
2020. január 30. 

 

Határozatok: Tárgya: 

1/2020. (I. 30.) Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők 2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

2/2020. (I. 30.) Sziklaforrás Közhasznú Egyesület átcsoportosítási kérelemével 

kapcsolatos 210/2019. (XII. 11.) számú határozat hatályon kívül 

helyezése 

3/2020. (I. 30.) Sziklaforrás Közhasznú Egyesület átcsoportosítási kérelem elfogadása 

4/2020. (I. 30.) Sziklaforrás Közhasznú Egyesület 2019. II. féléves beszámolójának 

elfogadása 

5/2020. (I. 30.) Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület átcsoportosítási 

kérelmének elfogadása 

6/2020. (I. 30.) Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2019. évi II. féléves 

beszámolójának elfogadása 

7/2020. (I. 30.) Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 2019. évi II. féléves 

beszámolójának elfogadása 

8/2020. (I. 30.) Felsőtárkány SC Sportegyesület átcsoportosítási kérelmének elfogadása 

9/2020. (I. 30.) Felsőtárkány SC Sportegyesület 2019. év II. féléves beszámolójának 

elfogadása 

10/2020. (I. 30.) Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület átcsoportosítási kérelmének 

elfogadása 

11/2020. (I. 30.) Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület 2019. évi II. féléves 

beszámolójának elfogadása 

12/2020. (I. 30.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány átcsoportosítási 

kérelmének elfogadása 

13/2020. (I. 30.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 2019. évi II. féléves 

beszámolójának elfogadása 

14/2020. (I. 30.) Agria Shotokan Karate Egyesület átcsoportosítási kérelemének 

elfogadása 

15/2020. (I. 30.) Agria Shotokan Karate Egyesület 2019. évi II. féléves beszámolójának 

elfogadása 

16/2020. (I. 30.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

1/2020. (I. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata által az államháztartáson kívülre, 

céljelleggel juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítéléséről, 

felhasználásáról és elszámolásáról szóló rendelet módosításának 

elfogadása 

  

1/2020. (I. 30.) 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. 

 

 



2/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Sziklaforrás Egyesület 2019. II. félévi támogatás átcsoportosítás visszavonására vonatkozó 

kérelmét. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás 

átcsoportosítására vonatkozó, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2019. (XII.11.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

  

3/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Sziklaforrás Egyesület 2019. II. félévi támogatás átcsoportosításra vonatkozó kérelmét. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás keretén belül 

az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor             +18.000,- 

Tárgyi eszköz beszerzés sor  -70.000,- 

Fenntartási költség sor  +52.000,- 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
  

4/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Sziklaforrás Egyesület 2019. II. félévi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület 2019. II. 

félévi szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását 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 úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület a 2020. 

évben a civil alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2019. II. félévi támogatás 

átcsoportosításra vonatkozó kérelmét. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás keretén belül 

az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor              +2.355,- 



Tárgyi eszköz beszerzés sor   -9.855,- 

Fenntartási költség sor  +7.500,- 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

  

6/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2019. II. félévi támogatásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

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

2019. II. félévi szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását 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 úgy határoz, hogy a Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 

a 2020. évben a sport alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugdíjas 

Érdekvédelmi Szervezet 2019. II. félévi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet 2019. II. félévi 

szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja.  

A Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet 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 úgy határoz, hogy a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet a 2020. évben 

a civil alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

SC Sportegyesület 2019. II. félévi támogatás átcsoportosításra vonatkozó kérelmének 

módosítását. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás keretén belül 

az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor              +203.200,- 

Faluház bérlet sor    -203.200,- 

 



Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

SC Sportegyesület 2019. II. félévi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

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

2019. II. félévi szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását a határozat mellékleteként 

csatolt tartalommal elfogadja.  

A Felsőtárkány 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 a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány SC Sportegyesület a 2020. évben a 

sport alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Polgárőrség Egyesület 2019. II. félévi támogatás átcsoportosításra vonatkozó kérelmét. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás keretén belül 

az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor              -340.106,- 

Fenntartási költség sor  +382.770,- 

Tárgyi eszköz beszerzés sor    -42.664,- 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

11/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Polgárőrség Egyesület 2019. II. félévi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

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

szervezet 2019. II. félévi szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását 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 a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület a 2020. 

évben a civil alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



12/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Hagyományőrző Közalapítvány 2019. II. félévi támogatás átcsoportosításra vonatkozó 

kérelmét. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás keretén belül 

az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Tárgyi eszköz beszerzés sor  +700.000,- 

Fenntartási költség sor  -100.000,- 

Program költség sor   -600.000,- 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

13/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Hagyományőrző Közalapítvány 2019. II. félévi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

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

civil szervezet 2019. II. félévi szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását 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 a civil 

szervezet alapító dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

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

2020. évben a civil alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

14/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Agria 

Shotokan Karate Egyesület 2019. II. félévi támogatás átcsoportosításra vonatkozó 

kérelmét. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás keretén belül 

az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor             +75.000,- 

Fenntartási költség sor  -75.000,- 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

15/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Agria 

Shotokan Karate Egyesület 2019. II. félévi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 



A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Agria Shotokan Karate Egyesület 2019. II. félévi 

szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását 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 a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Agria Shotokan Karate Egyesület a 2020. évben 

a sport alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

16/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete üzleti érdekekre tekintettel 

zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. január 30. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

17/2020. (I. 30.) Sike Lászlóné ingatlanbérleti kérelmének elfogadása 

18/2020. (I. 30.) „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” pályázat Kosdi 

Trade Kft. ajánlatának elfogadása 

19/2020. (I. 30.) „Óvoda udvar” című pályázat Szilvás 2001 Bt. ajánlatának elfogadása  

20/2020. (I. 30.) „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázat 

Felsőtárkány Nonprofit Kft. ajánlatának elfogadása 

21/2020. (I. 30.) Berill R Belsőépítészeti Kft. egyedi ajánlat elfogadása  

  

17/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

felsőtárkányi 687/2. helyrajzi számú, kivett udvar megnevezésű ingatlan épületét az ATM 

által foglalt terület kivételével 2020. február hónaptól határozatlan időre bérbe adja Sike 

Lászlóné Felsőtárkány, Fő út 170/3. szám alatti egyéni vállalkozónak havi bruttó 70.000, - 

Ft (ÁFA mentes) összegű bérleti díj ellenében, zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi üzlet 

üzemeltetése céljából. Az üzlet kialakításának költsége a bérlőt terheli.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  

 

18/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

KKE/2019. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Eszközfejlesztés 

belterületi közterület karbantartására című” felhívás tárgyában támogatást nyert pályázat 

megvalósításához beérkezett árajánlatokat: 

Tomax-Bau Bt.                                                             bruttó 13.081.000, - Ft. 

Kosdi Trade Kft.       bruttó 12.065.000, - Ft 

Kocsis Gépkezelő Kft.                                                 bruttó 12.573.000, - Ft 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartása tárgyában a nettó 9.500.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 12.065.000, - Ft 

szolgáltatási áron beérkezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Kosdi Trade Kft. (6000 

Kecskemét, Ladánybenei u. 1. szám) ajánlatát fogadja el. 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrást a MFP-KKE/2019. 

kódszámú, Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” 

felhívásra benyújtott pályázati támogatási forrásból, költségtöbbletből adódó összeget az 

önkormányzat 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:  

- MFP-KKE/2019. kódszámú pályázati támogatás terhére 11.912.600, - Ft, 



- költségtöbbletből adódó 152.400, - Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a 

beruházások költségvetési sorról. 

