata közfunkciót ellátó épületeinek energetikai 

korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás 

kivitelezőjének kiválasztása érdekében. 

 

2. A közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel 

ajánlattételre (Kbt. 115.§(2)): 

1. 

Felsőtárkány Nonprofit Kft. 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. szám 

adószám: 22108223-2-10 

2. 

Bódi Művek Kft. 

3324 Felsőtárkány,  Szüret út 5. szám 



adószám: 13244482-2-10 

3. 

Cél Eger Kft. 

3300 Eger, Tímár út 14. szám 

adószám: 23955279-2-10 

4. 

Kventfal Házépítő, Építőipari Kft. 

3323 Szarvaskő, Tölgyfa utca 4. szám 

adószám: 14129904-2-10 

5. 

Roxxon Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

3300 Eger, Cifrakapu utca 160. szám 

adószám: 25796151-2-10 

 

3. A Képviselő-Testület a közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

tagjainak az alábbi személyeket jelöli:  

- Boros Tamás, mint a közbeszerzési, jogi szakértelmet biztosító személy, 

- Jakab Zsoltné, mint a pénzügyi szakértelmet biztosító személy, 

- Albertus Gyula, mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet 

biztosító személy. 

 

A fenti tagok közül Boros Tamás kerül kinevezésre, mint a Közbeszerzési 

Bírálóbizottság elnöke. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4/2019. (I. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozat: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdú László 

lelkész kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Református Misszió Egyházközség 

részére – figyelemmel Felsőtárkány Község Önkormányzata által az államháztartáson 

kívülre, céljelleggel juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítéléséről, felhasználásáról 

és elszámolásáról  szóló 2/2018. (I. 26.) rendeletben foglaltakra - a Felsőtárkányi 

Református Templom pályázati forrásból tervezett építési beruházásának 

megvalósításához 600.000,- Ft összegű vissza nem térítendő fejlesztési támogatást biztosít. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő tétel: 600.000,- Ft egyéb szervek támogatása sor terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. január 31. 

 

Határozatok: Tárgya: 

5/2019. (I. 31.) Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója a 

2018. évi munkáról  

 

6/2019. (I. 31.) A civil szervezetek szakmai beszámolója a 2018. évben végzett 

tevékenységről  

 

7/2019. (I. 31.) A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ és Házirend elfogadása 

 

8/2019. (I. 31.) Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programjának 

elfogadása az elmúlt program beszámolójának elfogadása 

 

9/2019. (I. 31.) Kocsik Endre ingatlanvásárlás visszavonása 

 

10/2019. (I. 31.) Dr. Chikán Gábor feladat-ellátási szerződésének módosítása 

 

11/2019. (I. 31.) Dr. Chikán Gábor kérelmének elfogadása 

 

  

5/2019. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

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

fogorvos és a védőnők elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolót. 

 

6/2019. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Község Önkormányzata által 

2018. évben támogatásban részesített civil szervezetek (Agria Shotokat Karete Egyesület, 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület, Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület, 

Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány, Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet, 

Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület, Rozmaring Népdalkör, Felsőtárkány SC Sportegyesület, 

Sziklaforrás Közhasznú Egyesület, Felsőtárkányi Testedző Klub) szakmai tevékenységéről 

készült beszámolóit. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7/2019. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete által 

véleményezett Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét.  A Képviselő-testület az 

intézmény SZMSZ-ét és Házirendjét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal  
 

 



8/2019. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési 

Programját, valamint az előző 5 évről szóló beszámolót, a programot és a beszámolót 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: 2019.  
 

9/2019. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kocsik Endre 

Debrecen, Nádor u. 6. 3/7. szám alatti lakos 1049/6. helyrajzi számú ingatlan vásárlási 

szándékáról szóló lemondó nyilatkozatot. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 151/2018. (XII. 13.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

10/2019. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község 

illetékességi területén iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó előterjesztést.  

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a praxisjoggal rendelkező szolgáltatóval Dr. Chikán 

és Társa Háziorvosi Bt-vel 2013. március 19. napján kötött feladat-ellátási szerződést. 2019. 

február 1. napjával kiegészíti. A település teljes közigazgatási területén a kötelezően 

ellátandó iskola-egészségügyi szolgáltatás feladat ellátását a Képviselő-testület átadja Dr. 

Chikán és Társa Háziorvosi Bt. részére.  

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt tartalmú kiegészítő 

szerződés aláírására, valamint a változásbejelentésre az OEP felé. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11/2019. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Chikán 

Gábor, Felsőtárkány Község Önkormányzatával a települési gyermekorvosi alapellátás 

biztosítására szerződésben álló gyermekorvos kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a gyermekorvosi rendelőben használt eszközök és 

anyagok vásárlására – a befizetett 2018. évi helyi iparűzési adóval azonos összegű – 

250.019,- Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a vállalkozó 

gyermekorvos részére. 

 

Költségvetést terhelő összeg: 250.019,- Ft / Egyéb szervezetek támogatása 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



2019. február 07. rendkívüli 

 

Határozatok: Tárgya: 

12/2019. (II.07.) A 2019. év költségvetési rendelet tervezetének I. fordulós tárgyalása 

 

    

 

12/2019. (II. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részletes vitával megtárgyalta a 

2019. évi költségvetési rendelet tervezetét. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletet a kért módosítások, 

javaslatok beépítését követően a 2019. február 14-ei soros ülésen újra tárgyalja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2019. február 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. február 14. 

 

Határozatok: Tárgya: 

13/2019. (II. 14.) A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása 

 

14/2019. (II. 14.) A 2019. évi óvodai beiratkozás idejének elfogadása 

 

15/2019. (II. 14.) Dr. Szőke Attila háziorvos beszámolójának elfogadása 

16/2019. (II. 14.) B Plusz B 5000. Kft. bérleti szerződés felmondása 

17/2019. (II. 14.) B Plusz B 5000. Kft. bérleti szerződés elfogadása 

18/2019. (II. 14.) Gold K and K Kft. bérleti szerződés elfogadása 

19/2019. (II. 14.) Silver Vik Trafik Bt. bérleti szerződés elfogadása 

20/2019. (II. 14.) Sziklaforrás Egyesület pénzügyi beszámoló elfogadása 

21/2019. (II. 14.) Boldogasszony Papucsa Egyesület pénzügyi beszámoló elfogadása 

22/2019. (II. 14.) Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete pénzügyi beszámoló elfogadása 

23/2019. (II. 14.) Felsőtárkány SC Sportegyesület pénzügyi beszámoló elfogadása 

24/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány pénzügyi beszámoló elfogadása 

25/2019. (II. 14.) Polgárőr Egyesület pénzügyi beszámoló elfogadása 

26/2019. (II. 14.) Felsőtárkányi Fúvószenekari Egyesület pénzügyi beszámoló elfogadása 

27/2019. (II. 14.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány pénzügyi beszámoló 

elfogadása 

 

28/2019. (II. 14.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

1/2019. (II. 15.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

 

  

13/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartására 

vonatkozó előterjesztést.  

Figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 

pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-ára a 

Képviselő-testület fenntartói hozzájárulását adja a 2019. július 29-től 2019. augusztus 23-



ig nevelés nélküli munkanapokon az óvoda zárva tartásához azzal a kikötéssel, hogy a szülő 

ezirányú igénye esetén az óvoda a zárva tartás ideje alatt is ellátja a gyermek felügyeletét.  

A Képviselő-testület a bölcsőde zárva tartását 2019. július 29-től 2019. augusztus 9-ig 

terjedő időszakban határozza meg. 

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetőt, hogy az óvoda és bölcsőde nyári 

zárvatartásáról február 15. napjáig a szülőket tájékoztassa.  

Felelős: óvodavezető     

Határidő: azonnal  

 

14/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Óvoda beiratkozására vonatkozó előterjesztést.  

Figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) bekezdés b) 

pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) 

bekezdésére a Képviselő-testület az óvodai általános felvételi időpontját (beiratkozás 

időpontját) 2019. április 25-26. napjában határozza meg. 

A Képviselő-testület megbízza az óvodavezetőt, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

20. §. (1) bekezdésének megfelelő módon gondoskodjon közlemény közzétételéről.  

Felelős: óvodavezető     

Határidő: 2019. március 20. 

 

15/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta Dr. Szőke Attila I. számú felnőtt orvosi körzet 

elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolóját. 

 

16/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

felsőtárkányi 1499. helyrajzi számú közterületi ingatlanon elhelyezkedő Sport büfé 

létesítmény alatti 77,77 m2 területű, természetben Felsőtárkány, Ifjúság utca 1/3. szám alatt 

elhelyezkedő ingatlanra az 1998. december 2. napjától érvényes alapszerződéssel, 

határozatlan időre megkötött bérleti szerződést a B Plusz B 5000. Kft. (Eger, Szénáskert út 

1. szám) gazdasági társasággal 2019. március  31. napjával - hivatkozással a 2000. 04. 30. 

napján kelt szerződésmódosítás Ad. 2. pontjára - felmondja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. február 20.  

 

17/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozat:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

felsőtárkányi 1499. helyrajzi számú közterületi ingatlanon, természetben Felsőtárkány, 

Ifjúság utca 1/3. szám alatt elhelyezkedő Sport büfé létesítmény alatti 114 m2 területű 

ingatlanra 2019. április 1. napjától határozatlan időtartamra közterület használati 

szerződést köt a B Plusz B 5000. Kft. (Eger, Szénáskert gazdasági társasággal a határozat 

mellékleteként csatolt szerződés tartalmával megegyezően.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. április 1.    

 



18/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

felsőtárkányi 1499. helyrajzi számú közterületi ingatlanon, természetben Felsőtárkány, Fő 

út 350/1. szám alatt elhelyezkedő Élelmiszer bolt létesítmény alatti 121 m2 területű 

ingatlanra a 2009. november 19. napjától érvényes alapszerződéssel, 10 éves határozott 

időre megkötött közterület használati szerződést a Gold K and K Kft. (Felsőtárkány, 

Koronás út 25. szám) gazdasági társasággal felülvizsgálja.  

A Képviselő-testület a felülvizsgálat eredményeképp a Gold K and K Kft-vel 2019. május 

1. napjától 10 éves határozott időtartamra megköti a határozat mellékleteként csatolt 

közterülethasználati szerződést az 1506. helyrajzi számú kizárólagos önkormányzati 

tulajdonú ingatlan 121 m2 alapterületű részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. május 1.   

 

19/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

felsőtárkányi 1276. helyrajzi számú, természetben Felsőtárkány, Fő út 208. szám alatt 

elhelyezkedő Nemzeti Dohánybolt funkciójú 309 m2 területű ingatlanra vonatkozó, a Silver 

Vik Trafik Bt. (Nyíregyháza, Kéményseprő utca 22/A. szám) gazdasági társasággal létrejött 

bérleti szerződést felülvizsgálja.   

 

A Képviselő-testület a felülvizsgálat eredményeképp a Silver Vik Trafik Bt.-vel 2019. 

április 1. napjától határozatlan időtartamra megköti a határozat mellékleteként csatolt 

bérleti szerződést az 1276. helyrajzi számú 309 m2 területű kizárólagos önkormányzati 

ingatlanra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. április 1.   

 

20/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Sziklaforrás Egyesület 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Sziklaforrás civil szervezet 

beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A Felsőtárkányi 

Sziklaforrás Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási törvény, valamint 

a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. A 

pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak megfelelően, az 

Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

21/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi 

beszámolóját. 



A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 

civil szervezet beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az 

államháztartási törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) 

rendeletének előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a 

céloknak megfelelően, az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

22/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Szervezete 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete civil 

szervezet beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak 

megfelelően, az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

23/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

SC Sportegyesület 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi SC Sportegyesület civil szervezet 

beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A Felsőtárkányi SC 

Sportegyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási törvény, valamint a 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. A pénzügyi 

támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak megfelelően, az 

Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

24/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Ifjúságért Közalapítvány 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány civil 

szervezet beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A 

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület nem felhasználta fel a céloknak 

megfelelően, az Önkormányzat felé 137.153,- összegű visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 



25/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Polgárőrség Egyesület 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület civil 

szervezet beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A 

Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak 

megfelelően, az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

26/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Fúvószenekar Egyesület 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület civil 

szervezet beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A 

Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak 

megfelelően, az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

27/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Hagyományőrző Közalapítvány 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 

civil szervezet beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A 

Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány pénzügyi elszámolása megfelel az 

államháztartási törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) 

rendeletének előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a 

céloknak megfelelően, az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

28/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettség és 

gazdasági érdekekre való tekintettel zárt ülést rendel el 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. február 14. 

 

Határozatok: Tárgya: 

29/2019. (II. 14.) Kovács Attila ingatlanvásárlás 

30/2019. (II. 14.) Sárvári János támogatás 

31/2019. (II. 14.) KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezettől a felsőtárkányi 687/2. 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 

32/2019. (II. 14.) KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet által üzemeltetett ATM 

működtetési költségeiben részvállalás elutasítása 

33/2019. (II. 14.) „Középületek energetikai korszerűsítése”, 1.rész: Polgármesteri Hivatal 

energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatok érvényessége 

34/2019. (II. 14.) „Középületek energetikai korszerűsítése”, 1.rész: Polgármesteri Hivatal 

energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban a Felsőtárkány 

Nonprofit Kft. a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlat 

elfogadása 

 

35/2019. (II. 14.) „Középületek energetikai korszerűsítése”, 1.rész: Polgármesteri Hivatal 

energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték 

arányt tartalmazó, érvényes ajánlatot adó a Felsőtárkány Nonprofit Kft-

vel kivitelezői szerződés elfogadása 

 

36/2019. (II. 14.) „Középületek energetikai korszerűsítése”, 2. rész: Szociális 

alapszolgáltatások épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban 

benyújtott ajánlatok érvényessége 

 

37/2019. (II. 14.) „Középületek energetikai korszerűsítése”, 2.rész: Szociális 

alapszolgáltatások épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban 

a Felsőtárkány Nonprofit Kft.  legjobb ár-érték arányt tartalmazó 

érvényes ajánlat elfogadása 

 

 

38/2019. (II. 14.) „Középületek energetikai korszerűsítése”, 2.rész: Szociális 

alapszolgáltatások épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban 

a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatot adó 

Felsőtárkány Nonprofit Kft-vel kivitelezői szerződés elfogadása 

 

39/2019. (II. 14.) Költségvetési átcsoportosítás közbeszerzési eredmény okán  

 

 

 

 

 

 

 



Határozatok: Tárgya: 

40/2019. (II. 14.) Agria Shotokan Karate Egyesület pénzügyi beszámoló elfogadása 

41/2019. (II. 14.) VP6-19.2.1. – 26.2.17. közösségi színterek fejlesztési pályázat megbízási 

szerződés Világ Kincse Kft. 

42/2019. (II. 14.) VP6-19.2.1. – 26.5.17. Székely iskola épületében kondicionáló terem 

felszerelése és az ingatlanon parkolási lehetőség kialakítási megbízási 

szerződés Világ Kincse Kft. 

 

29/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kovács Attila 

és Magi Magdolna 3300 Eger, Kertész út 42. szám alatti lakosok ingatlanvásárlási kérelmét 

és úgy döntött, hogy az ajánlattevők által a felsőtárkányi belterületi 1049/6. helyrajzi számú 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 652 

m2 területű, ingatlanra tett 4.100.000,- Ft-os vételi ajánlatot elfogadja. 