 

19/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

OUF/2019. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Óvoda udvar 

című” felhívás tárgyában támogatást nyert pályázat megvalósításához beérkezett 

árajánlatokat: 

Szilvás 2001 Bt.                                                             bruttó 4.999.346, - Ft. 

Balázs – Diák Kft.       bruttó 5.527.675, - Ft 

Gál Zoltán E.V.                                                  bruttó 5.713.412, - Ft 
 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az óvoda udvar tárgyában a nettó 3.936.495, - Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 4.999.346, - Ft szolgáltatási áron beérkezett legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó Szilvás 2001 Bt. (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1. szám) ajánlatát fogadja el. 
 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrást a MFP-OUF/2019. 

kódszámú, Magyar Falu Program „Óvoda udvar” felhívásra benyújtott pályázati 

támogatási forrásból 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:  

- MFP-OUF/2019. kódszámú pályázati támogatás terhére 4.999.346,- Ft. 

 

20/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

BJA/2019. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Kistelepülések 

járda építésének, felújításának anyagtámogatása című” felhívás tárgyában a Felsőtárkány, 

Fő út járda építésének anyagköltségére nyert pályázati forrás kiegészítésére, a 

megvalósításra beérkezett árajánlatokat: 

 

Felsőtárkány Nonprofit Kft.           bruttó 10.918.581, - Ft. 

Beton-termék Kft.                                                             bruttó 12.170.334, - Ft 

Trend-Beton Építőipari Kft.      bruttó 12.644.007, - Ft 

Bódi Művek Kft.                                                 bruttó 11.873.175, - Ft 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány, Fő út járda építése tárgyában a 

nettó 8.597.308, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.918.581, - Ft szolgáltatási áron beérkezett 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Felsőtárkány Nonprofit Kft. (3324 Felsőtárkány, Fő út 

101. szám) ajánlatát fogadja el. 

 

Az Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges bruttó anyagköltség pénzügyi 

forrását a MFP-BJA/2019 kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – 

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című” felhívásra 

benyújtott 3019782628 iratazonosító számú pályázati támogatási forrásból biztosítja.  

Az anyag és munkadíj költségtöbbletből adódó összeget az önkormányzat 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:  

- MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati támogatás terhére 4.999.998,- Ft 

anyagköltség,  

- költségtöbbletből adódó 5.918.583,- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a 

beruházások költségvetési sorról. 

 

21/2020. (I. 30.) 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 alatti ingatlan épületében lévő 

polgármesteri iroda belső felújítására berendezésére vonatkozó előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 911/2. helyrajzi számú, természetben 

Felsőtárkány, Fő út 101. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben lévő polgármesteri 

iroda belső felújítására és berendezésére bruttó 3.000.000, - Ft fejlesztési keretet határoz 

meg a 2020. évi költségvetés beruházási keret terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére, valamint a 

kötelezettségvállalásra az egyes munkákra meghatározott költségkeret erejéig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

Költségvetést érintő tétel: 3.000.000, - Ft beruházási keret terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. január 30. 

 

Határozatok: Tárgya: 

22/2020. (I. 30.) Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmének támogatása 

23/2020. (I. 30.) Polgármester 2019. évben igénybe nem vett szabadság felhasználása 

 

24/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Alapító Okirat módosítása 

 

25/2020. (I. 30.) A bölcsődei étkeztetés és gondozás szolgáltatás díjának elfogadása 

 

26/2020. (I. 30.) Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

Rendeletek: Tárgya: 

2/2020. (I. 31.) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek az Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdésekről szóló 15/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

3/2020. (I. 31.) A 29/2012. (XII. 13.) számú az étkezési és a szociális ellátás térítési 

díjairól szóló rendelet módosítása 

  

17/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

felsőtárkányi 687/2. helyrajzi számú, kivett udvar megnevezésű ingatlan épületét az ATM 

által foglalt terület kivételével 2020. február hónaptól határozatlan időre bérbe adja Sike 

Lászlóné Felsőtárkány, Fő út 170/3. szám alatti egyéni vállalkozónak havi bruttó 70.000, - 

Ft (ÁFA mentes) összegű bérleti díj ellenében, zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi üzlet 

üzemeltetése céljából. Az üzlet kialakításának költsége a bérlőt terheli.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  

 

18/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

KKE/2019. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Eszközfejlesztés 

belterületi közterület karbantartására című” felhívás tárgyában támogatást nyert pályázat 

megvalósításához beérkezett árajánlatokat: 

Tomax-Bau Bt.                                                             bruttó 13.081.000, - Ft. 

Kosdi Trade Kft.       bruttó 12.065.000, - Ft 

Kocsis Gépkezelő Kft.                                                 bruttó 12.573.000, - Ft 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartása tárgyában a nettó 9.500.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 12.065.000, - Ft 

szolgáltatási áron beérkezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Kosdi Trade Kft. (6000 

Kecskemét, Ladánybenei u. 1. szám) ajánlatát fogadja el. 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrást a MFP-KKE/2019. 

kódszámú, Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” 



felhívásra benyújtott pályázati támogatási forrásból, költségtöbbletből adódó összeget az 

önkormányzat 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:  

- MFP-KKE/2019. kódszámú pályázati támogatás terhére 11.912.600,- Ft, 

- költségtöbbletből adódó 152.400,- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a 

beruházások költségvetési sorról. 

 

19/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

OUF/2019. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Óvoda udvar 

című” felhívás tárgyában támogatást nyert pályázat megvalósításához beérkezett 

árajánlatokat: 

Szilvás 2001 Bt.                                                             bruttó 4.999.346, - Ft. 

Balázs – Diák Kft.       bruttó 5.527.675, - Ft 

Gál Zoltán E.V.                                                  bruttó 5.713.412, - Ft 
 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az óvoda udvar tárgyában a nettó 3.936.495, - Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 4.999.346, - Ft szolgáltatási áron beérkezett legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó Szilvás 2001 Bt. (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1. szám) ajánlatát fogadja el. 
 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrást a MFP-OUF/2019. 

kódszámú, Magyar Falu Program „Óvoda udvar” felhívásra benyújtott pályázati 

támogatási forrásból 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:  

- MFP-OUF/2019. kódszámú pályázati támogatás terhére 4.999.346,- Ft. 

 

20/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

BJA/2019. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Kistelepülések 

járda építésének, felújításának anyagtámogatása című” felhívás tárgyában a Felsőtárkány, 

Fő út járda építésének anyagköltségére nyert pályázati forrás kiegészítésére, a 

megvalósításra beérkezett árajánlatokat: 

 

Felsőtárkány Nonprofit Kft.      bruttó 10.918.581, - Ft. 

Beton-termék Kft.                                                             bruttó 12.170.334, - Ft 

Trend-Beton Építőipari Kft.      bruttó 12.644.007, - Ft 

Bódi Művek Kft.                                                 bruttó 11.873.175, - Ft 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány, Fő út járda építése tárgyában a 

nettó 8.597.308, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.918.581, - Ft szolgáltatási áron beérkezett 



legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Felsőtárkány Nonprofit Kft. (3324 Felsőtárkány, Fő út 

101. szám) ajánlatát fogadja el. 

 

Az Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges bruttó anyagköltség pénzügyi 

forrását a MFP-BJA/2019 kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – 

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című” felhívásra 

benyújtott 3019782628 iratazonosító számú pályázati támogatási forrásból biztosítja.  

Az anyag és munkadíj költségtöbbletből adódó összeget az önkormányzat 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:  

- MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati támogatás terhére 4.999.998,- Ft 

anyagköltség,  

- költségtöbbletből adódó 5.918.583,- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a 

beruházások költségvetési sorról. 