 

Figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

22/2012. (X. 17.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a Képviselő-testület az alábbi 

határozatot hozza:  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a kizárólagosan Felsőtárkány Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő 1049/6. helyrajzi számú, 652 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti Kovács Attila és Magi Magdolna 3300 

Eger, Kertész út 42. szám alatti lakosok javára bruttó 4.100.000,- Ft összegű vételár 

ellenében.  

 

Az ingatlan adás-vételi eljárásával kapcsolatos díjak, ügyvédi munkadíj megfizetése a 

vevők kötelezettsége. 

 

A képviselő-testület az ingatlanhoz kapcsolódó, az értékesítéshez szükséges előkészületek, 

intézkedések megtételére, az adás-vételi szerződés aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

30/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Sárvári János 

Felsőtárkány, Dózsa György utca 4. szám alatti lakos kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a felsőtárkányi 1054. helyrajzi számú, természetben 

Dózsa György utca 4. szám alatti ingatlanban a keletkezett károk enyhítésére 100.000,- Ft 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a rendkívüli élethelyzetbe került 

kérelmező és családja részére. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kérelmező folyószámlájára való 

utalásáról gondoskodjon. 

 

Költségvetést terhelő összeg: 100.000,- Ft / Költségvetési tartalék keret 

Felelős: polgármester  

 

 

 



31/2019. (II. 14. ) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KORONA 

TAKARÉK Takarékszövetkezet által a település központjában lévő ingatlan megvásárlását 

támogatja. 

A Képviselő-testület elfogadja a bruttó 3.500.000,- Ft összegű vételárat, és megvásárolja a  

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet kizárólagos tulajdonában álló felsőtárkányi 

687/2. helyrajzi számú. kivett takarékszövetkezet és udvar megnevezésű, 308 m2 területű, 

természetben 3324 Felsőtárkány, Fő út 153. szám alatt lévő ingatlant. 

 

Az ingatlan adás-vételi eljárásával kapcsolatos díjak (ügyvédi munkadíj) megfizetését és az 

adminisztrációt Felsőtárkány Község Önkormányzata vállalja.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan vásárláshoz szükséges 

előkészületek, intézkedések megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

32/2019. (II. 14. ) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KORONA 

TAKARÉK Takarékszövetkezet által a település központjában a volt Takarék épületében, 

3324 Felsőtárkány, Fő út 153. szám alatt a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet által 

üzemeltetett ATM működtetési költségeiben nem vállal részt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

33/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Középületek energetikai korszerűsítése”, 1.rész: 

Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bódi Művek 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3324 Felsőtárkány, Szüret út 

5.), ROXXON PLUSZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT (3300 EGER, 

CIFRAKAPU UTCA 160.), a Felsőtárkány Nonprofit Kft.  (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) 

és a CéL Eger kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság (3300 Eger, Tímár 

út 14.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek, tekintettel arra, hogy 

ajánlattevők ajánlataikban az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolták alkalmasságukat, továbbá hogy nem 

állnak kizáró okok hatálya alatt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

34/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Középületek energetikai korszerűsítése”, 1.rész: 

Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati 

felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a Felsőtárkány Nonprofit Kft.  

(3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 

ajánlatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



35/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

A Képviselő-testület úgy dönt, tekintettel arra, hogy a „Középületek energetikai 

korszerűsítése”, 1.rész: Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési 

eljárásban a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó 

ajánlati ár összegére (nettó 15.869.811,- Ft) a rendelkezésre álló fedezet (nettó 14.440.371,- 

Ft) nem elegendő, biztosítja a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 1.429.440,- Ft + 

385.949-, Ft ÁFA = bruttó 1.815.389,- Ft összeget, ezáltal  az eljárást eredményesnek hirdeti 

ki, a Felsőtárkány Nonprofit Kft.-t  (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) nyertes ajánlattevőnek 

hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg a  

kivitelezői szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Költségvetést érintő tétel: + 1.815.389,- Ft önkormányzat felhalmozási kiadásai/ beruházási 

kiadások sor 

 

36/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Középületek energetikai korszerűsítése”, 2.rész: 

Szociális alapszolgáltatások épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bódi 

Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3324 Felsőtárkány, 

Szüret út 5.), ROXXON PLUSZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT (3300 

EGER, CIFRAKAPU UTCA 160.), a Felsőtárkány Nonprofit Kft.  (3324 Felsőtárkány, Fő 

út 101.) és a CéL Eger kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság (3300 

Eger, Tímár út 14.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek, tekintettel arra, 

hogy ajánlattevők ajánlataikban az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint 

a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolták alkalmasságukat, továbbá hogy nem 

állnak kizáró okok hatálya alatt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

37/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Középületek energetikai korszerűsítése”, 2.rész: 

Szociális alapszolgáltatások épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati 

felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a Felsőtárkány Nonprofit Kft.  

(3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 

ajánlatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

38/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

A Képviselő-testület úgy dönt, tekintettel arra, hogy a „Középületek energetikai 

korszerűsítése”, 2.rész: Szociális alapszolgáltatások épületének felújítása tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban 

benyújtott nettó ajánlati ár összegére (nettó 19 689 244,- Ft) a rendelkezésre álló fedezet 

(nettó 19 596 504,- Ft) nem elegendő, biztosítja a rendelkezésre álló fedezeten felüli nettó 

92.740,- Ft + 25.040-, Ft ÁFA = bruttó 117.780,- Ft összeget, ezáltal  az eljárást 

eredményesnek hirdeti ki, a Felsőtárkány Nonprofit Kft.-t  (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) 



nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel kösse meg a  kivitelezői szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Költségvetést érintő tétel: + 117.780,- Ft önkormányzat felhalmozási kiadásai/ beruházási 

kiadások sor 

 

39/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „Felsőtárkány Község 

Önkormányzata közfunkciót ellátó épületeinek energetikai korszerűsítése” című TOP-

3.2.1-16-HE1-2017-00040 azonosítószámú projekt közbeszerzési ajánlattétel eredményét.  

A Képviselő-testület a projekt sikeres megvalósítása okán úgy dönt, hogy a 2019. évi 

költségvetésében az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Költségvetési tartalék keret sor       - 1.933.169,- Ft, 

Önkormányzat felhalmozási kiadásai/ beruházási kiadások sor  + 1.933.169,- Ft. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

40/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Agria 

Shotokan Karate Egyesület 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Agria Shotokan Karate Egyesület civil szervezet 

beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. Az Agria Shotokan 

Karate Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási törvény, valamint a 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. A pénzügyi 

támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak megfelelően, az 

Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

41/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Vidékfejlesztési Program LEADER – Közösségi terek 

funkcionális kialakítása és fejlesztése VP6-19.2.1–26.2.17. kódszámú pályázati kiírás 

felsőtárkányi közösségi színterek fejlesztése projektre vonatkozó előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a településen több helyszínt magába foglaló 

közösségi színterek fejlesztése, buszmegálló építés, térelemek elhelyezése, fedett színpad 

kialakítása fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati üzletviteli tanácsadásra, a 

pályázat megírására és benyújtására a támogatói okiratban jóváhagyott vissza nem 

térítendő támogatási összeg 5 %-ának megfelelő bruttó megbízási díjért szerződést köt a 

Világ Kincse Kft-vel (3300 Eger, Rózsa Károly u.13. szám).   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 



42/2019. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Vidékfejlesztési Program LEADER – Sporttevékenység 

fejlesztése VP6-19.2.1–26.5.17. kódszámú pályázati kiírás felsőtárkányi fejlesztések 

projektre vonatkozó előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a településen a Székely iskola épületében a 

kondícionáló terem felszerelése és az ingatlanon a parkolási lehetőség kialakítása fejlesztés 

megvalósításához szükséges pályázati üzletviteli tanácsadásra, a pályázat megírására és 

benyújtására a támogatói okiratban jóváhagyott vissza nem térítendő támogatási összeg 5 

%-ának megfelelő bruttó megbízási díjért szerződést köt a Világ Kincse Kft-vel (3300 Eger, 

Rózsa Károly u.13. szám).   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. március 5. 

 

Határozatok: Tárgya: 

43/2019. (III. 05.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvezetési kérelmének 

támogatása „telephely létesítés” 

 

44/2019. (III. 05.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvezetési kérelmének 

támogatása „új művészeti ág” 

 

45/2019. (III. 05.) Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 

pályázaton való részvétel 

 

46/2019. (III. 05.) Víziközmű szolgáltatás vagyonkezelési jogviszony módosításának 

elfogadása 

 

47/2019. (III. 05.) Víziközmű szennyvíz-szolgáltatás vagyonkezelési jogviszony 

módosításának elfogadása 

 

 

43/2019. (III. 05.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egri 

Tankerületi Központ Igazgatójának a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó előterjesztését. 

A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) 

bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében - mint az Egri Tankerületi 

Központ vagyonkezelésében lévő felsőtárkányi  675. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa 

-  támogatja a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Iskola (Felsőtárkány, Fő út 157. 

szám) intézményének a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két tanítási Nyelvű Általános 

Iskolában (3346 Bélapátfalva, Apátság út 2. szám) tervezett alapfokú művészetoktatási 

telephely létesítését.  

 

Felelős: polgármester   

Határidő: azonnal  

 

44/2019. (III. 05.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egri 

Tankerületi Központ Igazgatójának a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában új művészeti ág bevezetésére vonatkozó előterjesztését. 

 

A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) 

bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében - mint az Egri Tankerületi 

Központ vagyonkezelésében lévő felsőtárkányi  675. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa 

-  támogatja a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Iskola (Felsőtárkány, Fő út 157. 

szám) intézményének a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két tanítási Nyelvű Általános 

Iskolában (3346 Bélapátfalva, Apátság út 2. szám) tervezett alapfokú művészetoktatási 

telephelyen a zeneművészeti ág bevezetését akkordikus, billentyűs, fafúvós és zeneismereti 

tanszakok indításával.  

 

Felelős: polgármester   

Határidő: azonnal  



45/2019. (III. 05.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Magyar Falu program keretében történő pályázat benyújtására vonatkozó 

előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a  Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi 

identitástudat erősítése” című alprogram (kiírás kódszáma: MFP-NHI/2019) keretében 

pályázatot nyújt be 100 %-os támogatási intenzitású 23 millió forint támogatás elnyerésére a 

kizárólagos önkormányzati tulajdonú 874. helyrajzi számú, természetben Felsőtárkány, Fő út 

145. szám alatti épület tetőtér bővítésére, és közösségi tér kialakítására, a működési feltételek 

biztosítására és a közösségi célú építményben a  közösségszervező munkavállaló bérének 

finanszírozására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

46/2019. (III. 05.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 

Megyei Vízmű Zrt-vel a jogszabályi változások miatt módosításra kerülő víziközmű 

szolgáltatás vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. víziközmű 

szolgáltatóval a vagyonkezelési üzemeltetési jogviszonyt – figyelemmel a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 23. §-ára - közös megegyezéssel az 

üzemeltetési jogviszony folytonosságának fenntartásával módosítják. 

A vagyonkezelési szerződés hatály-vesztésével egyidejűleg a közműves ivóvíz-szolgáltatás 

ellátására bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel Felsőtárkány 

település vonatkozásában.  

A Képviselő-testület a szerződéseket és a polgármester felhatalmazását az aláírásukra 

jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal   

 

47/2019. (III. 05.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 

Megyei Vízmű Zrt-vel a jogszabályi változások miatt módosításra kerülő víziközmű 

szolgáltatás vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. víziközmű 

szolgáltatóval a vagyonkezelési üzemeltetési jogviszonyt – figyelemmel a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 23. §-ára - közös megegyezéssel az 

üzemeltetési jogviszony folytonosságának fenntartásával módosítják. 

A vagyonkezelési szerződés hatály-vesztésével egyidejűleg a közműves szennyvízelvezetés 

és tisztítás szolgáltatás ellátására bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Heves Megyei Vízmű 

Zrt-vel Felsőtárkány település vonatkozásában.  

A Képviselő-testület a szerződéseket és a polgármester felhatalmazását az aláírásukra 

jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal   

 



2019. március 28. 

 

Határozatok: Tárgya: 

48/2019. (III. 28.) Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. 2018. évi tájékoztatójának 

elfogadása 

49/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 

rendelet tervezet társadalmi véleményezésre bocsájtása 

50/2019. (III. 28.) Felsőtárkányi Művelődési Ház intézmény nevének és Alapító Okiratának 

elfogadása 

51/2019. (III. 28.) A 2018. évben végzett gyermekvédelmi és családsegítő munkáról szóló 

beszámoló elfogadása 

52/2019. (III. 28.) A 2018. évben végzett házi gondozói és szociális étkeztetési 

alapellátásokról szóló beszámoló elfogadása 

53/2019. (III. 28.) „Felsőtárkány Község Önkormányzata közfunkciót ellátó épületeinek 

energetikai korszerűsítése” pályázaton belül a Fő út 101. szám alatti 

ingatlan fejlesztési többletköltségek elfogadása 

54/2019. (III. 28.) „Felsőtárkány Község Önkormányzata közfunkciót ellátó épületeinek 

energetikai korszerűsítése” pályázaton belül a Rákóczi F. u. 53. szám 

alatti ingatlan fejlesztési többletköltségek elfogadása 

55/2019. (III. 28.) A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének 

megállapítása 

56/2019. (III. 28.) Pöttyös Tésztaüzem Kft. közterület használati megállapodás elfogadása 

57/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumi tagok 

lemondásának elfogadása 

58/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumi tagok 

megválasztása 

59/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Felügyelőbizottsági tagok 

megválasztása 

60/2019. (III. 28.) Rozmaring Népdalkör visszafizetési kötelezettség megállapítása 

61/2019. (III. 28.) Bankjegy kiadó automata elhelyezésnek és üzemeltetésének elfogadása 

62/2019. (III. 28.) A 46/2019. (III. 05.) számú határozat módosítása 

 

63/2019. (III. 28.) A 47/2019. (III. 05.) számú határozat módosítása 

 

64/2019. (III. 28.) Polgármester illetményére vonatkozó javaslat elfogadása 

 

65/2019. (III. 28.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

2/2019. (III. 29.) A 3/2018. (II. 15.) számú az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása 

3/2019. (III. 29.) A 2/2018. (I. 26.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzata által az 

államháztartáson kívülre, céljelleggel juttatott támogatások jogszerű és 

célszerű odaítéléséről, felhasználásáról és elszámolásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 



48/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta  

- NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft., mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző 

szolgáltató 2018. évre vonatkozó tájékoztatóját.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

49/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felsőtárkány 

Község Önkormányzata közművelődési feladatairól” szóló rendelet tervezetre vonatkozó 

előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az előterjesztés melléklete szerinti csatolt 

tartalommal a rendelet tervezetet társadalmi véleményezésre bocsájtja.   

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

50/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Közművelődési Intézmény névváltoztatására és Alapító okirat módosítására vonatkozó 

előterjesztést. 

2019. április 1. napjától az intézmény megnevezése „Felsőtárkányi Művelődési Ház”.  

 

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Művelődési Ház intézmény Alapító Okiratát a 

határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Államkincstárnál a 

törzskönyvi nyilvántartásba történő módosító bejegyzés kezdeményezésére.  

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

51/2019 (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény, 2019. április 1. napjától Felsőtárkányi 

Művelődési Ház intézmény 2019. évre vonatkozó szolgáltatási tervét. 

 

A Képviselő-testület – figyelemmel a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények követelményeiről szóló 20/2018 (VII.9) EMMI rendelet 

előírásaira – a Felsőtárkányi Művelődési Ház 2019. évi szolgáltatási tervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.   

   

Felelős: intézményvezető          

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 



52/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a családsegítés szociális alapszolgáltatás 

keretében végzett 2018. évi munkáról készült beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, családgondozó  

 

53/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

községben 2018. évben végzett étkeztetés és házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 

végzők munkájáról készült beszámolót.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, szociális gondozók 

 

54/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Község Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonában lévő Felsőtárkány, Fő út 101. szám, illetve a Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc 

út 53. szám alatt lévő épületek felújításának teljessé tételére vonatkozó előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a  

- 911/2. helyrajzi számú, természetben Felsőtárkány, Fő út 101. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú épület pályázat által nem finanszírozott munkáinak (előtető felújítás, alagsori 

nyílászárók cseréje) költségeire nettó 880.000,- Ft + ÁFA,  

-   688. helyrajzi számú, természetben Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc út 53. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú épület pályázat által nem finanszírozott munkáinak 

(tetőfelújítás, vízelvezető csatorna csere) költségeire nettó 3.872.441,- Ft + ÁFA, 

mindösszesen bruttó 6.035.600,- Ft fejlesztési keretet határoz meg a 2019. évi költségvetés 

beruházási keret terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú 

Felsőtárkány Nonprofit Kft. (adószáma: 22108223-2-10) vállalkozótól a munkák 

megrendelésére, valamint a kötelezettségvállalásra az egyes munkákra meghatározott 

költségkeret erejéig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

Költségvetést érintő tétel: 6.035.600,- Ft beruházási keret terhére 
 

55/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös 

önkormányzati hivatal létszámára vonatkozó előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

létszámkeretét a Noszvaji Kirendeltségre vonatkozóan a táppénz miatt tartósan távollévő 

köztisztviselő helyettesítése céljából 2019. március 28. napjától a fizetés nélküli szabadság 

igénybevételéig 1 fő főállású közszolgálati tisztviselői státusszal bővíti.  

 



Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

56/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta a kizárólagos 

tulajdonában a felsőtárkányi 1552. helyrajzi számú 6993 m2 területű, beépítetlen 

zöldterület, (közpark, közkert) megnevezésű, valamint az 1544. helyrajzi számú, 3.8798 

m2 területű, közpark és gazdasági épület megnevezésű ingatlan használatára vonatkozó 

előterjesztést.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az ingatlant határozatlan időre használatba adja 

a Pöttyös Tésztaüzem Kft. részére „Bolhapiac” tartására márciustól decemberig minden 

hónap második vasárnapján reggel 6.00 és délután 17.00 óra közötti időtartamra nettó 

80.000,- Ft/alkalom (ÁFA mentes) közterület használati díj ellenében.  

 

A Vállalkozó kötelezettsége:  

-  a „Bolhapiac” üzemeltetési / működési engedélyének beszerzése,  

- gondoskodik a közterület használat során keletkezett hulladék tárolásáról, a 

rendezvény ideje alatt keletkezett hulladék elszállíttatásáról és 

ártalmatlaníttatásáról, 

- gondoskodik a rendelkezésére bocsájtott sörpadok és asztalok ki- és 

visszapakolásáról, 

- koordinálja a közforgalmat a KRESZ előírásainak megfelelően, figyelemmel a 

rendezvények idejére meghatározott ideiglenes forgalmi és parkolási rendre 

- gondoskodik a WC üzemeltetéséről novembertől áprilisig (személyzet) 

- rendezvény után a területet kitakarítja,  

 

Az önkormányzat feladatai: 

- a rendezvények alkalmával az Egeres-völgyben parkolási lehetőséget biztosít, egyben 

felhatalmazza a bérlőt a területen az Önkormányzati rendeletben meghatározott 

parkolási díj érvényesítésére saját költségei biztosítása céljából, 

- helyszínt kitakarítva a Vállalkozó részére bocsájtja, 

- térítésmentesen áramvételi lehetőséget biztosít, 

- a tulajdonában lévő sörpad garnitúrákat és iskolapadokat térítésmentesen a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsájtja, 

- ingyenesen elhelyezi a Bolhapiacok plakátját a www.felsotarkany.hu honlapon, a 

helyi kábel TV-n és a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény hirdető-

szekrényeiben, 

- gondoskodik a WC üzemeltetéséről májustól októberig (személyzet) 

- egész évben biztosítja a vizesblokk üzemeltetéséhez szükséges dologi feltételeket 

(tisztítószerek, eü papír stb.) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterület használati megállapodás 

megkötésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő tétel: 80.000,- Ft bérleti díj bevétele sor 

 

 



57/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Felsőtárkány Község Önkormányzata, mint alapító 2019. március 28. napjával elfogadja a 

Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjaninak Berecz Bernadett, Fáczán 

Zoltán és Pelyhe Gábor kuratóriumi tisztségről történő lemondását és a többi tag 

Vásárhelyi Rita, Bonyár Zsolt vonatkozásában a kuratórium személyi összetételét 

felülvizsgálja. 

 

Felelős: polgármester, elnök 

Határidő: azonnal 

 

58/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Felsőtárkány Község Önkormányzata, mint alapító 2019. március 29. napjától 

határozatlan időtartamra az alábbi személyi összetételben megválasztja a Felsőtárkány 

Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumának tagjait:  

Balogh László, Vásárhelyi Rita, Lubai-Rab Ildikó 

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Ifjúságáért Közalapítvány elnökévé Balogh László-t 

választja meg. 

A Képviselő-testület az elnök feladatává teszi, hogy a szükséges módosításokat az alapító 

okiratba és a nyilvántartásba bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, elnök 

Határidő: azonnal 

 

59/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Felsőtárkány Község Önkormányzata, mint alapító 2019. március 29. napjától 

határozatlan időtartamra az alábbi személyi összetételben megválasztja a Felsőtárkány 

Ifjúságáért Közalapítvány Felügyelőbizottságának tagjait:  

Pócsik Gábor (elnök) Juhászné Csoma Ildikó, Juhász Csaba István 

A Képviselő-testület az elnök feladatává teszi, hogy a szükséges módosításokat az alapító 

okiratba és a nyilvántartásba bejegyeztesse. 

 

60/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Rozmaring 

Népdalkör 2018. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Rozmaring Népdalkör beszámolóját a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. A pénzügyi elszámolás formailag megfelel az 

államháztartási törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) 

rendelet előírásainak.  

A pénzügyi támogatást a csoport nem merítette ki teljeskörűen, 20.663,- Ft maradvánnyal 

rendelkezik, amely összeg az önkormányzat költségvetésében marad. A Népdalkör 2018. 

évi költségvetési támogatása 559.337,- Ft volt.  

 

A Népdalkör a 2018. évi támogatás összegéből 54.800,- Ft támogatást nem a céloknak 

megfelelően használt fel, így ezek elszámolása nem elfogadható. A Népdalkörnek az 

Önkormányzat felé 54.800,- Ft összegben – figyelemmel - Felsőtárkány Község 

Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendelet előírásaira - visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 

 



Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

61/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul 

ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő felsőtárkányi 687/2. helyrajzi számú, 

kivett takarékszövetkezet és udvar megnevezésű, 308 m2 területű, természetben 3324 

Felsőtárkány, Fő út 153. szám alatt lévő épületben a Budapest Bank Zrt. bankjegykiadó 

automatát helyezzen el, és 2019. április 15. napjától határozatlan időtartamig üzemeltesse.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ATM elhelyezési megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. április 15.   

 

62/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2019. (III. 05.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-

vagyon üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési jogviszony bérleti üzemeltetési 

jogviszonnyá történő alakítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a korábban adott felhatalmazással a polgármester 

jogosult volt a közműves ivóvíz-szolgáltatás ellátására vonatkozóan az üzemeltetési 

jogviszony módosítását érintő dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

63/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2019. (III. 05.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-

vagyon üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési jogviszony bérleti üzemeltetési 

jogviszonnyá történő alakítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a korábban adott felhatalmazással a polgármester 

jogosult volt a közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás ellátására vonatkozóan az 

üzemeltetési jogviszony módosítását érintő dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

64/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Juhász 

Attila Simon polgármester illetményéről szóló előterjesztést és a 8/2017. (I. 26.) Képviselő-

testületi határozatban megállapított cafetéria rendszeren belüli természetbeni juttatásra 

vonatkozó pontját módosítja: 



A Képviselő-testület - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. 

§-ában foglaltakra - 2018. január hónaptól 2019. február hónapig tartó eredményes 

munkájának elismeréseként bruttó 1.673.640,- Ft jutalmat állapít meg az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) rendeletében foglaltak szerint. A 

megállapított juttatás fedezetét a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja az önkormányzat személyi jellegű kiadások soron 1.673.640,- Ft-ot, az 

önkormányzat szociális hozzájárulási adó soron 326.360,- Ft-ot. 

 

Felelős: jegyző, gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő tétel: önkormányzat / személyi jellegű kiadások sor 1.673.640,- Ft, 

         önkormányzat / szociális hozzájárulási adó 326.360,- Ft. 

 

65/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes kérdések 

tárgyalása kapcsán zárt ülést rendel el. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. március 28. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

66/2019. (III. 28.) Kóczián Dezső támogatási kérelmének elbírálása 

67/2019. (III. 28.) Szőnyi Gábor támogatásának elfogadása 

68/2019. (III. 28.) Információbiztonsági felelős megbízási szerződés módosításának 

elfogadása 

 

66/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kóczián Dezső 

Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc út 41. szám alatti lakos kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (X. 17.) önkormányzati rendelet 31. §-a és 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) számú rendelete alapján a 

kérelmező különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel 200.000,- Ft 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a rendkívüli élethelyzetbe került 

kérelmező és családja részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásra és a támogatás 

kérelmező folyószámlájára való utalására.  

 

Költségvetést terhelő összeg: 200.000,- Ft / Egyéb szervek támogatása költségvetési sor  

Felelős: polgármester  

67/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szőnyi Gábor a 

Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület vezetőjének kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Szőnyi Gábor a Felsőtárkányi Fúvószenekar 

Egyesület vezetője részére 2019. évre 495.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 

biztosít Felsőtárkány községben a családjával való letelepedéséhez, a lakhatási feltételeinek 

biztosításához. 

A támogatás odaítélése a civil szervezet érdekében végezni kívánt minőségi oktatási és 

közösségi tevékenységének segítése céljából történik, figyelemmel Felsőtárkány Község 

Önkormányzata által az államháztartáson kívülre, céljelleggel juttatott támogatások 

jogszerű és célszerű odaítéléséről, felhasználásáról és elszámolásáról szóló 2/2018. (I. 26.) 

rendeletben foglaltakra.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

Költségvetést érintő: 495.000,- Ft 2019. költségvetés egyéb szervek támogatása 

költségvetési sor 

 

68/2019. (III. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

információbiztonsági felelős szerződésmódosítására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy alapítói hozzájárulását adja a Felsőtárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal információbiztonsági felelős személy feladatainak ellátására 



vonatkozó szerződés módosításához, támogatja Bognár Attila egyéni vállalkozóval a 

60.000,- Ft/hó szolgáltatási díj ellenében 2019. április 1. napjától határozatlan időre a 

megbízási szerződés létrejöttét. 

A Képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást a Közös Hivatal 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2019. április 1.  

Költségvetést érintő: 540.000,- Ft Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal dologi 

kiadások sora terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. április 25. 

 

Határozatok: Tárgya: 

69/2019. (IV. 25.) A Felsőtárkányi Nonprofit Kft. 2019. évi I. negyedéves pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

70/2019. (IV. 25.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2019. évi I. negyedéves pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

71/2019. (IV. 25.) A Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. I. negyedéves 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

72/2019. (IV. 25.) A Felsőtárkányi Művelődési Ház intézményvezetőjének beszámolójának 

elfogadása a 2018. évi munkájáról 

73/2019. (IV. 25.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

4/2019. (IV. 26.) A 2018. évi költségvetési zárszámadási rendelet jóváhagyása 

 

5/2019. (IV. 26.) Az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendeletének 

elfogadása  

 

 

69/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2019. január 1.–március 31. 

közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

70/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2019. január 1.– 2019. 

március 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

71/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. január 

1.– 2018. március 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

72/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Felsőtárkányi Művelődési Ház 2018. évi munkájáról készült beszámolót. 



 

Határidő: azonnal  

Felelős: intézményvezető 

 

73/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes kérdések 

tárgyalása kapcsán zárt ülést rendel el. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. április 25. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

74/2019. (IV. 25.) Költségvetési átcsoportosítás 

75/2019. (IV. 25.) Orosz Gábor és Oroszné Szecskó Mónika lakástámogatási kérelmének 

megtárgyalása 

76/2019. (IV. 25.) Csáti Sándor és Csáti Sándorné telekhatár rendezési ügye 

 

74/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:  

-  2. számú melléklet V. fejezet Tartalékok / Önkormányzati tartalék sor         -300 e Ft 

- 2. számú melléklet IV. fejezet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése /  

Támogatási kölcsönök nyújtása / Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne sor               300 e Ft. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

75/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Orosz Gábor és Oroszné Szecskó Mónika lakásvásárlási 

támogatás kérelmét és úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2013. 

(VI.13.) rendelete alapján 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint egyösszegű, egyszeri, 

vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Pályázók részére.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Pályázókkal történő szerződés aláírására. 

Költségvetési forrás: Támogatási kölcsönök nyújtása/Fiatalok lakáshoz jutási támogatása 

sora terhére  

Költségvetést terhelő összeg: 300.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

76/2019. (IV. 25.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csáti Sándor 

és Csáti Sándorné ingatlan határ-rendezése tárgyában benyújtott kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a felsőtárkányi 195/7. helyrajzi számú, 883 m2 

területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan Felsőtárkány Község 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. A tárgyban írt kérelem és a rendelkezésre 

álló tények alapján a Képviselő-testület nem vitatja, hogy Csáti Sándor és családja az 

ingatlant több mint 25 éve a sajátjaként és jóhiszeműen használja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a 

határozat tartalmával megegyező tartalmú jognyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 



2019. május 23. 

 

Határozatok: Tárgya: 

80/2019. (V. 23.) A település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 

81/2019. (V. 23.) A Felsőtárkányi Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása  

 

82/2019. (V. 23.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása 

 

83/2019. (V. 23.) A Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

84/2019. (V. 23.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 

Okiratának elfogadása 

85/2019. (V. 23.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény munkavállalói 

státusz (létszámkeret) meghatározásának elfogadása  

86/2019. (V. 23.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető 

kinevezésének elfogadása 

87/2019. (V. 23.) Szavazatszámláló Bizottság póttagok megválasztása 

88/2019. (V. 23.) Dr. Chikánné Patrik Mónika Katalin kinevezése 

89/2019. (V. 23.) Igazgatási szünet elfogadása 

90/2019. (V. 23.) Zárt ülés elrendelése 

 

80/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a közbiztonság helyzetéről készült beszámolót. 