 

21/2020. (I. 30.) 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 alatti ingatlan épületében lévő 

polgármesteri iroda belső felújítására berendezésére vonatkozó előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 911/2. helyrajzi számú, természetben 

Felsőtárkány, Fő út 101. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben lévő polgármesteri 

iroda belső felújítására és berendezésére bruttó 3.000.000, - Ft fejlesztési keretet határoz 

meg a 2020. évi költségvetés beruházási keret terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére, valamint a 

kötelezettségvállalásra az egyes munkákra meghatározott költségkeret erejéig. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

Költségvetést érintő tétel: 3.000.000, - Ft beruházási keret terhére 

 

22/2020. (I. 30. ) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Római Katolikus Plébánia nevében Czibere Zsolt plébániai kormányzó által 

benyújtott támogatási kérelmet. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány Bűnbánó Szent Mária Magdolna 

Templom orgonájának felújítására a Filharmónia Magyarország Koncert és 

Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz benyújtott pályázat 

önerejének biztosítására – figyelemmel Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-

testületének Felsőtárkány Község Önkormányzata által az államháztartáson kívülre, 

céljelleggel juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítéléséről, felhasználásáról és 

elszámolásáról szóló 2/2018. (I. 26.) rendelete előírásaira - 395.000,- Ft  támogatást nyújt. 

Határidő: 2020. július 30 

Felelős: polgármester 



Költségvetést érintő tétel: 395.000,- Ft egyéb szervek támogatása sor 

 

23/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 225/C. §. (3) bekezdésében foglaltakra – Szántósi 

Rafael polgármester szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg: 

- 2019. évben igénybe nem vett szabadsága 0 nap, ki nem adott szabadsága 9 nap,  

- 2020. évre járó szabadság mértéke 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság. 

A 2019. évben igénybe nem vett szabadságát 2020. március 31. napjáig veheti ki.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

24/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Felsőtárkány Község Önkormányzata, mint alapító 2020. március 1. napjától határozatlan 

időtartamra az alábbi személyi összetételben megválasztja a Felsőtárkány Ifjúságáért 

Közalapítvány kuratóriumának tagjait:  

Farkas Tamás, Vásárhelyi Rita, Lubai-Rab Ildikó 

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Ifjúságáért Közalapítvány elnökévé Farkas Tamás-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 

 

25/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 

előterjesztésében megtárgyalta a bölcsődei étkeztetés szolgáltatásra vonatkozó árajánlatot. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság által 

szolgáltatott napi 4 alkalomból álló étkeztetés esetében a szolgáltatás díját 2020. március 1. 

napjától nettó 646,- Ft + Áfa, azaz bruttó 820,- Ft/nap/adag összegben határozza meg. 

A bölcsődei étkeztetés napi szállítási költsége bruttó 1.610,- Ft/nap. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal    

 

26/2020. (I. 30.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86. §. rendelkezéseiben 

foglaltakra - a határozat mellékletét képező 2020. február 1. napjától hatályos 

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 



2020. február 06. 

 

Határozatok: Tárgya: 

27/2020. (II. 06.) A 2020. év költségvetési rendelet tervezetének I. fordulós tárgyalása 

 

28/2020. (II. 06.) Zárt ülés elrendelése 

 

    

27/2020. (II. 06.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részletes vitával megtárgyalta a 

2020. évi költségvetési rendelet tervezetét. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletet a kért módosítások, 

javaslatok beépítését követően a 2020. február 13-ai soros ülésen újra tárgyalja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2020. február 13. 

 

28/2020. (II. 06.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete üzleti érdekekre tekintettel 

zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. február 06. 

 

Határozatok: Tárgya: 

29/2020. (II. 06.) „Közösségi terek funkcionális kialakítása” című pályázat elbírálása 

 

30/2020. (II. 06.) „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat elbírálása 

 

  
29/2020. (II. 06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési 

Program keretében meghirdetett „Közösségi terek funkcionális kialakítása” című VP6-19.2.1-

26-2.-17 kódszámú pályázat keretében beszerzésre kerülő szalonnasütőkhöz további 14 db 

kültéri pad tárgyában beérkezett árajánlatot: 

Szigeteléspont Kft.                                                             bruttó 437.388, - Ft. 
 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Szigeteléspont Kft-től beérkezett ajánlatot elfogadja. 
 

Az Önkormányzat a megvalósításához szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat a 

költségvetési tartalékból biztosítja.  
 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításával összefüggésben a kiválasztott árajánlat 

alapján a munkák megrendelésére és a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 

Költségvetést terhelő összeg: 437.388,- Ft / Költségvetési tartalék 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

30/2020. (II. 06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

ÖTU/2019. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Önkormányzati 

tulajdonú utak felújítása” felhívás tárgyában a Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc út 

építésének költségére nyert pályázati forrás kiegészítésére, a megvalósításra beérkezett 

árajánlatokat: 

DYNAMIC ÚT KFT.        bruttó 49.929.440, - Ft 

MIDLE COURSE Kft.      bruttó 48.167.633, - Ft 

Barta Léka Csaba E.V.      bruttó 50.125.122, - Ft 

Bódi Művek Kft.                                                 bruttó 42.816.450, - Ft 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc út építése 

tárgyában a nettó 33.713.740, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.816.450, - Ft szolgáltatási áron 

beérkezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bódi Művek Kft. (3324 Felsőtárkány, Szüret 

utca 5. szám) ajánlatát fogadja el. 

 

Az Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges bruttó költség pénzügyi forrását 

a MFP-ÖTU/2019 kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című felhívásra benyújtott 3020051506 

iratazonosító számú pályázati támogatási forrásból biztosítja.  

A költségtöbbletből adódó összeget az önkormányzat 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:  

- MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázati támogatás terhére 28.199.979, - Ft költség,  

- költségtöbbletből adódó 14.616.471, - Ft önkormányzat saját költségvetése terhére 

a beruházások költségvetési sorról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. február 13. 

 

Határozatok: Tárgya: 

31/2020. (II. 13.) A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása 

 

32/2020. (II. 13.) A 2020. évi Óvodai beiratkozás idejének elfogadása 

 

33/2020. (II. 13.) Felsőtárkányi Fúvószenekar átcsoportosítási kérelem elfogadása 

 

34/2020. (II. 13.) Felsőtárkányi Fúvószenekar 2019. év II. féléves beszámolójának 

elfogadása 

35/2020. (II. 13.) Nonprofit Kft. telephelyén csarnok építéséhez tulajdonosi hozzájárulás  

36/2020. (II. 13.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

4/2020. (II. 14.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

 

    

31/2020. (II. 13.) 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 2020. július 27-től 2020. augusztus 19-

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 2020. július 27-től 2020. augusztus 7-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: intézményvezető     

Határidő: azonnal  

 

32/2020. (II. 13.) 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) 2020. április 23-24. 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: 2020. március 20. 



 

33/2020. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Fúvószenekar Egyesület 2019. II. félévi támogatás átcsoportosításra vonatkozó kérelmét. 

 

A Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 2019. II. félévre megítélt támogatás keretén belül 

az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

Működési költség sor   -77.537,- 

Fenntartási költség sor            +77.537,- 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 34/2020. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Fúvószenekar Egyesület 2019. II. félévi támogatásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

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

vezetőjének a 2019. II. félévi szakmai és pénzügyi beszámolója előírt határidőben történő 

be nem nyújtása miatti igazolási kérelmét elfogadja.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 2019. II. 

félévi szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását 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 a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület a 2020. 

évben a civil alapból támogatásban részesülhet. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

35/2020. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Nonprofit Kft. telephelyén a szin megépítésére vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Felsőtárkány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Felsőtárkány 

belterület 731. helyrajzi számú, természetben Felsőtárkány, II. Rákóczi út 128. szám alatti 

ingatlanon az önkormányzati tulajdonban lévő Felsőtárkány Nonprofit Kft. szin funkciójú 

épület építsen és az építmény építéshatósági kivitelezési engedélyeztetését kérelmezze.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a határozat tartalmával megegyező 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 

 

36/2020. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete üzleti érdekekre való 

tekintettel zárt ülést rendel el.  