 

81/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 §. rendelkezésére tulajdonosi 

minőségében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkány 

Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját.  

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető  

 

82/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 §. rendelkezésére tulajdonosi 

minőségében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkány Bükk-

kapu Kft. 2018. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját.  

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető  



83/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 §. rendelkezésére tulajdonosi 

minőségében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkányi 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti 

beszámolóját.  

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető  
 

84/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

megalapítására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 7. pontjában biztosított hatáskörében úgy határoz, hogy a  

-   szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt 

személyes gondoskodás keretében a családsegítés, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az 

idősek nappali ellátása, valamint a  

- gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt 

gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének működtetése keretében a gyermekjóléti 

szolgáltatás  

működtetésére 2019. szeptember 1. napi hatállyal önkormányzati fenntartású és 

működtetésű Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézményt hoz létre.    

A Képviselő-testület az intézmény Alapító Okiratát a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat megküldésével intézkedjen a 

Kincstári nyilvántartásba történő bejelentéséről.   

 

Határidő: 2019. szeptember 1.  

Felelős: polgármester, jegyző 
 

85/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

munkavállalói státusz meghatározására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2019. szeptember 1. napjától a Felsőtárkányi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létszámkeretét az alábbiakban határozza meg:  

4 fő főállású közalkalmazotti státusz, amelyből 1 fő intézményvezető.  

 

A Képviselő-testület a személyi kiadások költségvetési forrását az intézmény 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

86/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést.  



A Képviselő-testület figyelemmel  

 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásaira –  
 

úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői 

feladatainak ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül 2019. szeptember 1. napjától 2022. 

augusztus 31. napjáig szóló 3 éves határozott időtartamra intézményvezetői megbízást ad 

Béresné Erdélyi Krisztina Felsőtárkány, Fő út 16. szám alatti lakosnak. 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb 

munkáltatói jogköröket Felsőtárkány Község polgármestere gyakorolja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a kinevezési okmány elkészítésére. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Béresné Erdélyi Krisztina 

illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Kormányrendelet irányadó rendelkezései alapján bruttó 347.804,- Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

Illetményének összetétele:  

166.835,- Ft  alapilletmény a besorolás alapján járó illetményrész 

  28.165,- Ft  garantált illetményre történő kiegészítés,  

102.804,- Ft  szociális ágazati összevont pótlék, 

  50.000,- Ft  magasabb vezetői pótlék Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvényben maghatározott illetménypótlék számítási alap 250 %-a.  

 

Az illetménynek a magasabb vezetői pótlék része kizárólag a magasabb vezetői megbízás 

időtartamára került megállapításra.  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2019. szeptember 1.  

Felelős: polgármester, jegyző   

 

87/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló 

Bizottságok megválasztására vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy szavazatszámláló bizottsági póttagoknak: Bajzát 

Csabáné, Mikesz Károlyné, Rázsiné Mata Ildikó felsőtárkányi lakosokat megválasztja. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal   

 

https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/99200033.TV/tvalid/2019.1.1./tsid/
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/99200033.TV/tvalid/2019.1.1./tsid/


88/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Község Önkormányzata fenntartásában működtetni kívánt idősek nappali ellátása 

szociális alapszolgáltatás gondozó, terápiás szakember munkakör betöltésére beérkezett 

pályázatokat. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Felsőtárkány Község Önkormányzata 

fenntartásában működtetni kívánt idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás 

gondozó, terápiás szakember munkakör betöltésére vonatkozó pályázatot eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az eredményes 

pályázat alapján Dr. Chikánné Patrik Mónika Katalint 2019. július 1. napjától 

határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével megbízza az idősek nappali ellátása 

szociális alapszolgáltatás gondozó, terápiás szakember feladatok ellátásával.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Chikánné Patrik Mónika 

Katalin gondozó, terápiás szakember közalkalmazott illetményét végzettségének és 

szakképzettségének, valamint közalkalmazotti jogviszonyának megfelelően a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az illetményen felüli ágazati 

pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet irányadó rendelkezései alapján állapítja meg.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

89/2019. (V. 23.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári 

igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó előterjesztést, úgy határozott, hogy - figyelemmel 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 30/2012. (III. 7.) 

Kormányrendelet rendelkezéseire - a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

törzshivatalában technikai okok, épület felújítás miatt 2019. június 3. napjától 2019. június 

7. napjáig terjedő időszak munkanapjaira igazgatási szünetet rendel el.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2019. június 3. 

 

90/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes és üzleti kérdések 

tárgyalása kapcsán zárt ülést rendel el. 
 

 

 

 

 

 



2019. május 23. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

91/2019. (V. 23.) Költségvetési átcsoportosítás 

92/2019. (V. 23.) Bakondi Péter és Bajzát Evelin lakástámogatási kérelmének elfogadása 

93/2019. (V. 23.) Barta Krisztián és Bajzát Kristóf kérelmének elfogadása 

 

 

91/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:  

-  2. számú melléklet V. fejezet Tartalékok / Önkormányzati tartalék sor         -300 e Ft 

- 2. számú melléklet IV. fejezet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése /  

Támogatási kölcsönök nyújtása / Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne sor               300 e Ft. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

92/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Bakondi Péter és Bajzát Evelin lakásvásárlási támogatás 

kérelmét és úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2013. (VI.13.) 

rendelete alapján 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint egyösszegű, egyszeri, vissza nem 

térítendő támogatást állapít meg a Pályázók részére.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Pályázókkal történő szerződés aláírására. 

Költségvetési forrás: Támogatási kölcsönök nyújtása/Fiatalok lakáshoz jutási támogatása 

sora terhére  

Költségvetést terhelő összeg: 300.000,- Ft. 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

93/2019. (V. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy B Plusz B 

5000. Kft. részéről a  „Sport Büfé” értékesítése esetén a felsőtárkányi 1499. helyrajzi számú 

közterületi ingatlanon, természetben Felsőtárkány, Ifjúság utca 1/3. szám alatt 

elhelyezkedő létesítmény alatti 114 m2 területű ingatlanra 2019. augusztus 1. napjától 3 

éves határozott időtartamra Bajzát Kristóf Felsőtárkány, Bocskai István utca 22. szám 

alatti lakossal az épület felújítási kötelezettséggel járó közterület használati szerződést köt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal    
 

 

 

 

 

 



2019. június 26. 

 

Határozatok: Tárgya: 

94/2019. (VI. 26.) Az Emberi Erőforrás Bizottság eddig végzett munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása  

95/2019. (VI. 26.) A Pénzügyi Bizottság eddig végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

96/2019. (VI. 26.) A Helyi Értéktár Bizottság I. féléves beszámolójának elfogadása 

 

97/2019. (VI. 26.) Sziklaforrás Egyesület önkormányzati vagyonkezelésről szóló 

beszámolójának elfogadása 

98/2019. (VI. 26.) Sportegyesület önkormányzati vagyonkezelésről szóló beszámolójának 

elfogadása 

99/2019. (VI. 26.) Bródy Sándor Könyvtár 2018. évi tájékoztatójának elfogadása 

 

100/2019. (VI. 26.) Felsőtárkányi Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 

 

101/2019. (VI. 26.) Felsőtárkányi Művelődési Ház nyári nyitva tartásának elfogadása 

 

102/2019. (VI. 26.) Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása 

 

103/2019. (VI. 26.) Felsőtárkányi Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzésének pénzügyi fedezet 

jóváhagyása 

104/2019. (VI. 26.) Tóth Imre Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelmének megtárgyalása 

 

105/2019. (VI. 26.) Barta István pince elbirtoklási ügye 

106/2019. (VI. 26.) Pelyhe Sándor Istvánné ajándékozási felajánlásának elfogadása 

107/2019. (VI. 26.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

7/2019. (VI. 27.) Az Önkormányzat 1/2019. (II. 15.) számú a 2019. évi költségvetéséről 

szóló rendeletének módosítása 

 

 

94/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. június 1. 

napjától 2019. május 31. napjáig terjedő időszak tevékenységéről készült beszámolóját. 

 

95/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2018. június 1. napjától 

2019. május 31. napjáig terjedő időszak tevékenységéről készült beszámolóját. 

 



96/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Helyi Értéktár Bizottság 2019. I. félévi 

tevékenységéről készült beszámolóját. 

 

97/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület, mint a 

1567/2 hrsz-ú halgazdálkodási jog gyakorlásával és a Felsőtárkányi kistó és környéke 

működtetésével megbízott Egyesület 2018. évi beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

98/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi SC Sportegyesület, mint az 

1505. helyrajzi számú sportkomplexum működtetésével megbízott Egyesület 2018. évi 

vagyonbeszámolóját. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

99/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az önkormányzattal kötött megállapodásban 

foglalt feladatok megvalósulásáról, a szolgáltató hely tevékenységéről készült 2018. évi 

tájékoztatóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

100/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Művelődési Ház Alapító Okirat módosításra vonatkozó előterjesztést. 

A Felsőtárkányi Művelődési Ház intézmény Alapító Okiratából a könyvtári tevékenység 

ellátására vonatkozó tevékenységet 2019. július 01. napjától törölni rendelei és az Alapító 

Okirat módosító dokumentumot a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a Magyar Államkincstárnál a 

törzskönyvi nyilvántartásba történő módosító bejegyzés kezdeményezésére.  

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

 

 



101/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Felsőtárkányi 

Művelődési Ház intézmény vezetőjének nyári zárva tartására benyújtott előterjesztését. 

A Képviselő-testület alapítói és fenntartói hatáskörében úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi 

Művelődési ház 2019. augusztus 21. és 2019. augusztus 30. napja közötti időszakban történő 

zárvatartását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

rendelkezéseire figyelemmel jóváhagyja. 

 

Felelős: intézményvezető  

Határidő: 2019. augusztus 21. 

 

102/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának 

módosítását. 

A Képviselő-testület, mint a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde intézmény fenntartója - 

figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. 

§ (1) bekezdésének c) pontjára és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdésének d) pontjára – az intézmény szakmai 

programját jóváhagyja.  

 

Felelős: óvodavezető     

Határidő: azonnal 

 

103/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 1.593.000,- forint összegű, a bölcsőde tárgyi eszközeinek 

beszerzésére vonatkozóan tett javaslatot és biztosítja az intézmény költségvetésében a 

fedezetet. 

 

Költségvetést érintő tétel: 

- 2. számú melléklet V. fejezet Tartalékok / Önkormányzati tartalék sor         -1593 e Ft 

- 2. számú melléklet I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek/Felsőtárkányi Óvoda 

és Bölcsőde/Dologi jellegű kiadások        +1593 e Ft 

 

Felelős: óvodavezető, polgármester 

Határidő: azonnal 
 

104/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata megtárgyalta Tóth Imre a felsőtárkányi 1502/17. 

helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának kérelmét.  

A kérelem alapján az EK1 közjóléti erdő besorolású ingatlan beépíthető minimum területi 

egység mértéke 40.000 m2-ről 35.000 m2-re módosul. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy elviekben támogatja Tóth Imre településrendezési 

szabályozási terv módosítására vonatkozó kérelmét, azzal, hogy a kérelem 



településrendezési eszközökbe való beillesztése akkor történik meg, ha az nem ellentétes a 

hatályos szakmai jogszabályokkal és a módosításhoz a véleményező hatóságok, szervek 

hozzájárulnak.  

A kérelem tartalmához illeszkedő szabályozási terv soron kívüli módosításához kapcsolódó 

mindennemű költség a kérelmező felet terheli. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

105/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Barta István pince 

tulajdonjogának rendezése ügyében benyújtott kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a felsőtárkányi 360/25. helyrajzi számú 28 m2 

területű, kivett présház megnevezésű ingatlan Felsőtárkány Község Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képezi. 

A tárgyban írt kérelem és a rendelkezésre álló tények alapján a Képviselő-testület nem 

vitatja, hogy Barta István és családja az ingatlant több, mint 15 éve  sajátjaként és 

jóhiszeműen használja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a 

határozat tartalmával megegyező tartalmú jognyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

106/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy Pelyhe Sándor Istvánné 3324 Felsőtárkány, Móricz 

Zsigmond u. 3. szám alatti lakos - Felsőtárkány, 239/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó – 

ajándékozási szándékát elfogadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Földhivatali Osztályánál a közterület jelleg feltüntetése átvezetésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az út és közművek kiépítéséhez kapcsolódó költségek 

viselésében nem vállal részt. 

 

Felelős: polgármester 

 

107/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettség okán 

zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 



2019. június 26. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

108/2019. (VI. 26.) Az Önkormányzat 7/2009. (IV. 14.) számú, „Felsőtárkány Község 

Díszpolgára” cím és a „Felsőtárkányért” kitüntető díj adományozásáról szóló 

rendelete alapján díjak adományozása  

109/2019. (VI. 26.) Csáti Sándor Nonprofit Kft. ügyvezető értékelése, további foglalkoztatás 

 

110/2019. (VI. 26.) Babné Suha Cintia méltányossági kérelmének megtárgyalása 

111/2019. (VI. 26.) Homoki Gábor ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

112/2019. (VI. 26.) Rozmaring Népdalkör vezetője méltányossági kérelmének megtárgyalása 

113/2019. (VI. 26.) Kanyó Péter és Kanyó Petra lakástámogatási kérelmének megtárgyalása 

114/2019. (VI. 26.) Hitelfelvétel elfogadása 

 

108/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. 

évben  

 
Juhász Ferenc Gyula 

 

részére „Felsőtárkány Község Díszpolgára” címet adományoz. 

 

Az odaítélt cím és díj átadására a 2019. augusztus 20-ai települési rendezvényen kerül sor. 
 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2019. augusztus 20. 

 

109/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztség 

betöltésére vonatkozó előterjesztést. 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Nonprofit 

Kft. (cg. 10-09-028823/29, székhely: Felsőtárkány, Fő út 101. szám) alapítója és tulajdonosi 

jogok gyakorlója, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény alapján – figyelemmel a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. 

§ (2) bekezdésére – a Felsőtárkány Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének ellátására Csáti 

Sándor Felsőtárkány, Koronás út 22. szám alatti lakost bízza meg 2020. január 1. napjától 

5 éves határozott időtartamra 2024. december 31. napjáig megbízási jogviszonyban. 

Az ügyvezető bruttó megbízási díja a Képviselő-testület által a Kft. üzleti tervében 

elfogadott bruttó 380.000,- Ft juttatás. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítói döntés alapján az Alapító 

Okirat módosításának, az ügyvezető kinevezési okiratának az aláírására. 



A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: 2019. december 31. 

 

110/2019. (VI. 26) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Babné Suha 

Cintia kérelmét és úgy döntött, hogy azt nem támogatja, ugyanis az Önkormányzat 

rendelete erre vonatkozóan részletfizetési kedvezményt nem tesz lehetővé. A rendelet 

megfogalmazása egyértelmű, a jogosulatlanul felvett vagy a fel nem használt támogatást az 

Önkormányzat számlájára 8 napon belül vissza kell fizetni. 

 

Felelős: polgármester, önkormányzat jogi képviselője 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

111/2019. (VI. 26) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Homoki Gábor 

Felsőtárkány, Tagos-dűlő utca 7. szám alatti lakos kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a lakóingatlan északi telekhatára mentén lévő 

önkormányzati ingatlan szabályozási nyomvonal mentén, telekhatár rendezéssel történő 

ingatlanrész értékesítéséhez kérelmező részére elviekben hozzájárul. 