2020. február 13. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

37/2020. (II. 13.) A Felsőtárkányi Hivatal informatikai eszközeinek fejlesztésének 

elfogadása (Kvantum Informatika) 

38/2020. (II. 13.) A Felsőtárkányi Hivatal informatikai eszközeire az ESET NOD 32 

technológián alapuló vírusirtó licenc megvásárlásának elfogadása 

39/2020. (II. 13.) A Felsőtárkányi Hivatal informatikai eszközeire a szerver 

megvásárlásának elfogadása 

 

37/2020. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Hivatal informatikai eszközeinek fejlesztésére, az azonos műszaki 

paraméterekkel rendelkező eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatokat. 

KVANTUM Informatika  bruttó 3.913.408,- Ft 

KOMFORT 91 Kft. bruttó  4.199.953,5 Ft 

R & B COMPUTER  bruttó  4.323.500,- Ft. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az informatikai fejlesztés tárgyában beérkezett 

ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó KVANTUM Informatika ajánlatát 

fogadja és felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő eszközök megrendelésére 

bruttó 3.913.408,- Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő tétel: 3.913.408,- Ft költségvetés beruházások sora terhére 

 

38/2020. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Hivatal informatikai eszközeire az ESET NOD 32 technológián alapuló 

vírusirtó licenc megvásárlására benyújtott árajánlatot. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a SICONTACT-tól beérkezett ajánlat alapján 

felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő szoftver  3 éves licenc 194.208,- Ft + 

ÁFA összegben való megrendelésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő tétel: 194.208,- Ft költségvetés beruházások sora terhére 

 

39/2020. (II. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Hivatal informatikai eszközeire a szerver megvásárlására benyújtott 

árajánlatot. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Interbolt.eu Kft ajánlatát elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő szerver megrendelésére bruttó 

497.942,- Ft  összegben.  

 

Felelős: polgármester 



Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő tétel: 497.942,- Ft költségvetés beruházások sora terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. február 17. 

 

Határozatok: Tárgya: 

40/2020. (II. 17.) Zárt ülés elrendelése 

  

40/2020. (II. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő- testülete személyes érintettség okán 

zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. február 17. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

41/2020. (II. 17.) Bíró Zsolt és Piricsi Adrienn támogatási kérelmének elfogadása 

 

  

41/2020. (II. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bíró Zsolt 

Felsőtárkány, Kossuth Lajos u. 4. szám alatti lakos kérelmét. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a felsőtárkányi 756. helyrajzi számú, természetben 

Kossuth Lajos u. 4. szám alatti ingatlanban a 2020. 02. 14. napjának éjjelén keletkezett 

tűzkár enyhítésére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja és az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) számú rendelete alapján a kérelmező különös 

méltánylást érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel 600.000,- Ft összegű egyszeri, 

vissza nem térítendő, rendkívüli települési támogatást biztosít a kérelmező és családja 

részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásra, a támogatási 

megállapodás aláírására és a támogatás kérelmező folyószámlájára való utalására.  

 

Költségvetést terhelő összeg: 600.000,- Ft / Költségvetési tartaléksor terhére  

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. március 17. 

 

Határozatok: Tárgya: 

42/2020. (III. 17.) Zárt ülés elrendelése 

  

42/2020. (III. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő- testülete személyes és üzleti 

érintettség okán zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. március 17. zárt rendkívüli 

 

Határozatok: Tárgya: 

43/2020. (III. 17.) Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezkedő épület bontása 

 

44/2020. (III. 17.) Bükk-Térségi LEADER Egyesület „Bükki Kőkultúrát népszerűsítő” 

együttműködés elfogadása 

 

45/2020. (III. 17.) Közösségi terek funkcionális kialakítása pályázat sátorkészítés árajánlat 

elfogadása 

 

46/2020. (III. 17.) Rákóczi Ferenc utca útfelújítási pályázat műszaki ellenőr  

 

47/2020. (III. 17.) Budapest Bank Zrt. folyószámlahitel elfogadása 

  

43/2020. (III. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkány belterületi 911/1 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló és gazdasági épület bontási 

munkálatairól szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a BÜKKERD Kft. (Cg. 01-09-

327998; adószám: 26394178-2-43) vállalkozóval köt vállalkozási szerződést az alábbi 

szerződési feltételekkel: 

• Vállalkozó az adóalapként meghatározott 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint vállalkozói 

díj megfizetésétől eltekint, azzal, hogy a hatályos adójogszabályok szerint fizetendő 27.000.- 

Ft, azaz Huszonhetesezer forint általános forgalmi adó összegét az Önkormányzat a 

Vállalkozó részére az általa kiállított számla szerinti fizetési határidőben a bankszámlájára 

történő átutalással megfizeti; 

• a Vállalkozó jogosult a kibontott építőanyagok elvitelére; 

• a Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetővel rendelkezni a kivitelezés teljes időtartama 

alatt; 

• a Vállalkozó köteles az azbesztmentesítés során a palát épen, az engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz (veszélyeshulladék-lerakó) elszállítani, melyet köteles megfelelő módon igazolni; 

• a Vállalkozó által az előző pontban jelölt azbesztmentesítésről bemutatott bizonylat alapján 

az Önkormányzat köteles a megsemmisítés költségének 70%-át a Vállalkozó részére - az 

általa erről az összegről kiállított számla szerinti fizetési határidőben - a bankszámlájára 

történő átutalással megfizetni (tovább számlázás). 

 

Az Önkormányzat a fedezetet a saját 2020. évi költségvetése (Kiadások Önkormányzati 

igazgatás/dologi jellegű kiadások) terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításával összefüggésben a kivitelezési munkák 

megrendelésére, a műszaki ellenőr megbízására és a szerződések aláírására felhatalmazza 

a polgármestert.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

       



44/2020. (III. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Bükk-

Térségi LEADER Egyesülettel a „Bükki Kőkultúrát népszerűsítő” együttműködésről szóló 

előterjesztést és úgy határoz, hogy a VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás alapján, a térségek 

közötti együttműködésben megvalósuló közös projekttel kapcsolatos konzorciumi 

megállapodással összefüggésben felmerülő 125.000.- Ft önrészre vonatkozó 

kötelezettségvállalás összegét és a megállapodásban foglaltakat elfogadja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

45/2020. (III. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata 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 

színpad sátor vázszerkezet és ponyva beszerzésre beérkezett árajánlatokat. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a színpad sátor vázszerkezet és ponyva beszerzése 

tárgyában a  

Graboplan Kft.                                                                                 bruttó 7.556.500,- Ft 

Heves Ponyva Kft.         bruttó 2.641.600,- Ft 

szolgáltatási áron beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Heves 

Ponyva Kft. (3360 Heves, Lehel u. 2. 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 1.666.875,- Ft,  

- 25 % önerő 555.625,- Ft,  

-költségtöbbletből adódó 419.100,- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a 

beruházások költségvetési sorról. 

 

46/2020. (III. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta MFP-

ÖTU/2019. kódszámú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati 



tulajdonú utak felújítása című támogatást nyert pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó, 

teljeskörű műszaki ellenőrzés ellátására beérkezett árajánlatokat. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó Nyíri Lajos ev. (3780 Edelény, Bódva út 10.) ajánlatát fogadja el. 