Az értékesítési árról a kérelmező által benyújtott ingatlan telekhatár rendezési vázrajz 

alapján dönt. 

A Képviselő-testület a földmérési munkarészek és a Földhivatali eljárási díjak és az adás-

vétellel kapcsolatosan felmerülő költségek megfizetését nem vállalja, az a kérelmező 

kötelezettsége.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítéshez szükséges 

előkészületek, intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

112/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rozmaring 

Népdalkör vezetőjének méltányossági kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 60/2019. (III. 28.) számú határozatát változatlan 

tartalommal hatályban tartja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

113/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kanyó Péter és 

Kanyó Petra Felsőtárkány, Gárdonyi Géza u. 32/1. szám alatti lakos kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (X. 17.) önkormányzati rendelet 31. §-a és 



az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) számú rendelete alapján 

300.000,- Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a különös méltánylást 

érdemlő élethelyzetre tekintettel, kérelmező és családja részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásra és a támogatás 

kérelmező folyószámlájára való utalására.  

 

Költségvetést terhelő összeg: 300.000,- Ft / Egyéb szervek támogatása költségvetési sor  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

114/2019. (VI. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Budapest 

Bank Zrt., mint az önkormányzat számlavezető pénzintézete folyószámlahitelre vonatkozó 

ajánlatát. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak 

áthidaló finanszírozására 30 millió Ft, azaz Harmincmillió forint értékű folyószámlához 

kapcsolódó, éven belüli kölcsön igénybevételére szerződést köt a Budapest Bank Zrt-vel. 

A kölcsön időtartama 2019. június 27. napjától 2019. december 16. napjáig tartó időszak.  

Az Önkormányzat az igénybe vett kölcsön után ügyleti kamatot fizet a Banknak, az ügyleti 

kamatláb mértéke (érvényes báziskamatláb és a kamatrés együttes összege, 3,27 %. 

A kamatperiódus 1 hónap, amely alatt az ügyleti kamatláb mértéke változatlan.  

Az ügyleti kamatláb mértéke az irányadó báziskamatlábnak megfelelően változik.  

Az ügyleti kamat megfizetése utólag, a kamatperiódus utolsó napján esedékes.  

Az Bank a kölcsön igénybe nem vett összege után évi 0 % mértékű rendelkezésre tartási 

jutalékot számol el. 

Az Önkormányzat a Kölcsön összege után évi 0,5 % mértékű kezelési költséget köteles 

fizetni, szerződés aláírásakor, amelynek beszedésére az önkormányzat felhatalmazza a 

Budapest Bank Zrt-t. 

Az önkormányzat szerződéskötési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke a kölcsön összege 

után 0 %.  

Amennyiben az önkormányzat a kölcsönszerződést a kölcsönlejárat előtt felmondja, 

adminisztrációs díjat köteles fizetni, amelynek mértéke a kölcsön összege után 1%.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. július 08. rendkívüli 

 

Határozatok: Tárgya: 

115/2019. (VII. 08.) Vis Maior pályázat benyújtásának elfogadása 

 

116/2019. (VII. 08.) Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létszámkeretének 

elfogadása 

117/2019. (VII. 08.) Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének vezetői 

pótlék megállapítása  

118/2019. (VII. 08.) Beruházási költségek elfogadása 

119/2019. (VII. 08.) Magyar Falu Program keretében induló óvodafejlesztés című pályázat 

benyújtásának elfogadása 

120/2019. (VII. 08.) Magyar Falu Program pályázat benyújtásához tervezési költségek 

elfogadása 

 

115/2019. (VII. 08) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:   

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a vis maior támogatásra vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy vis maior támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: 2019. június 7. napján történt villámárvíz következtében a 

temető övárokban (823. hrsz), a temető belterületi útjain (826. hrsz.) és a Petőfi utcában 

(1az esőzések okozta károk helyszíneinek helyreállítása. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2019. év % 

Saját forrás  6.568.858,- Ft 30 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft            - 

Egyéb forrás  0 Ft            - 

Vis maior támogatási igény 15.327.336,- Ft 70 % 

Források összesen 21.896.194,- Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 21.896.194,- Ft, melynek 30 %-os 

önerejét, 6.568.858,- Ft-ot az önkormányzat biztosít a 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II.15.) számú rendeletében meghatározott általános tartalék sora terhére, a 

fennmaradó 70 %-os forrás biztosítására vis maior támogatási igényt nyújt be.  

 

A képviselő-testület kijelenti, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek Felsőtárkány 

Község Önkormányzatának tulajdonát képezik és a Magyarországi helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott 

településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása) kötelező feladat ellátását szolgálják.  

 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 



 

Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanok költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira kiemelt figyelemmel történő helyreállítását. 

 

Az Önkormányzat kizárólag a saját erejéből, saját pénzügyi forrás terhére a vis maior 

okozta helyzetet nem tudja megoldani. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. július 8. 

 

116/2019. (VII. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói döntéssel a 

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létszámkeretét 2019. szeptember 1. 

napjától 4 fő főállású közalkalmazotti státuszban határozta meg. 

A létszám feltöltése során 4 fő áthelyezése 2019. augusztus 31. napján az önkormányzat 

alkalmazásban álló közalkalmazotti állományból valósul meg. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete munkáltatóként határoz arról, 

hogy a szociális ágazatban tevékenykedő kollégák áthelyezéssel  

- Béresné Erdélyi Krisztina család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője és 

intézményvezető, 

- Chikánné Patrik Mónika idősek nappali ellátása gondozó és terápiás munkatárs, 

- Erdélyi Csabáné szociális gondozó és 

- Farkas Szilárdné szociális gondozó 

2019. szeptember 1. napjától a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

foglalkoztatási állományába kerülnek. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata az intézmény költségvetése terhére biztosítja az 

alkalmazottak személyi költségeinek fedezetét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkavállalók áthelyezéséhez 

kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

117/2019. (VII. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc út 53. szám) 

intézményvezető helyettesi pótlékra vonatkozó előterjesztést.  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

intézményvezető helyettes részére 2019. szeptember 1. napjától a vezető helyettesi 

megbízatása időtartamára – a Magyarország költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

60. §-ában meghatározott, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

70. §-a szerinti -  150 % vezetői pótlékot állapít meg. 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét a kinevezési okirat 

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

118/2019. (VII. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc út 53. szám) és a 

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal (Felsőtárkány, Fő út 101. szám) energetikai 

korszerűsítése pályázattal érintett épületek komplett fejlesztésére vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő testület úgy határoz, hogy az intézmények működési feltételeinek 

kialakításához szükséges eszközök, berendezési tárgyak megvásárlásához 8,5 millió forint 

összegű keretet biztosít Felsőtárkány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés, 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás sora terhére. 

 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a bekért árajánlatok 

alapján a megrendelések tárgyában döntést hozzon és a döntés alapján a polgármester a 

beszerzéseket lebonyolítsa és kötelezettséget vállaljon az önkormányzat nevében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

119/2019. (VII. 08) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:   

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu program keretében az Óvodafejlesztés MFP-FOB/2019. számú 

pályázati kiírásra a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Intézmény Felsőtárkány, Ady Endre 

utca 59. szám alatti épületben tornaszoba kialakítására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető, polgármester 

 

120/2019. (VII. 08) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:   

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu program keretében az Óvodafejlesztés MFP-FOB/2019. számú 

pályázati kiírásra a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Intézmény Felsőtárkány, Ady Endre 

utca 59. szám alatti épületben tornaszoba kialakítására. 

 

A Képviselő testület úgy határoz, hogy a pályázat benyújtásához szükséges építészeti 

tervdokumentáció elkészítésére 400.000,- forint keret összeget határoz meg a Felsőtárkány 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés, tartalék sora terhére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető, polgármester 

 

 

 



2019. július 26. rendkívüli 

 

Határozatok: Tárgya: 

121/2019. (VII. 26.) A „a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló pályázaton való részvétel 

megtárgyalása 

122/2019. (VII. 26.) Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési 

feltételeknek való megfelelés 

123/2019. (VII. 26.) Vis Maior pályázat a 115/2019. (VII. 08.) számú határozat módosítása 

Rendeletek: Tárgya: 

8/2019. (VII. 27.) A 12/2013. (VI .13.)számú a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

9/2019. (VII. 27.) Az 1/2013. (I. 24.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

10/2019. (VII. 27.) A 4/2015. (II. 13.) számú a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

11/2019. (VII. 27.) A 29/2012. (XII. 13.) számú az étkezési és a szociális ellátás térítési 

díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

121/2019. (VII. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi L. 

törvény a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 3. melléklet 1.9. pontja 

alapján „a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról” megjelent pályázati kiírást és úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat a támogatási kérelmet benyújtja 150 m3 kemény lombos tűzifa 

beszerzéséhez.  

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 190.500,- Ft önerőt a költségvetési tartalék 

terhére biztosítja.  

 

Költségvetést érintő tétel: 190.500,- Ft költségvetési tartalék sor 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

 

122/2019. (VII. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata (javaslat): 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

működtetésre vonatkozó előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 41. § (6) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbiak szerint határoz: 

 
1. Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai programját a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

 



2. Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szervezeti és működési szabályzat, 

valamint házirend dokumentumokat a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja.  

 

3. Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő JBP-384 forgalmi rendszámú, Suzuki Ignis 1,3 GLX 

típusú szociális étkeztetés ellátását szolgáló személygépjárművet 2019. szeptember 1-i 

hatállyal Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Felsőtárkány, II. Rákóczi 

Ferenc út 53. szám alatti intézmény üzemeltetésébe adja. 

A Képviselő testület a gépjármű üzembentartói bejegyzéséhez hozzájárul, az 

üzembentartói szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

4. A Képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzati fenntartású és működtetésű 

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Felsőtárkányi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény között 2019. szeptember 1. napi hatállyal megkötésre kerülő 

munkamegosztási megállapodást. 

 

5. A Képviselő-testület jóváhagyja a Felsőtárkány Község Önkormányzata és a 

tulajdonában lévő Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. gazdasági társaság 

között a gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatok ellátására megkötött 

szerződés 2019. szeptember 1-i hatállyal történő módosítását.  

  

6. A Képviselő-testület jóváhagyja a Felsőtárkány Község Önkormányzata és a 

tulajdonában lévő Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdasági társaság 

között a községüzemeltetésre vonatkozó, az alapfokú nevelési, közművelődési, 

egészségügyi és szociális intézmények üzemeltetése tárgyában, ezen feladatok ellátására 

megkötött szerződés 2019. szeptember 1-i hatállyal történő módosítását.  
 

Határidő: 2019. szeptember 1.  

Felelős: polgármester, intézményvezető 
 

123/2019. (VII. 26) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2019. (VII. 08.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A káresemény megnevezése: 2019. június 7. napján történt villámárvíz következtében a 

temető övárokban (823. hrsz), a temető belterületi útjain (826. hrsz.) és a Petőfi utcában 

(1278. hrsz.) az esőzések okozta károk helyszíneinek helyreállítása. 

 

 A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2019. év % 

Saját forrás  9.384.678,- Ft 30 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft            - 

Egyéb forrás  0 Ft            - 

Vis maior támogatási igény 21.897.580,- Ft 70 % 

Források összesen 31.282.258,- Ft 100 % 

 



A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 31.282.258,- Ft, melynek 30 %-os 

önerejét, 6.568.858,- Ft-ot az önkormányzat biztosít a 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II.15.) számú rendeletében meghatározott általános tartalék sora terhére, 

2.815.820,- Ft-ot a 2020. évi költségvetés beruházás sor terhére, a fennmaradó 70 %-os 

forrás biztosítására vis maior támogatási igényt nyújt be.  

   

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. augusztus 22. 

 

Határozatok: Tárgya: 

124/2019. (VIII. 22.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

125/2019. (VIII. 22.) Magyar Falu Program pályázati felhívások megtárgyalása, pályázatok 

beadásának elfogadása 

 

 

124/2019. (VIII. 22.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 

Választási Bizottságok megválasztására vonatkozó előterjesztést. Úgy határozott, hogy a  

 

Helyi Választási Bizottság tagjának:  Borsó Gábor   

Gál Ádám 

Juhász Oszkárné                                      

    Póttagjának:  Farkas Tamás 

       Tichy Rita    

                                                        

felsőtárkányi lakosokat megválasztja. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

125/2019. (VIII. 22.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar 

Falu Program keretében 100 %-os vissza nem térítendő támogatás elnyerésére 

pályázatokat nyújt be az alábbi alprogramok megvalósítására: 

 

- „Óvodafejlesztés” című alprogramhoz, a MFP-FOB/2019. kódszámú kiírás keretében 

az óvodaépület tornaszobával történő ellátására. 

- „Óvoda udvar” című alprogramhoz a MFP-OUF/2019. kódszámú kiírás keretében az 

óvodai udvar és kültéri eszközfejlesztésre. 

- „Temető fejlesztése” című alprogramhoz, a MFP-FFT/2019. kódszámú kiírás keretében 

a  temetői ravatalozó felújítására. 

- „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című alprogramhoz MFP-

KKE/2019. kódszámú kiírás keretében eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek 

hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, 

járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. 

- „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című alprogramhoz 

MFP-BJA/2019. kódszámú kiírás keretében az önkormányzati tulajdonban lévő járdák 

építésének, felújításának támogatására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 5.  

 

 

 



2019. szeptember 26. 

 

Határozatok: Tárgya: 

126/2019. (IX. 26.) Az Önkormányzat 2019. év 1–7. hónapok gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 

127/2019. (IX. 26.) Az Óvoda intézményvezetőjének 2018/2019. nevelési év munkájáról 

szóló beszámolójának elfogadása  

128/2019. (IX. 26.) A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 2019-2020. évi Munkatervének 

elfogadása 

129/2019. (IX. 26.) A Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

130/2019. (IX. 26.) A Felsőtárkányi Művelődési Ház 2019. évi rendezvények alakulásáról 

szóló beszámolójának elfogadása  

131/2019. (IX. 26.) A Felsőtárkányi Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítás 

132/2019. (IX. 26.) A Felsőtárkányi Nonprofit Kft. 2019. év 1–7. hónapokról szóló pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

133/2019. (IX. 26.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2019. év 1–7. hónapokról szóló pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

134/2019. (IX. 26.) A Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. év 1–7. hónapokról 

szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

135/2019. (IX. 26.) A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadása 

136/2019. (IX. 26.) A 2019. évi vagyonnyilatkozatok teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadása 

137/2019. (IX. 26.) Sziklaforrás Közhasznú Egyesület I. féléves beszámolójának elfogadása 

138/2019. (IX. 26.) Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület I. féléves 

beszámolójának elfogadása 

139/2019. (IX. 26.) Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete I. féléves beszámolójának 

elfogadása 

140/2019. (IX. 26.) Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete átcsoportosítási kérelmének 

elfogadása 

141/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány SC Sportegyesület I. féléves beszámolójának elfogadása 

142/2019. (IX. 26.) Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület I. féléves beszámolójának 

elfogadása 

143/2019. (IX. 26.) Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület I. féléves beszámolójának 

elfogadása 

144/2019. (IX. 26.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány I. féléves beszámolójának 

elfogadása 

145/2019. (IX. 26.) Agria Shotokan Karate Egyesület I. féléves beszámolójának elutasítása 

146/2019. (IX. 26.) Bursa Hungarica 2020. évi pályázati felhívás elutasítása 

147/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány, 2692 hrsz-ú ingatlan adásvételi előszerződés elfogadása 

148/2019. (IX. 26.) Játszótéri eszközök felülvizsgálata Szamei Kft-vel való szerződéskötés 

elfogadása 



149/2019. (IX. 26.) Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület haszonbérleti szerződés 

meghosszabbításának elfogadása 

150/2019. (IX. 26.) A településkép védelméről szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

társadalmi véleményezére bocsájtása 

151/2019. (IX. 26.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

12/2019. (IX. 27.) Felsőtárkány Község Önkormányzata által az államháztartáson kívülre, 

céljelleggel juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítéléséről, 

felhasználásáról és elszámolásáról szóló módosítása 

13/2019. (IX. 27.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz 

jutás helyi támogatásának rendjéről szóló rendelet módosítása 

 

126/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. év 01-

07. havi gazdálkodásáról szóló előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a 2019. évi 01-07. havi gazdálkodásról szóló tájékoztatót a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal   

 

127/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda 2018-2019-es nevelési évére 

vonatkozó beszámolóját.  

A Képviselő-testület figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. 

§ (2) bekezdésére, valamint Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. évi munkatervére, az intézményvezető 2018-2019. nevelési évre vonatkozó 

beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal 

 

128/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda 2019/2020. nevelési évére vonatkozó 

munkatervét. 

A Képviselő-testület figyelemmel - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) 

bekezdésében foglaltakra – a Felsőtárkányi Óvoda 2019/2020. nevelési évére vonatkozó 

munkatervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: óvodavezető 

Határidő: azonnal  



129/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra vonatkozó 

előterjesztést. 

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Művelődési Ház intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

130/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető 

előterjesztésében megtárgyalta és - figyelemmel Felsőtárkány Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2019. évi munkatervére - a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Művelődési Ház 2019. évi rendezvények pénzügyi 

teljesítéséről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: intézményvezető     

Határidő: azonnal  

 

131/2018. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nonprofit 

Kft. üzleti tervének módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 

2019. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

módosítja.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető  

 

132/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2019. január 1.–július 31. 

közötti időszakra vonatkozó szöveges és pénzügyi beszámolóját. 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

133/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2019. január 1.–július 31. 

közötti időszakra vonatkozó szöveges és pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



134/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. január 

1.–július 31. közötti időszakra vonatkozó szöveges és pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

135/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

136/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 

elnökének előterjesztésében megtárgyalta és elfogadja az önkormányzati képviselők, az 

önkormányzat által alapított intézmény vezetőinek, az önkormányzat tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok vezetőinek és az önkormányzat hivatalánál közszolgálati 

jogviszonyban álló tisztviselők, valamint mindezek hozzátartozóinak vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló beszámolót.   

 

137/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Sziklaforrás Egyesület 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Sziklaforrás civil szervezet 2019. I. 

félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesületnek megítéli az 1/2019. (II. 15.) 

költségvetési rendeletben betervezett második félévi pénzügyi juttatást.  

A támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

138/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2019. I. félévi támogatásáról szóló 

pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 

civil szervezet 2019. I. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja.  

A Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az 

államháztartási törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) 



rendeletének előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil 

szervezet alapító dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület megítéli az 1/2019. 

(II. 15.) költségvetési rendeletben betervezett második félévi pénzügyi juttatást.  

A támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

139/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Egyesülete 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete civil 

szervezet 2019. I. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja.  

A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének megítéli az 1/2019. (II. 

15.) költségvetési rendeletben betervezett második félévi pénzügyi juttatást.  

A támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  

Az I. félévben fel nem használt maradványösszeget a szervezet jogosult a II. félévben 

felhasználni. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

140/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Egyesülete 2019. évi támogatás átcsoportosítására vonatkozó kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2019. IV. negyedévre működési költségként 

megítélt 132.080,- Ft támogatást program költségre csoportosítja át. 

Az Önkormányzat és a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete által 2019. február 27. 

napján megkötött tartozásátvállalási szerződést a két fél közös megegyezéssel 2019. 

szeptember 30. napjával megszünteti.  

 

141/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

SC Sportegyesület 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány SC Sportegyesülete civil szervezet 

2019. I. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

A Felsőtárkány SC Sportegyesülete pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Felsőtárkány SC Sportegyesületének megítéli az 1/2019. (II. 15.) 

költségvetési rendeletben betervezett második félévi pénzügyi juttatást.  

A támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  



Az I. félévben fel nem használt maradványösszeget a szervezet jogosult a II. félévben 

felhasználni. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

142/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Polgárőrség Egyesület 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesülete civil 

szervezet 2019. I. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja.  

A Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesülete pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesületének megítéli az 1/2019. (II. 15.) 

költségvetési rendeletben betervezett második félévi pénzügyi juttatást.  

A támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  

Az I. félévben fel nem használt maradványösszeget a szervezet jogosult a II. félévben 

felhasználni. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

143/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Fúvószenekar Egyesülete 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Fúvózenekar Egyesülete civil 

szervezet 2019. I. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja.  

A Felsőtárkányi Fúvózenekar Egyesülete pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendelet 2019. 

szeptember 27. napján hatályos rendelet előírásainak.  

A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító dokumentumában 

meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Fúvózenekar Egyesületének megítéli az 1/2019. (II. 

15.) költségvetési rendeletben betervezett második félévi pénzügyi juttatást.  

A támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  

Az I. félévben fel nem használt maradványösszeget a szervezet jogosult a II. félévben 

felhasználni. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

144/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Hagyományőrző Közalapítvány 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 

civil szervezet tájékoztatóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  



A Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány pénzügyi elszámolása megfelel az 

államháztartási törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) 

rendelet 2019. szeptember 27. napján hatályos rendelet előírásainak.  

 

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítványnak megítéli az 

1/2019. (II. 15.) költségvetési rendeletben betervezett második félévi pénzügyi juttatást.  

A támogatási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.  

Az I. félévben fel nem használt maradványösszeget a szervezet jogosult a II. félévben 

felhasználni. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

145/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Agria 

Shotokan Karate Egyesület 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Agria Shotokan Karate Egyesület civil szervezet 

tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal nem fogadja el.  

Az Agria Shotokan Karate Egyesület pénzügyi elszámolása nem felel meg az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak, valamint a rendeletben meghatározott egyéb feltételeket sem igazolta 

(pályázat benyújtás, honlap frissítés).  

Az Agria Shotokan Karate Egyesület civil szervezet részére az 1/2019. (II. 15.) költségvetési 

rendeletben betervezett 2019. II. félévi támogatást a 2019. első félévi támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló benyújtásáig a Képviselő-testület nem ítéli meg.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

146/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa 

Hungarica ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához nem csatlakozik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. október 3. 

 

147/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi és alapítói 

hozzájárulását adja a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. (3324 Felsőtárkány, Fő út 101. szám) 

által a Déli iparterületen 2692. helyrajzi számú beépítetlen terület és út megnevezésű 

ingatlanra vonatkozó adás-vételi előszerződéssel vegyes bérleti szerződés megkötéséhez.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: folyamatos   

 

 

 



148/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a játszótéri eszközök felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztést és úgy döntött, hogy a SZAMEI Kft. árajánlatát bruttó 292.989,- Ft összegben 

elfogadja és a 2019. évi költségvetés községgazdálkodási sor terhére biztosítja pénzügyi 

fedezetet.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

Költségvetést érintő tétel: 292.989,- Ft Községgazdálkodási szolgáltatás/ Dologi jellegű 

kiadások 

 

149/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Felsőtárkány 

Község Önkormányzatának 1/1-ed tulajdonában lévő, Felsőtárkány 1537/2. helyrajzi 

számú,  kivett víztároló művelési ágú vízterületre vonatkozó halgazdálkodási jogára 

vonatkozó megállapodást a Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesülettel (adószáma: 

18591167-1-10, székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. szám) megkötött haszonbérleti 

szerződést azonos feltételekkel 2019. október 1. napjától 3 éves határozott időtartamra 

meghosszabbítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

150/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a településkép 

védelméről szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete módosítására, felülvizsgálatára 

tett javaslatot. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a településkép védelméről szóló 5/2018. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti csatolt tartalommal 

a rendelet tervezetet társadalmi véleményezésre bocsájtja.   

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

151/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettség miatt zárt 

ülést rendel el. 
 

 

 

 

 

 



2019. szeptember 26. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

152/2019. (IX. 26.) Költségvetési átcsoportosítás 

153/2019. (IX. 26.) Németh Lajos és neje lakástámogatás kérelmének elfogadása 

154/2019. (IX. 26.) Bakondi Simon néhai polgármester síremlék költségeinek elfogadása 

155/2019. (IX. 26.) Költségvetési átcsoportosítás 

156/2019. (IX. 26.) Leköszönő polgármester jutalmazásának elfogadása 

 

152/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:  

-  2. számú melléklet V. fejezet Tartalékok / Önkormányzati tartalék sor         -300 e Ft 

- 2. számú melléklet IV. fejezet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése /  

Támogatási kölcsönök nyújtása / Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne sor               300 e Ft. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

153/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Németh Lajos és Németh Anett lakásvásárlási támogatás 

kérelmét és úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2013. (VI.13.) 

rendelete alapján 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint egyösszegű, egyszeri, vissza nem 

térítendő támogatást állapít meg a Pályázók részére.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Pályázókkal történő szerződés aláírására. 

Költségvetési forrás: Támogatási kölcsönök nyújtása/Fiatalok lakáshoz jutási támogatása 

sora terhére  

Költségvetést terhelő összeg: 300.000,- Ft. 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

2. napirendi pont: 

Bakondi Simon néhai polgármester síremlék felújításának költségei 

Előadó: polgármester 

 

154/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta néhai Bakondi 

Simon volt polgármester síremlékének felújítására vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Slate Design Kft. árajánlata alapján bruttó 

745.000,- Ft költségvetési keretet biztosít a település első választott polgármesterének, az 

Önkormányzat saját halottjának, néhai Bakondi Simonnak a Felsőtárkányi Köztemetőben 

új síremlék építéséhez. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a családdal történő egyeztetésre és az 

építmény megrendelésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

155/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:  

-  2. számú melléklet II. fejezet Községgazdálkodási szolgáltatás/ Dologi jellegű kiadások 

                                                                                                    - 3.948.275,- Ft, 

- 2. számú melléklet II. fejezet Felsőtárkány Község Önkormányzata / Önkormányzati 

igazgatás / Személyi jellegű kiadások sor                               +  3.360.234,- Ft, 

- 2. számú melléklet II. fejezet Felsőtárkány Község Önkormányzata / Önkormányzati 

igazgatás / Szociális hozzájárulási adó sor                               +  588.041,- Ft, 

 

156/2019. (IX. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Juhász 

Attila Simon leköszönő polgármester illetményéről szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 

foglaltakra – dr. Juhász Attila Simon 2006-2019. években Felsőtárkány község élén 

polgármesteri tisztséget ellátó polgármester részére 6 havi illetményének megfelelő összegű, 

bruttó 3.360.234,- Ft juttatást állapít meg végkielégítésként. 

A megállapított végkielégítés összege kifizetésére a polgármesteri munkakör nyolc napon 

belüli átadásakor kerül sor. 

A megállapított juttatás fedezetét a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja  

- az önkormányzat személyi jellegű kiadások soron 3.360.234,- Ft-ot, az önkormányzat 

szociális hozzájárulási adó soron 588.041,- Ft-ot. 

 

A Képviselő-testület a munkaadói járulékkal növelt bruttó 41.668,- Ft időarányos részt 

meghaladó mértékben igénybevett cafetéria juttatás visszafizetésétől eltekint. 

 

Felelős: jegyző, gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő tétel: önkormányzat személyi jellegű kiadások sor    3.360.234,- Ft-,  

                                        önkormányzat szociális hozzájárulási adó soron 588.041,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019. október 24. 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

157/2019. (X. 24.) A polgármesteri program elfogadása 

 

158/2019. (X. 24.) Ad hoc szavazatszámláló bizottság felállítása 

159/2019. (X. 24.) Bajzát Ferenc alpolgármesteri jelölésének elfogadása 

160/2019. (X. 24.) Polgármester illetményének elfogadása 

161/2019. (X. 24.) Alpolgármester tiszteletdíj elfogadása 

162/2019. (X. 24.) Állandó Önkormányzati bizottságok felállítása 

163/2019. (X. 24.) Pénzügyi Bizottság tagjainak elfogadása  

164/2019. (X. 24.) Emberi Erőforrás Bizottság tagjainak elfogadása 

165/2019. (X. 24.) 2019. november – december hónapokra vonatkozó munkaterv 

elfogadása 

166/2019. (X. 24.) Szociális tűzifa önerő és szállítási díj biztosításának elfogadása  

167/2019. (X. 24.) Sebestyén András támogatási kérelmének elfogadása 

168/2019. (X. 24.) Ifjúság utcai közvilágítás bővítési költségeinek elfogadása 

169/2019. (X. 24.) Barta Zsolt megkeresésének elutasítása 

170/2019. (X. 24.) Képviselők részére laptop vásárlás költségeinek elfogadása 

171/2019. (X. 24.) Agria Shotokan Karate Egyesület I. féléves beszámolójának elfogadása 

Rendeletek: Tárgya: 

14/2019. (X. 25.) A helyi önkormányzati képviselők a bizottsági elnökök és a bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása 

15/2019. (X. 25.) Az 1/2013. (I.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

16/2019. (X. 25.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati 

rendelet elfogadása  

 

    

 

 

 



157/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 

Szántósi Rafael polgármester által előterjesztett 2019-2024. évekre vonatkozó 

polgármesteri programot. 
 

158/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás 

lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság elnökének Kapuvári Csaba Dezső képviselőt, 

a bizottság tagjainak Bajzát Zoltán és Kakuk Pál képviselőket választja. 

 

159/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-a, valamint Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) 

önkormányzati  rendelet 9. § (3)-(4) bekezdése alapján saját tagjai közül társadalmi 

megbízatásban 

Bajzát Ferenc képviselőt 

 

alpolgármesterré választotta.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

160/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október hó 13. napjától 

– figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

71. §-ában foglaltakra – Szántósi Rafael polgármester havi illetményét bruttó 548.444, - Ft-

ban, költségtérítését havi bruttó 82.267, - Ft-ban állapítja meg. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester kinevezési okiratát fenti 

illetményösszeg megállapításával készítse el és gondoskodjon annak a Magyar 

Államkincstárhoz történő továbbításáról 

 

161/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület a megválasztásától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában foglaltakra – Bajzát Ferenc társadalmi 

megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 190.000 Ft-ban állapítja meg, 

költségtérítést nem állapít meg részére. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj folyósításáról gondoskodjon.  

 

162/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a bizottságok létrehozására tett előterjesztését és úgy dönt, 

hogy két állandó önkormányzati bizottságot választ: 



1. Pénzügyi Bizottság  

2. Emberi Erőforrás Bizottság  

 

163/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.24.) 