Az Önkormányzat a megbízási díjat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című, MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázati 

támogatás terhére fizeti meg. A fedezet rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület a kiválasztott árajánlat alapján a megbízási szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

47/2020. (III. 17.) 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 40 millió Ft, azaz Negyvenmillió forint értékű folyószámlához 

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

Az Önkormányzat a 40 millió forintos hitelkeret egészét felhasználhatja, de annak terhére 

és erejéig 20-20 M Ft-os hitelkeret igénybevételére jogosult a Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft. 

és a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 

A kölcsön időtartama az aláírás napjától 2020. december 15. napjáig tartó időszak.  

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. március 26. 

 

Határozatok: Tárgya: 

48/2020. (III. 26.) A 2019. évi gyermekvédelmi és családsegítő munkáról szóló beszámoló 

elfogadása 

49/2020. (III. 26.) A 2019. évi házi gondozói és szociális étkeztetési alapellátásokról szóló 

beszámoló elfogadása 

50/2020. (III. 26.) A 2019. évi idősek nappali ellátása szociális alapellátásról szóló 

beszámoló elfogadása 

51/2020. (III. 26.) A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

52/2020. (III. 26.) A 2019-2024. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadása 

 

53/2020. (III. 26.) Az iratkezelési és a másolatkészítési szabályzatok elfogadása 

 

54/2020. (III. 26.) A Felsőtárkányi Művelődési Ház 2020. évi szolgáltatási tervének 

elfogadása 

55/2020. (III. 26.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről 

szóló szabályzat elfogadása 

56/2020. (III. 26.) Pénzkezelési szabályzat elfogadása 

572020. (III. 26.) Leltározási és Selejtezési Szabályzat elfogadása 

58/2020. (III. 26.) Eszközök és Források Értékelési Szabályzat elfogadása 

59/2020. (III. 26.) Számlarend szabályzat elfogadása 

60/2020. (III. 26.) Magyar Falu programban való részvétel elfogadása 

61/2020. (III. 26.) Dr. Szilágyi Erika támogatási kérelmének tárgyalása 

62/2020. (III. 26.) Polgármester teljesítményértékelésének elfogadása 

 

63/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. árajánlatok elfogadása 

64/2020. (III. 26.) Civilszervezetek támogatása 

65/2020. (III. 26.) B plusz B 2000 Kft. bérleti díjra vonatkozó kérelmének megtárgyalása 

Rendeletek: Tárgya: 

5/2020. (III.27.) Az 5/2018. (IV. 27.) számú a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendelete 

6/2020. (III.27.) A 4/2020. (II. 14.) számú az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása 

  

 

 

 



48/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

2019. évi család-és gyermekvédelmi tevékenységéről, az alapszolgáltatás keretében végzett 

2019. évi munkáról készült beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

49/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

községben 2019. évben végzett étkeztetés és házi segítségnyújtás szociális 

alapszolgáltatásról készült beszámolót.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

50/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

idősek nappali ellátása tevékenységéről, az alapszolgáltatás keretében végzett 2019. évi 

munkáról készült beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

51/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a közbeszerzési tervre vonatkozó előterjesztést, úgy 

határozott, hogy a 2020. évi közbeszerzési tervet a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

52/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat gazdasági programjára vonatkozó 

előterjesztést, úgy határozott, hogy a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 2019 - 2024. évekre szóló gazdasági programját 

elfogadja.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

53/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 

megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány Község Önkormányzatának iratkezelési és 

másolatkészítési szabályzatát.  

 

Felelős: jegyző 



Határidő: folyamatos 

 

54/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi Művelődési Ház 2020. évi 

szolgáltatási tervét. 

  

Felelős: Felsőtárkányi Művelődési Ház vezetője         

Határidő: folyamatos 

 

55/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta 

-     Felsőtárkány Község Önkormányzata, 

- Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal, 

- Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde,  

- Felsőtárkányi Művelődési Ház, 

- Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről szóló szabályzatát.  

 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők  

Határidő: azonnal 

 

56/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta és jóváhagyta  

- Felsőtárkány Község Önkormányzata, 

- Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal, 

- Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde,  

- Felsőtárkányi Művelődési Ház, 

- Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Pénzkezelési szabályzatát. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

57/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta és jóváhagyta  

- Felsőtárkány Község Önkormányzata, 

- Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal, 

- Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde,  

- Felsőtárkányi Művelődési Ház, 

- Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Leltározási és Selejtezési Szabályzatát. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

58/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  



Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta és jóváhagyta  

- Felsőtárkány Község Önkormányzata, 

- Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal, 

- Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde,  

- Felsőtárkányi Művelődési Ház, 

- Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

 Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

59/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta és jóváhagyta  

- Felsőtárkány Község Önkormányzata, 

- Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal, 

- Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde,  

- Felsőtárkányi Művelődési Ház, 

- Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

 Számlarend Szabályzatát. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

60/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az 

MFP-AEE/2020. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Orvosi 

eszköz” felhívás tárgyában fogászati kezelőegység beszerzésére irányuló pályázat 

benyújtási lehetőségét. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – 

Orvosi eszköz” felhívás tárgyában fogászati kezelőegység beszerzésére irányuló pályázat 

benyújtását támogatja a magasabb 5 millió Ft támogatási összeggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

61/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Szilágyi 

Erika, Felsőtárkány Község Önkormányzatával a települési II. háziorvosi körzet 

alapellátás biztosítására szerződésben álló háziorvos kérelmét. 

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

vásárlására – a befizetett 2019. évi helyi iparűzési adóval azonos mértékű egyszeri vissza 

nem térítendő támogatást biztosít a vállalkozó háziorvos részére, a kérelmében megjelölt 

célra. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 



62/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szántósi 

Rafael polgármester jutalmazásáról szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. 

§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Szántósi Rafael polgármester részére, a 

2019. október 14 – 2020. március 31. közötti időszakban végzett eredményes munkája 

elismeréseként bruttó 2.000.000.- Ft, azaz bruttó Kettőmillió forint összegű jutalmat állapít 

meg. 

 

A megállapított juttatás fedezetét a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetése terhére 

biztosítja  

- az önkormányzat személyi jellegű kiadások soron 2.000.000.- Ft-ot, az önkormányzat 

szociális hozzájárulási adó soron 350.000.- Ft-ot. 

 

Felelős: jegyző, gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

 

63/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításának, valamint a VP6-19.2.1.-

26.2. kódszámú, „Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése” megnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó - annak megvalósíthatósága érdekében szükséges – 

eszköztelepítések munkálatairól szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a Felsőtárkány 

Nonprofit Kft. árajánlatait elfogadja. 

 

Az Önkormányzat a fedezetet a saját 2020. évi költségvetése (Kiadások Önkormányzati 

igazgatás/dologi jellegű kiadások) terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület a munkálatok megvalósításával összefüggésben a kivitelezési munkák 

megrendelésére és a teljesítési igazolás aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

64/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2020. évi 

támogatásával kapcsolatban úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 4/2020. (II. 14.) számú önkormányzati rendelettel összhangban (1) a Civil Alap 

terhére a Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesületet a 2020. évre vonatkozóan mindösszesen 

886.360,- Ft, azaz Nyolcszáznyolcvanhatezer-háromszázhatvan forint összegű, (2) a Sport 

Alap terhére pedig a Felsőtárkány SC Sportegyesületet a 2020. évre vonatkozóan 

mindösszesen 7.621.800.- Ft, azaz Hétmillió-hatszázhuszonegyezer-nyolcszáz forint összegű  

részesíti. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

65/2020. (III. 26.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok kereskedelmi célú hasznosításával kapcsolatban úgy határoz, hogy az 



Önkormányzat azon kereskedelmi tevékenységet folytató egységek vonatkozásában, ahol 

az egység zárva tartásával kapcsolatos változásbejelentést a bérlő/kereskedő a jegyző felé 

szabályosan megteszi, ott az Önkormányzat mentesíti a bérlőt a bérleti díj megfizetése alól, 

a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet időtartamára. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66/2020.  (IV.09.) számú Polgármesteri határozat 

 

Felsőtárkány Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány helyi megelőzése érdekében  a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a járványügyi veszélyhelyzet idejére 

elrendelt kijárási korlátozással összhangban a Faluház parkolóját (3324 Felsőtárkány, Fő 

út 350. 1506 hrsz.) és a Tópart melletti parkolót (3324 Felsőtárkány, belterület 1. hrsz.), 

mint kijelölt várakozóhelyeket 2020. április 14. napjáig lezárom. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló játszótereket határozatlan időre, 

a járványügyi veszélyhelyzet fennállásának időtartamára szintén lezárom. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:     Szántósi Rafael polgármester 

 

 

67/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. január 1.–március 31. közötti időszakra vonatkozó 

pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

68/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:109 §. rendelkezésére tulajdonosi minőségében a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó számviteli 

törvény szerinti beszámolóját.  