önkormányzati rendelet 32. §-ára –  

Bajzát Zoltán képviselőt a Pénzügyi Bizottság elnökévé, 

Szepesi Ádám képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjává és, 

Ludvig-Lénárt Juditot a Pénzügyi Bizottság külső szakértő tagjává választotta.  

 

164/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.24.) 

önkormányzati rendelet 32. §-ára –  

Kapuvári Csaba Dezső képviselőt az Emberi Erőforrás Bizottság elnökévé, 

Erdélyi László és Kakuk Pál képviselőket az Emberi Erőforrás Bizottság tagjává  

választotta.  

 

165/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a 2019. november – december hónapokra vonatkozó 

munkatervet és azt a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal  

 

166/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi L. 

törvény a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 3. melléklet 1.9. pontja 

alapján „a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás” keretében Felsőtárkány Község Önkormányzata részére megítélt 

támogatáshoz kapcsolódó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Önkormányzat a szociális tűzifa pályázat 

önrészén felül (113.030, - Ft) az önkormányzati telephelyre történő és a jogosultak részére 

történő szállítás költségeire 720.400, - Ft-os keretet biztosít. 

 

Költségvetést érintő tétel: 833.430, - Ft költségvetési tartalék sor 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. február 28.  

 

167/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Sebestyén 

András, Felsőtárkány Község Önkormányzatával a települési fogorvosi alapellátás 

biztosítására szerződésben álló fogorvos kérelmét. 



A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a fogorvosi rendelőben használt eszközök és 

anyagok vásárlására – a befizetett 2018. évi helyi iparűzési adóval azonos összegű – 222.583, 

- Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a vállalkozó fogorvos részére. 

 

Költségvetést terhelő összeg: 222.583, - Ft / Egyéb szervezetek támogatása 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

168/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkány, Bükkerdő sétány közvilágítás bővítésére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bükkerdő sétány közvilágítás bővítése 

megnevezésű munka kivitelezésével megbízza a GOMVILL Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató KFt-t.  

A kivitelezés pénzügyi fedezetét bruttó 617.810, - Ft-ot a Képviselő-testület az 

önkormányzat felhalmozási kiadásai 2019. évi költségvetési sora terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

169/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Barta Zsolt 

kérelmeit  

- a település közterületén Trianon emlékére harangláb felállítása,   

- az önkormányzat tulajdonában lévő idősek nappali ellátására szolgáló épület homlokzatára 

utcajelző tábla kihelyezése és  

- a Felsőtárkányi címer sokszorosítására vonatkozó engedély kérés emléktárgyakon történő 

felhasználásra  

tárgykörökben.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy figyelemmel a „közterületek elnevezéséről, a 

házszámozás és az emléktáblák elhelyezésének szabályairól” szóló 13/2014. (X.28.) számú 

önkormányzati rendelet és a „Felsőtárkány” név felvételéről és használatáról, valamint a 

települési jelképek használatának rendjéről szóló 7/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

előírásaira a közterületen nem támogatja harangláb felállítását, nem támogatja az 

önkormányzat tulajdonában lévő idősek nappali ellátására szolgáló épület homlokzatára 

faragott utcajelző tábla kihelyezését. 

A Felsőtárkányi címer sokszorosítására vonatkozó engedély kérés és annak 

emléktárgyakon történő felhasználására vonatkozó kérelmét a Képviselő-testület újra 

napirendre tűzi, amennyiben a kérelem tartalmi szempontból megfelel a települési jelképek 

használatának rendjéről szóló 7/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet előírásainak. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

170/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testület 



tagjainak és bizottsági külsős tagjának az ülések anyagainak továbbítására vonatkozó 

előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat testületének zavartalan 

működéséhez képviselői használatra 3 db Laptop és operációs rendszer vásárlásához 

1.200.000, - Ft os kertet biztosít a 2019. évi költségvetési sora terhére az önkormányzati 

felhalmozási kiadásai soron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközök kiválasztására és 

megrendelésére, valamint a kötelezettségvállalásra a meghatározott költségkeret erejéig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

171/2019. (X. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Agria 

Shotokan Karate Egyesület 2019. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Agria Shotokan Karate Egyesület civil szervezet 

tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

Az Agria Shotokan Karate Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 

törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének 

előírásainak, viszont a rendeletben meghatározott benyújtási határidőt nem tartotta be az 

Egyesület vezetője. Tekintettel arra, hogy az Agria Shotokan Karate Egyesület nagy 

mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Felsőtárkány település hírnevét mások is megismerjék, 

a karate sportot népszerűsíti, fejleszti országos és nemzetközi téren is. Az egyesület fenntart 

egy olyan bázist, amely a Japán tradicionális shotokan karate stílus szellemiségét a modern 

karate verseny kihívásait, a tömegsportot magas színvonalon viszi tovább. 

Az Agria Shotokan Karate Egyesület civil szervezet részére a fentiek alapján az 1/2019. (II. 

15.) költségvetési rendeletben betervezett 2019. II. félévi támogatást a Képviselő-testület 

megítéli.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. november 21. rendkívüli 

 

Határozatok: Tárgya: 

172/2019. (XI. 21.) Felsőtárkány Bükk kapu Kft. „TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008 számú 

Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban” című projekt keretében a Berva-

iparterület és Déli iparterületen megvalósuló fejlesztéshez a támogatási 

összegen felüli költségnövekményről alapítói döntés  

 

173/2019. (XI. 21.) Déli iparterületen megvalósuló fejlesztés befejezését követően az utak és 

közvilágítási rendszerek működtetésért és karbantartásáért a Bükk-kapu 

Kft. a közszolgáltatások ellátása megbízása 

174/2019. (XI. 21.) A Képviselő-testület tagjainak laptop vásárlás költségeinek elfogadása 

175/2019. (XI. 21.) Intézményi Tanácsba történő delegálás 

176/2019. (XI. 21.)  Eger Térsége Fejlesztési Egyesület szándéknyilatkozat elfogadása 

 

    

172/2019. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Bükk-kapu Kft. ipari park fejlesztés megvalósítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói döntéssel úgy 

határoz, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Felsőtárkány Bükk kapu Kft. által a „TOP-

1.1.1-16-HE1-2017-00008 számú Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban” című projekt 

keretében a Berva-iparterület és Déli iparterületen megvalósuló fejlesztéshez a támogatási 

összegen felüli nettó 19.953.840,- Ft + ÁFA összegű költségnövekményt saját 

önkormányzati költségvetése terhére pénzügyi forrás hiányában biztosítani nem tudja. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

173/2019. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Bükk-kapu Kft. ipari park fejlesztés megvalósítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatban 

rögzíti, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Felsőtárkány Bükk kapu Kft. által a „TOP-

1.1.1-16-HE1-2017-00008 számú Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban” című projekt 

keretében a Berva-iparterület és Déli iparterületen megvalósuló fejlesztés befejezését 

követően az iparterületeken az utak és közvilágítási rendszerek működtetésért és 

karbantartásáért a Bükk-kapu Kft. fog felelni, a közszolgáltatások ellátása a Bükk-kapu 

Kft. feladata lesz. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 



Határidő: azonnal 

 

174/2019. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testület 

tagjai részére az ülések anyagainak továbbítására vonatkozó előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat testületének zavartalan 

működéséhez képviselői használatra 5 db Laptop és operációs rendszer vásárlásához 

2.100.000, - Ft-os keretet biztosít a 2019. évi költségvetési sora terhére az önkormányzati 

felhalmozási kiadásai soron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközök kiválasztására és 

megrendelésére, valamint a kötelezettségvállalásra a meghatározott költségkeret erejéig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

175/2019. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményi tanácsának működésére vonatkozó előterjesztést. 

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

évi CXC. törvény 73. §. (4) bekezdésére az intézményi tanácsba Kapuvári Csaba Dezső 

képviselőt delegálja. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

176/2019. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Eger Sikeréért Egyesülettel történő együttműködés 

lehetőségére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Eger Sikeréért Egyesülettel, mint a Civil 

Információs Centrum címpályázat nyertesével együttműködik és ennek keretében 

tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szándéknyilatkozat 

és a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. november 28. 

 

Határozatok: Tárgya: 

177/2019. (XI. 28.) Az Önkormányzat 2019. év 1-10. havi költségvetési beszámolójának 

elfogadása 

 

178/2019. (XI. 28.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átcsoportosítási 

kérelmének elfogadása 

179/2019. (XI. 28.) A Felsőtárkányi Nonprofit Kft. 2019. év III. negyedéves pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

180/2019. (XI. 28.) A Bükk-kapu Kft. 2019. év III. negyedéves pénzügyi beszámolójának 

elfogadása 

181/2019. (XI. 28.) A Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. III. negyedéves 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

182/2019. (XI. 28.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

183/2019. (XI. 28.) A helyi adótételek felülvizsgálata 

 

184/2019. (XI. 28.) Az Óvoda téli zárva tartásának elfogadása 

 

185/2019. (XI. 28.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

17/2019. (XI.29.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) számú 

rendelet módosítása 

 

 

177/2019. (XI. 28.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. év 01-

10. havi gazdálkodásáról szóló előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a 2019. évi 01-10. havi gazdálkodásról szóló tájékoztatót a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal   

 

178/2019 (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozat:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi költségvetés 

módosítására vonatkozó előterjesztését. 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

- 2. számú melléklet I. fejezet Felsőtárkány Szociális és Gyermekjóléti Intézmény/ Dologi 

jellegű kiadások + 500.000,- 

- 2. számú melléklet V. fejezet Tartalékok -500.000,- 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 



179/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2019. január 1–szeptember 

30. közötti időszakra vonatkozó I-III. negyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: 2019. november 

Felelős: polgármester, ügyvezető  

 

180/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2019. január 1.–szeptember 

30. közötti időszakra vonatkozó I-III. negyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: 2019. november 

Felelős: polgármester, ügyvezető  

 

181/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. január 

1 –szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó I-III. negyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: 2019. november 

Felelős: polgármester, ügyvezető 
 

182/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Felsőtárkány 

Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervét.  

Az ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2020. december 31.  

 

183/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi 

adótételek 2020. évben – jogszabályi változásból eredő - várható változásait, és úgy döntött, 

hogy az adótételek változtatását Felsőtárkány tekintetében nem javasolja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 

184/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde zárva tartására 

vonatkozó előterjesztést.  

Figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 

pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-ára a 



Képviselő-testület fenntartói hozzájárulását adja a 2019. december 23. - 2020. január 03. 

közötti nevelés nélküli munkanapokon az intézmény zárva tartásához azzal a kikötéssel, 

hogy a szülő ez irányú igénye esetén az óvoda és a bölcsőde a zárva tartás ideje alatt is 

ellátja a gyermek felügyeletét.  

 

Felelős: intézményvezető     

Határidő: azonnal  

 

185/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes és üzleti érdekekre 

való tekintettel zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. november 28. zárt 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

186/2019. (XI. 28.) Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló szerződés elfogadása  

187/2019. (XI. 28.) Berva iparterületen közüzemi szolgáltatás működtetésének elfogadása a BER-

VÍZ Kft-vel 

188/2019. (XI. 28.) Az MVM Partner Zrt. villamosenergia-értékesítési ajánlatának 

elfogadása 

 

189/2019. (XI. 28.) Költségvetés átcsoportosítás 

190/2019. (XI. 28.) Nagy Norbert és Kakuk Andrea lakástámogatási kérelmének elfogadása 

191/2019. (XI. 28.) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak jutalmazása 

192/2019. (XI. 28.) Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. jutalomkeret 

193/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. jutalomkeret 

194/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. jutalomkeret 

    

186/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó 

előterjesztést.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására Szabó 

Józsefné-vel (MKVK nyilvántartási száma: 000091, lakóhelye: Felsőtárkány, Tölgy utca 1. 

szám) kötött megbízási szerződést 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre 

meghosszabbítja nettó 33.000, - Ft + ÁFA /hó megbízási díj összegért. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 31.  

 

187/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bervai 

iparterületen meglévő közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő egri 096/24., 

felsőtárkányi 2401/2. hrsz., 2401/5. és 2401/6. helyrajzi számú ingatlanokon a meglévő 

közüzemi szolgáltatás működtetésére szerződést köt a BER-VÍZ Kft-vel.  

A Kft. az iparterületen lévő ingatlan használók részére valamennyi közműszolgáltatást 

köteles biztosítani legkésőbb 2020. december 31. napjáig bezárólag. A zavartalan 

működtetéshez szükséges önkormányzati ingatlanokon található berendezési tárgyakat és 

az ingatlanok területét a szolgáltatást végző szerződés alapján jogosult használni.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

188/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az MVM Partner Zrt. villamosenergia-értékesítési 

ajánlatát. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2020-2021. évekre vonatkozóan a megküldött 

árajánlat alapján villamosenergia vásárlási szerződést köt az MVM Partner Zrt-vel. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

189/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 

évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:  

-  2. számú melléklet V. fejezet Tartalékok / Önkormányzati tartalék sor         -300 e Ft 

- 2. számú melléklet IV. fejezet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése /  

Támogatási kölcsönök nyújtása / Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne sor               300 e Ft. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

190/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Nagy Norbert Ferenc és Kakuk Andrea Erzsébet 

lakásvásárlási támogatás kérelmét és úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről 

szóló 11/2013. (VI.13.) rendelete alapján 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint 

egyösszegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Pályázók részére.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Pályázókkal történő szerződés aláírására. 

Költségvetési forrás: Támogatási kölcsönök nyújtása/Fiatalok lakáshoz jutási támogatása 

sora terhére  

Költségvetést terhelő összeg: 300.000,- Ft. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

191/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 

jutalmazására vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2019. évben végzett eredményes munka 

elismeréseként  

 



1. közvetlenül az önkormányzatnál a család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

kormányzati funkción szereplő foglalkoztatottak részére bruttó 170.000,- Ft + 29.750,- 

Ft munkaadói járulék,  

2. a Közös Önkormányzati Hivatalnál a Felsőtárkányi székhelyen foglalkoztatottak 

részére bruttó 1.362.000,- Ft + 238.350,- Ft munkaadói járulék keretet biztosít azzal, 

hogy az intézményi keretből  

bruttó 511.000,- Ft + 89.425,- Ft munkaadói járulék a jegyzőt, 

   bruttó 340.000,- Ft + 59.500,- Ft munkaadói járulék az önkormányzat gazdasági 

vezetőjét illeti meg; 

3. a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Intézménynél foglalkoztatottak részére 2.386.000,- 

Ft + 417.550,- Ft munkaadói járulék keretet biztosít azzal, hogy az intézményi 

keretből bruttó 340.000,- Ft + 59.500,- Ft munkaadói járulék az intézményvezetőt illeti 

meg; 

4. a Művelődési Ház Intézménynél foglalkoztatottak részére bruttó 658.000,- Ft + 

115.150,- Ft munkaadói járulék, keretet biztosít azzal, hogy az intézményi keretből 

bruttó 170.000,- Ft + 29.750,- Ft munkaadói járulék az intézményvezetőt illeti meg; 

5. a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél foglalkoztatottak részére 

340.000,- Ft + 59.500,- Ft munkaadói járulék keretet, keretet biztosít azzal, hogy az 

intézményi keretből bruttó 85.000,- Ft + 14.875,- Ft munkaadói járulék az 

intézményvezetőt illeti meg; 

 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 

Határidő: 2019. december 31.    

Költségvetést érintő tétel: mindösszesen községgazdálkodási szolgáltatás dologi kiadások 

sora terhére 5.776.300,- Ft, amelyből  

- 199.750,- Ft-ot a család és nővédelmi egészségügyi gondozás költségvetési sorra,  

- 1.600.350, Ft keretet a Közös Hivatal költségvetésébe,  

- 2.803.550,- Ft-ot a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Intézmény költségvetési sorára, 

- 773.150,- Ft-ot a Felsőtárkányi Művelődési Ház Intézmény költségvetési sorára  

- 399.500,- Ft-ot a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési sorára 

történő átcsoportosítással. 
 

192/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

tisztségviselőinek és foglalkoztatottjainak jutalmazására vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a 2019. évben végzett eredményes 

munka elismeréseként a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. munkavállalóinak 

részére bruttó 1.200.000,- Ft KIVA adót tartalmazó jutalomkeretet biztosít a Kft. saját 

bevételei terhére azzal, hogy a keretből bruttó 400.000,- Ft KIVA adót tartalmazó 

keretösszeg a Kft ügyvezetőjét illeti meg. 
 

Felelős: ügyvezető  

Határidő: 2019. december 31.    

Költségvetést érintő tétel: mindösszesen 1.200.000,- Ft Kft. eredménye terhére 
 

 

 

 



193/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta önálló 

képviselői indítványra az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselőinek 

és foglalkoztatottjainak jutalmazására vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a 2019. évben végzett eredményes 

munka elismeréseként a Felsőtárkányi Nonprofit Kft. munkavállalóinak részére bruttó 

2.500.000,- Ft KIVA adót tartalmazó jutalomkeretet biztosít a Kft. saját bevételei terhére 

azzal, hogy a keretből bruttó 500.000,- Ft KIVA adót tartalmazó keretösszeg a Kft 

ügyvezetőjét illeti meg. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: 2019. december 31.    

Költségvetést érintő tétel: mindösszesen 2.500.000,- Ft Kft. eredménye terhére 
 

194/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta önálló 

képviselői indítványra az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselőinek 

és foglalkoztatottjainak jutalmazására vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a 2019. évben végzett eredményes 

munka elismeréseként a Felsőtárkány Bükk kapu Kft. ügyvezetője részére bruttó 85.000,- 

Ft + 14.875,- Ft munkaadói járulék jutalmat állapít meg a Kft. saját bevételei terhére.  

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: 2019. december 31.    

Költségvetést érintő tétel: mindösszesen 99.875,- Ft Kft. eredménye terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. november 28. 

 

Határozatok: Tárgya: 

195/2019. (XI. 28.) Heves Megyei Rendezési Terv véleményezése 
 

196/2019. (XI. 28.) Településrendezési eszközök módosításának megtárgyalása 

 

 
 

195/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 

Megyei Rendezési Terv dokumentumra vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2019. szeptemberében egyeztetésre bocsátott 

Heves Megye Területrendezési Tervének tervezetéhez javaslatot, észrevételt nem tesznek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

196/2019. (XI. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 

előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Önkormányzattal évek óta együttműködő 

Poltrade Bt-vel a benyújtott árajánlatnak megfelelően szerződést köt az egységes 

szerkezetű szabályozási terv elkészítésére és dokumentálására, kidolgozására nettó 

800.000,- Ft + ÁFA összegben.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Költségvetést érintő tétel: 1.016.000,- Ft / Szabályozási terv módosítását kérelmezők által 

megelőlegezett és befizetett költségvetési keret 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. december 11. 

 

Határozatok: Tárgya: 

197/2019. (XII. 11.) A 2020. évi munkaterv elfogadása 

 

198/2019. (XII. 11.) A Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 

 

199/2019. (XII. 11.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 

 

200/2019. (XII. 11.) A Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének 

elfogadása 

201/2019. (XII. 11.) Helyi Értéktár Bizottság beszámolója 

 

202/2019. (XII. 11.) A közétkeztetési intézményi és szociális étkeztetési szolgáltatási árakra 

vonatkozó javaslat elfogadása 

203/2019. (XII. 11.) Az étkezési szolgáltatási díjára vonatkozó javaslat elfogadása  

 

204/2019. (XII. 11.) A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

elfogadása 

205/2019. (XII. 11.) A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 

együttműködési megállapodás elfogadása 

206/2019. (XII. 11.) Felsőtárkányi Művelődési Ház 2020. évi munkatervét, programtervét és 

a hozzá tartozó költségvetés elfogadása 

207/2019. (XII. 11.) Felsőtárkányi Művelődési Ház téli zárva tartásának elfogadása 

 

208/2019. (XII. 11.) Közterület elnevezésére érkező javaslatok elfogadása 

 

209/2019. (XII. 11.) Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete átvezetési kérelem elfogadása 

210/2019. (XII. 11.) Sziklaforrás Közhasznú Egyesület átvezetési kérelem elfogadása 

211/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány SE Sportegyesület átvezetési kérelem elfogadása 

212/2019. (XII. 11.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

18/2019. (XII. 12.) Az étkezési és a szociális ellátás térítési díjairól szóló rendelet 

módosítása 

  

197/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a 2020. évre vonatkozó munkatervet és azt a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal  

 



198/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nonprofit 

Kft. üzleti tervére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 

2020. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

jóváhagyja.  

A társaság 2020. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása 

esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető  
 

199/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bükk-kapu 

Kft. üzleti tervére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 

2020. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

jóváhagyja.  

A társaság 2020. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása 

esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető  
 

200/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Közétkeztetési Kft. üzleti tervére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal jóváhagyja.  

A társaság 2020. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása 

esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető  
 

201/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Helyi Értéktár Bizottság 2019. II. félévi 

tevékenységéről készült beszámolóját. 
 

202/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a közétkeztetési intézményi és szociális étkeztetési 

szolgáltatási árakra vonatkozó előterjesztést.  



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2020. február 1. napjától a közétkeztetési szolgáltatási 

díjakat az alábbiak szerint elfogadja:  

- óvoda  napi 3-szori étkezés bruttó 890,- Ft/nap nettó 700,79,- Ft/nap/adag, 

- óvoda szünidei étkezés bruttó 675,- Ft/nap nettó 531,5,- Ft/nap/adag, 

- iskola napi 3-szori étkezés bruttó 996,- Ft/nap nettó 784,25,- Ft/nap/adag, 

- iskola menza   bruttó 760,- Ft/nap nettó 598,43,- Ft/nap/adag, 

- iskola szünidei étkezés  bruttó 760,- Ft/nap nettó 598,43,- Ft/nap/adag, 

- szociális étkezés  bruttó 720,- Ft/nap  nettó 566,93,- Ft/nap/adag. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Felsőtárkányi Közétkeztetési 

Nonprofit Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. február 1.     

 

203/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyvezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Kft. étkezési szolgáltatási díjára vonatkozó 

előterjesztést.  

A Képviselő-testület alapítói hozzájárulását adja, hogy 2020. február 1. napjától az 

intézményi étkeztetési és az intézményen kívüli ebéd szolgáltatási díját a Felsőtárkányi 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. az alábbiak szerint határozza meg: 

- óvoda  napi 3-szori étkezés bruttó 890,- Ft/nap nettó 700,79,- Ft/nap/adag, 

- óvoda szünidei étkezés bruttó 675,- Ft/nap nettó 531,5,- Ft/nap/adag, 

- iskola napi 3-szori étkezés bruttó 996,- Ft/nap nettó 784,25,- Ft/nap/adag, 

- iskola menza   bruttó 760,- Ft/nap nettó 598,43,- Ft/nap/adag, 

- iskola szünidei étkezés  bruttó 760,- Ft/nap nettó 598,43,- Ft/nap/adag, 

- szociális étkezés  bruttó 720,- Ft/nap  nettó 566,93,- Ft/nap/adag. 

- külsős ebéd               bruttó 900,- Ft/nap  nettó 708,66,- Ft/adag. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: 2020. február 1.    

 

204/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös 

önkormányzati hivatal további működtetésére vonatkozó előterjesztést, úgy határozott, 

hogy a Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 2013. január 1-i hatállyal 

megkötött megállapodás alapján létrehozott Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalt 

(székhelye: 3324. Felsőtárkány, Fő út 101.) továbbra is közös hivatalként kívánja 

fenntartani és működtetni. 

Jelen határozatával Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megerősíti a 172/2012.(XII. 13.) számú határozatát. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 



205/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködésére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a felülvizsgálat eredményeként a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal a dokumentumot jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

206/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi Művelődési Ház 2020. évi 

munkatervét, programtervét és a hozzá tartozó költségvetést. 

   

Felelős: Felsőtárkányi Művelődési Ház vezetője         

Határidő: folyamatos 

 

207/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi Művelődési Ház téli zárva 

tartását a benyújtott előterjesztés alapján, 2019.12.22 – 2020.01.02 közötti időszakra 

vonatkozóan. 

 

Felelős: Felsőtárkányi Művelődési Ház intézményvezetője         

Határidő: azonnal 

 

208/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkány, belterületén lévő közutak elnevezésére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy figyelemmel Felsőtárkány Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, a házszámozás és az emléktáblák 

elhelyezésének szabályairól szóló 13/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet előírásaira  

- a 236/2. és 239/3. helyrajzi számú ingatlanok a „Tavasz utca„ elnevezést, 

- a 2271/2. és a 2337. helyrajzi számú ingatlanok a „Barta Simon utca„ elnevezést, 

- a 2252. és a 2324. helyrajzi számú ingatlanok a „Bő-völgy utca„ elnevezést kapja. 

 

A közterületek elnevezése 2019. december 12. napján lép hatályba.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezését a Központi 

Címregiszter nyilvántartásba jegyeztesse be, illetve a közterület elnevezésének 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 



 

209/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Egyesülete 2019. évi támogatás átcsoportosítására vonatkozó kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2019. évi programköltség kategórián belül az alábbi 

átcsoportosítást hajtja végre: 

Színházlátogatás sorra    + 14.000,- Ft 

Gyógyfürdő látogatásra   -  14.000,- Ft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

210/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Sziklaforrás 

Egyesülete 2019. évi támogatás átcsoportosítására vonatkozó kérelmét. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2019. évi megítélt támogatás keretén belül az alábbi 

átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor     + 18.000,- Ft 

Tárgyi eszköz beszerzés sor    -  18.000,- Ft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

211/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Sportegyesület SE. 2019. évi támogatás átcsoportosítására vonatkozó kérelmét. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2019. évi megítélt támogatás keretén belül az alábbi 

átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor     -  1.284.025,- Ft, 

Tárgyi eszköz beszerzés sor    +  2.134.025,- Ft, 

Program költség     -   850.000,- Ft. 

 

212/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete üzleti érdekekre tekintettel 

zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. december 11. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

213/2019. (XII. 11.) Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása  

 

214/2019. (XII. 11.) VP6-19.2.1.-26-2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – 

Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése” felhívásra pályázati 

felhívásra érkezett árajánlatok értékelése  

 

215/2019. (XII. 11.) VP6-19.2.1.-26-2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – 

Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése” pályázati felhívásra 

érkezett árajánlatok értékelése  

 

216/2019. (XII. 11.) „Eger Vidék Kincsei egyesület – Közösségi terek funkcionális kialakítása, 

fejlesztése” pályázat megvalósításához az utcabútorok ajánlat 

elfogadása Alex Fémbútor Kft. 

 

213/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a 2019. évi belső ellenőrzés eredményéről készült 

jelentésben megfogalmazottakat. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi.  

A Képviselő-testület az elkövetkező időszakban a belső ellenőrzés által javasolt 

megállapításokat, módosításokat beépíti a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos 

eljárásrendjébe.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

214/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a VP6-19.2.1.-

26-2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – Közösségi terek funkcionális 

kialakítása, fejlesztése” felhívás tárgyában támogatást nyert pályázat megvalósításához a 

Felsőtárkány, Fő út – 2505. sz. út buszöböl építésre beérkezett árajánlatokat: 

Bódi Művek Kft.                                                 bruttó 10.948.744,- Ft 

Képes Péter E.V.       bruttó 11.049.000,- Ft 

Bona Consulting Kft.                                            bruttó 12.001.500,- Ft 

Demi 2001 Kft.        bruttó    9.998.318,-Ft. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány, Fő út – 2505. sz. út buszöböl építése 

tárgyában a nettó 7.872.691,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.998.318,- Ft szolgáltatási áron 

beérkezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Demi 2001 Kft. (3327 Novaj, Bajcsy-Zs.  út 1/A. 

szám) ajánlatát fogadja el. 

 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrás 75%-át a VP6-19.2.1.-26-

2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – Közösségi terek funkcionális kialakítása, 

fejlesztése” felhívásra benyújtott 1957929675 iratazonosító számú pályázati támogatási 



forrásból, pályázati önerő részt 25 %-ot és a költségnövekmény különbözetet saját 

költségvetése terhére biztosítja.  
 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításával összefüggésben a kiválasztott árajánlat 

alapján a munkák megrendelésére és a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő összeg:  

VP6-19.2.1.-26-2.-17 kódszámú pályázati támogatás terhére  

– 75 % pályázati forrás 4.711.766,- Ft,  

- 25 % önerő 1.570.589,- Ft,  

- költségtöbbletből adódó 3.715.963,- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a 

beruházások költségvetési sorról, 

 

215/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a VP6-19.2.1.-

26-2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – Közösségi terek funkcionális 

kialakítása, fejlesztése” felhívás tárgyában támogatást nyert pályázat megvalósításához a 

szalonnasütő eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatokat. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a szalonnasütő beszerzése tárgyában a  

Bezsoker Kft.                                                                                 bruttó 1.396.500,- Ft 

Corinthos Trade Kft.        bruttó 1.309.000,- Ft 

Szigeteléspont Kft.                                                                          bruttó 1.256.957,- Ft 

szolgáltatási áron beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

Szigeteléspont Kft. (3300 Eger, Klapka György út 9. szám) ajánlatát fogadja el. 

 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrás 75%-át a VP6-19.2.1.-26-

2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – Közösségi terek funkcionális kialakítása, 

fejlesztése” felhívásra benyújtott 1957929675 iratazonosító számú pályázati támogatási 

forrásból, 25 %-át saját költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

216/2019. (XII. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a VP6-19.2.1.-

26-2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – Közösségi terek funkcionális 

kialakítása, fejlesztése” felhívás tárgyában támogatást nyert pályázat megvalósításához az 

utcabútorok eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatokat. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a beszerzés tárgyában az egyedi utcabútorokat (11 

db háttámlás kültéri pad, 15 db kültéri piknik asztal 2 hozzáépített paddal, 15 db kör alakú 

hulladékgyűjtő, 3 db kerékpártároló) az Alex Fémbútor Kft. (Zsámbék, Magyar u. 21-23. 

szám) ajánlata alapján mindösszesen bruttó 4.402.423,- Ft szolgáltatási áron szerzi be. 

Felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésére és a kötelezettségvállalásra. 

 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrás 75%-át a VP6-19.2.1.-26-

2.-17 kódszámú, „Eger Vidék Kincsei egyesület – Közösségi terek funkcionális kialakítása, 



fejlesztése” felhívásra benyújtott 1957929675 iratazonosító számú pályázati támogatási 

forrásból, 25 %-át saját költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 