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető  

 

 

69/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2020. január 1.– 2020. március 31. közötti időszakra 

vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

 

 

 



70/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva, 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. 2019. évre vonatkozó számviteli 

törvény szerinti beszámolóját.  

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető  

 

71/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. január 1.– 2020. március 31. közötti 

időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

72/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva, 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. 2019. évre 

vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját.  

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető  

 

73/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 2019. évi munkájáról készült beszámolót. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: intézményvezető 

 

74/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű 

Társaság állandó könyvvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és alapítói döntéssel úgy 

határozott, hogy a Kft. könyvvizsgálójává választja 2020. június 1. napjától 2021. május 

31. napjáig a Pelazol Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, 

amelyben a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szabó Józsefné hites 

könyvvizsgáló.  

A polgármester az ügyvezető feladatává teszi, hogy a szükséges módosításokat a Kft. 

alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 



75/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű 

Társaság felügyelőbizottságának tagjaira vonatkozó előterjesztést és alapítói döntéssel 

úgy határozott, hogy Balogh Lászlót, Bajzát Gyulát és Varga Józsefet a Kft. 

felügyelőbizottsági tagjait 2020. június 01. napjával visszahívja és helyette 2020. június 

01. napjától 2025. május 31. napjáig Gyetvai Lászlónét (szül.: Rétfalvi Klára; an.: 

Vásárhelyi Klára; 3324 Felsőtárkány, Kossuth Lajos utca 10.), Ludvig-Lénárt Juditot 

(szül.: Lénárt Judit; an.: Mizser Lídia; 3324 Felsőtárkány, Koronás út 34.) és Bógyi Attilát 

(an.: Molnár Sarolta; 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 73. 3/10.) megválasztja és díjazás 

nélkül megbízza. A polgármester az ügyvezető feladatává teszi, hogy a szükséges 

módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

76/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű 

Társaság könyvvezetési, könyvelési feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és alapítói 

döntéssel úgy határoz, hogy a könyvelési feladatok elvégzésével megbízza az AGRIA 

Berotax Kft-t 2020. június 1. napjától határozatlan időre, 30 napos felmondási idő 

kikötésével. Megbízza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés megkötésével kapcsolatos 

intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

77/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

könyvvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és alapítói döntéssel úgy határozott, hogy a 

Kft. könyvvizsgálójává választja 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig a Pelazol 

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelyben a 

könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló.  

A polgármester az ügyvezető feladatává teszi, hogy a szükséges módosításokat a Kft. 

alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

78/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottságának tagjaira vonatkozó előterjesztést és alapítói döntéssel úgy 

határozott, hogy a Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2020. június 01. napjától 2025. május 

31. napjáig Gyetvai Lászlónét (szül.: Rétfalvi Klára; an.: Vásárhelyi Klára; 3324 

Felsőtárkány, Kossuth Lajos utca 10.), Ludvig-Lénárt Juditot (szül.: Lénárt Judit; an.: 



Mizser Lídia; 3324 Felsőtárkány, Koronás út 34.) és Bógyi Attilát (an.: Molnár Sarolta; 

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 73. 3/10.) megválasztja és díjazás nélkül megbízza. A 

polgármester az ügyvezető feladatává teszi, hogy a szükséges módosításokat a Kft. alapító 

okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

79/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

könyvvezetési, könyvelési feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és alapítói döntéssel 

úgy határoz, hogy a könyvelési feladatok elvégzésével megbízza az AGRIA Berotax Kft-t 

2020. június 1. napjától határozatlan időtartamra, 30 napos felmondási idő 

alkalmazásával. Megbízza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés megkötésével kapcsolatos 

intézkedések megtételével.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

80/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság könyvvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és alapítói döntéssel úgy 

határozott, hogy a Kft. könyvvizsgálójává választja 2020. június 1. napjától 2021. május 

31. napjáig a Pelazol Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, 

amelyben a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szabó Józsefné hites 

könyvvizsgáló.  

A polgármester az ügyvezető feladatává teszi, hogy a szükséges módosításokat a Kft. 

alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

81/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjaira vonatkozó előterjesztést és alapítói 

döntéssel úgy határozott, hogy a Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2020. június 01. 

napjától 2025. május 31. napjáig Gyetvai Lászlónét (szül.: Rétfalvi Klára; an.: Vásárhelyi 

Klára; 3324 Felsőtárkány, Kossuth Lajos utca 10.), Ludvig-Lénárt Juditot (szül.: Lénárt 

Judit; an.: Mizser Lídia; 3324 Felsőtárkány, Koronás út 34.) és Bógyi Attilát (an.: Molnár 

Sarolta; 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 73. 3/10.) megválasztja és díjazás nélkül 

megbízza. A polgármester az ügyvezető feladatává teszi, hogy a szükséges módosításokat 

a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 



82/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság könyvvezetési, könyvelési feladatainak ellátásáról szóló 

előterjesztést, és alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a könyvelési feladatok elvégzésével 

megbízza az AGRIA Berotax Kft-t 2020. június 1. napjától határozatlan időtartamra, 30 

napos felmondási idő alkalmazásával. Megbízza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés 

megkötésével kapcsolatos intézkedések megtételével.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

83/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos előterjesztést és alapítói döntéssel úgy 

határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

§ (2) bekezdésére – a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 

ellátására újból Gál Ádám (an.: Hegedűs Margit) 3324 Felsőtárkány, Ady Endre u. 58. 

szám alatti lakost bízza meg 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő 5 éves 

határozott időtartamú munkaviszonyban, egyebekben változatlan tartalommal. 

A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának, az 

ügyvezető kinevezési okiratának az aláírására. 

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 

szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

84/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Felsőtárkány, Berva sziréna bekötése, 

Felsőtárkány, Déli iparterület közvilágítás pótlása (5 db lámpatest építés) és Felsőtárkány, 

Dózsa út Várhegy út kereszteződésében közvilágítás kiépítése (2 db faoszlopos hálózat) 

munkálatai tárgyában összesen nettó 750.464,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 953.089,- Ft összegű 

GOMVILL Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 175.) árajánlatait elfogadja. 

A Polgármester jogosult a munkálatok megvalósításával összefüggésben a kivitelezési 

munkák megrendelésére és a teljesítési igazolás aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Költségvetést érintő összeg:  

A Felsőtárkány, Berva sziréna bekötése, Felsőtárkány, Déli iparterület közvilágítás 

pótlása (5 db lámpatest építés) és Felsőtárkány, Dózsa út Várhegy út kereszteződésében 

közvilágítás kiépítése (2 db faoszlopos hálózat) munkálatai 

 



85/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 
A Felsőtárkány 686 hrsz. épület KMB iroda tervezett felújítási munkálataira a beérkezett 

árajánlatok: 

• Felsőtárkány Nonprofit Kft bruttó: 1.276.350,- Ft 

• Bódi Művek Kft bruttó: 1.714.500,- Ft 

• Rozsnoki Attila bruttó: 1.536.700,- Ft 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva a Felsőtárkány 686 hrsz. épület KMB iroda tervezett felújítási 

munkálatai tárgyában a nettó 1.005.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.276.350,- Ft áron 

beékezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Felsőtárkány Nonprofit Kft. (3324 

Felsőtárkány, Fő út 101.) ajánlatát fogadja el. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Költségvetést érintő összeg:  

A Felsőtárkány 686 hrsz. épület KMB iroda tervezett felújítási munkálatai bruttó 

1.276.350,- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a Felújítási kiadások 

költségvetési sorról. 

 

86/2020.  (IV.30.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva a Felsőtárkány, 2505 j. Eger- Hollóstető – Miskolc ök. út (Fő út) 

5+550 km szelvényében, a szelvényezés szerinti jobb oldalon lévő autóbusz öböl melletti 

járda megépítése munkálatai vonatkozásában úgy határoz, hogy a Felsőtárkány 

Nonprofit Kft. árajánlatát elfogadja. 

Az árajánlat szerint 30 m2 térkő járda megépítése anyag és munkadíj (nettó) 299.875 Ft 

+ ÁFA. 

 A munkálatok megvalósításával összefüggésben a kivitelezési munkák megrendelésére és 

a teljesítési igazolás aláírására a polgármestert jogosult.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

költségvetési sorról. 

 

 

87/2020. (V.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a Felsőtárkány iparterületeinek bővítése út és 

közműépítéssel című TOP-1.1.1-16-HEl-2017-00008 azonosító számú projekt 19.704.995,- 

Ft ideiglenes fedezetét biztosítja a Felsőtárkány Bükk- Kapu Kft. részére, a projekthez 

benyújtott 19.704. 995,- Ft-os költségnövekmény bankszámlára történő átutalásáig. 

 

A polgármester, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a projekt sikeres 

megvalósítása okán úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetésében az alábbi átcsoportosítást 

hajtja végre: 

Költségvetést érintő tétel:  

- 15.000.000,- Ft Kiadások/ Önkormányzat felhalmozási kiadásai/ felújítás kiadások sor 

-  4.704.995,- Ft Kiadások/ Önkormányzati igazgatás/ dologi kiadások sor 

+ 19.704.995,- Ft Kiadások/ Átadott pénzeszközök és támogatások/ Bükk- Kapu Kft. 



 

Felelős: polgármester 

 

88/2020. (V.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja a 76/2020.  (IV.30.) 

számú Polgármesteri határozatát: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság 

könyvvezetési, könyvelési feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és alapítói döntéssel 

úgy határoz, hogy a könyvelési feladatok elvégzésével az AGRIA Berotax Kft-vel fennálló 

megbízási szerződést akként módosítja, hogy annak a teljes 2020. évre vonatkozó 

ellenértéke bruttó 325.000.- Ft összegű megbízási díj. 

Megbízza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

89/2020. (V.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja a 79/2020.  (IV.30.) 

számú Polgármesteri határozatát: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

könyvvezetési, könyvelési feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és alapítói döntéssel 

úgy határoz, hogy a könyvelési feladatok elvégzésével az AGRIA Berotax Kft-vel fennálló 

megbízási szerződést akként módosítja, hogy annak a teljes 2020. évre vonatkozó 

ellenértéke bruttó 325.000.- Ft összegű megbízási díj. 

Megbízza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

90/2020. (V.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja a 82/2020.  (IV.30.) 

számú Polgármesteri határozatát: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság könyvvezetési, könyvelési feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, 

és alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a könyvelési feladatok elvégzésével az AGRIA 

Berotax Kft-vel fennálló megbízási szerződést akként módosítja, hogy annak a teljes 2020. 

évre vonatkozó ellenértéke bruttó 325.000.- Ft összegű megbízási díj. 

Megbízza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 



 

91/2020. (V.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 

elfogadja az Egri Tankerületi Központtal 2016. december hó 14. napján kötött 

vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítását. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. május 31. 

 

92/2020. (V.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy egyetért a Felsőtárkány Nonprofit Kft. (3324 

Felsőtárkány, Fő út 101.) által üzemeltetett és a tulajdonát képező, a Felsőtárkányi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában üzemelő 12,5 kW-os napelemes rendszer 

tulajdonjogának az Egri Tankerületi Központ részére történő térítésmentesen 

átruházásával, az Energo plusz Kft. által készítette, 2020. március 10. napján kelt 

értékbecslés alapján meghatározott nettó 1.700.000.- Ft értékből számított 459.000.- Ft 

összegű ÁFA megfizetése ellenében. 

Felhatalmazza az ügyvezetőt az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: 2020. május 31. 

 

93/2020. (V.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjével kapcsolatos előterjesztést és alapítói döntéssel úgy határozott, hogy 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 ellátását Csáti Sándor 

Felsőtárkány, Koronás út 22. szám alatti lakos 2020. május 1. napjától határozott 

időtartamú 8 (nyolc) órás általános teljes napi munkaidő alkalmazásával 

munkaviszonyban látja el, egyebekben változatlan tartalommal és bérezéssel. 

A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az ügyvezető kinevezési okirata 

módosításának az aláírására. 

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás átvezetése 

ügyében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

94/2020. (V.11.) számú Polgármesteri határozat 

A Felsőtárkány 1552 hrsz. található tóparti vizesblokk tervezett felújítási munkálataira, a 

kiegészítő eszközeinek beszerzésére és felszerelésére a beérkezett árajánlatok: 

• Felsőtárkány Nonprofit Kft bruttó: 216.820,- Ft 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a Felsőtárkány 1552 hrsz. található tóparti 

vizesblokk tervezett felújítási munkálatai tárgyában a bruttó 216.820,- Ft áron beékezett 



ajánlatot benyújtó Felsőtárkány Nonprofit Kft. (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) ajánlatát 

elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Költségvetést érintő összeg:  

A Felsőtárkány 1552 hrsz. található tóparti vizesblokk tervezett felújítási 

munkálatai bruttó 216.820,- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére a 

Felújítási kiadások költségvetési sorról. 

 

95/2020. (V.21.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Felsőtárkány belterület 686. hrsz-ú, a természetben 

3324 Felsőtárkány, Fő út 155. szám alatt található ingatlan használatát 2020. június 01. 

napjától - a korábbi gyakorlatnak megfelelően – határozatlan időre és térítésmentesen 

biztosítja az Egri Rendőrkapitányság részére a körzeti megbízotti szolgálathoz kapcsolódó 

feladatok ellátására, oly módon, hogy az Önkormányzat az ingatlan használatával 

kapcsolatosan felmerülő közüzemi díjakat is megfizeti. 

 

Felelős: polgármester 

 

96/2020. (V.21.) számú Polgármesteri határozat: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a VP6-19.2.1.-26.2. kódszámú, „Közösségi terek 

funkcionális kialakítása, fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó „színpad sátor 

vázszerkezet és ponyva elkészítése” megnevezésű eszközbeszerzés elszámolása 

vonatkozásában  elsődlegesen kimentési kérelemmel felmentést kér, amennyiben az így 

fennmaradó támogatási összeggel részben elszámolhat; másodlagosan a hivatkozott 

projektelem megvalósításától eltekint.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

97/2020.  (V.29.) számú Polgármesteri határozat 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja a 83/2020. (IV.30.) 

számú Polgármesteri határozatát: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos előterjesztést és alapítói döntéssel úgy 

határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

§ (2) bekezdésére – a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 

ellátására újból Gál Ádám (an.: Hegedűs Margit) 3324 Felsőtárkány, Ady Endre u. 58. 

szám alatti lakost bízza meg 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő 5 

éves határozott időtartamú munkaviszonyban, egyebekben változatlan tartalommal. 



A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának, az 

ügyvezető kinevezési okiratának az aláírására. 

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 

szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

98/2020.  (VI.16.) számú Polgármesteri határozat 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Budapest Bank Zrt., mint az önkormányzat számlavezető 

pénzintézete folyószámlahitelre vonatkozó ajánlatát és úgy határoz, hogy az 

Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidaló finanszírozására a 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2020. (III.17.) 

határozatával elfogadott hitelkeretet kibővíti és mindösszesen 100 millió Ft, azaz 

Egyszázmillió forint értékű folyószámlához kapcsolódó, éven belüli kölcsön igénybevételére 

szerződést köt a Budapest Bank Zrt-vel. Az Önkormányzat a 100 millió forintos hitelkeret 

egészét felhasználhatja, de annak terhére és erejéig a Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft. és a 

Felsőtárkány Nonprofit Kft. összesen 40 millió Ft-os hitelkeret igénybevételére jogosult. 

A kölcsön időtartama az aláírás napjától 2020. december 15. napjáig tartó időszak.  

 

 A polgármestert jogosult a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

99/2020. (VI.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy visszavonja a 87/2020. (V.07.) sz. határozatát. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

100/2020. (VI.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy visszavonja a 96/2020. (V.21.) számú határozatát. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

101/2020. (VI.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

A Felsőtárkány, Fő út (962/3. hrsz.) járda Várhegy út - Dózsa Gy. Út közötti szakasza 

építési munkáira beérkezett árajánlat: 

• Felsőtárkány Nonprofit Kft. bruttó: 15.824.879.- Ft 

 



Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a Felsőtárkány, Fő út (962/3. hrsz.) járda Várhegy 

út - Dózsa Gy. Út közötti szakasza építési munkái tárgyában a bruttó 15.824.879.- Ft áron 

beékezett ajánlatot benyújtó Felsőtárkány Nonprofit Kft. (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) 

ajánlatát elfogadja. 

 

Az Önkormányzat a fedezetet a saját 2020. évi költségvetése (Kiadások felhalmozási 

kiadások/felújítás) terhére biztosítja. 

 

A munkálatok megvalósításával összefüggésben a kivitelezési munkák megrendelésére, a 

vállalkozási szerződés aláírására és a teljesítési igazolás aláírására felhatalmazza a 

polgármestert.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a szerződés aláírására 2020. június 30. 

 

102/2020. (VI.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva dönt a Felsőtárkány, belterület 2450 hrsz. alatt felvett „kivett épület” 

megjelölésű, 1094 m2 területű ingatlan 11/1094 tulajdoni illetőségének értékesítéséről 

140.765.-Ft, azaz Egyszáznegyvenezer-hétszázhatvanöt forint vételár megfizetése ellenében 

és egyben hozzájárul a Felsőtárkány, belterület 2401/2 hrsz. alatti „kivett ipartelep” 

megjelölésű 18 ha 1053 m2 területű ingatlan 339/2172636 tulajdoni illetőségének a 

Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. (Cg.: 10-09-029654; adószám: 14818738-2-10) által 7.710.- Ft 

+ÁFA.- Ft, azaz Hétezer-hétszáztíz forint + ÁFA vételáron történő értékesítéséhez.  

 

A polgármester és az ügyvezető jogosultak az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: 2020. 06. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. július 2. 

 

Határozatok: Tárgya: 

103/2020. (VII. 02.) A település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 

 

104/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának 

elfogadása 

 

105/2020. (VII. 02.) Az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolójának elfogadása az eddig 

végzett munkájáról 

 

106/2020. (VII. 02.) A Pénzügyi Bizottság beszámolójának elfogadása az eddig végzett 

munkájáról  

 

107/2020. (VII. 02.) A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadása  

 

108/2020. (VII. 02.) A Helyi Értéktár Bizottság I. féléves beszámolójának elfogadása 

 

109/2020. (VII. 02.) A HUNG-2020; Hungarikum 2020 pályázaton való részvétel támogatása 

 

110/2020. (VII. 02.) A Sziklaforrás Egyesület beszámolójának elfogadása az önkormányzati 

vagyonkezelésről 

 

111/2020. (VII. 02.) A Sportegyesület beszámolójójának elfogadása az önkormányzati 

vagyonkezelésről 

 

112/2020. (VII. 02.) Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. 2019. évi tájékoztatójának 

elfogadása 

 

113/2020. (VII. 02.) A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

114/2020. (VII. 02.) Önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

pályázaton való részvétel elfogadása 

 

115/2020. (VII. 02.) Pöttyös Tésztaüzem Kft. közterülethasználati megállapodás 

módosításának elfogadása 

 

116/2020. (VII. 02.) Orvosi eszköz pályázat megtárgyalása 

 

117/2020. (VII. 02.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

12/2020. (VII.02.) A 4/2020. (II. 14.) számú az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása 

 



103/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a közbiztonság helyzetéről készült beszámolót. 

 

104/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 

2019. évi tevékenységéről készült beszámolót. 

 

105/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Emberi Erőforrás Bizottság 2019. június 1. 

napjától 2020. május 31. napjáig terjedő időszak tevékenységéről készült beszámolóját. 

 

106/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2019. június 1. napjától 

2020. május 31. napjáig terjedő időszak tevékenységéről készült beszámolóját. 

 

107/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

108/2020. (VII. 02.) 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. 

 

109/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a HUNG-2020; 

Hungarikum 2020 pályázaton való részvételt. 

 

110/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület, mint a 

halgazdálkodási jog gyakorlásával és a Felsőtárkányi kistó és környéke működtetésével 

megbízott Egyesület 2019. évi beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 



Határidő: azonnal 

 

111/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi Sportegyesület 2019. évi 

beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

112/2020. (VII. 02.) 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 2019. évre vonatkozó tájékoztatóját.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

113/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 40/2020. 

(III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

polgármesteri határozatokat és önkormányzati rendeleteket és azokat jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

114/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra, támogatási kérelem benyújtását határozta el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat "c) Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása” alcélra támogatási kérelem benyújtásáról gondoskodjon, illetve a 

pályázati alcél megvalósításához a szükséges önerőt a 2021. évi költségvetés terhére 

biztosítsa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a megállapodás módosításának aláírására 2020. július 10. 

 

 

 

 



115/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta a kizárólagos 

tulajdonában a felsőtárkányi 1552. helyrajzi számú, valamint az 1544. helyrajzi számú, 

ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.  

A Képviselő-testület megtiltja a megállapodással érintett közterületen a gépjármű-

forgalmat, ennek érdekében úgy határoz, hogy a Felsőtárkány Község Önkormányzata és 

a Pöttyös Tésztaüzem Kft. között a Képviselő-testület 56/2019. (III.28.) sz. határozata 

alapján 2019. március 29. napján létrejött közterület használati megállapodást akként 

módosítja, hogy a jövőben a Vállalkozó, mint használó kötelezettsége lesz gondoskodni 

arról, hogy a rendezvénnyel érintett közterületre - az ott egyéb jogviszonyból adódóan 

behajtási engedéllyel rendelkező személyeken túl – mások, így különösen a rendezvényen 

árusító személyek gépjárművel ne hajtsanak be. Ennek érdekében a Vállalkozó köteles a 

megállapodással érintett közterületeket a rendezvény ideje alatt a gépjármű-forgalom elől 

sorompókkal lezárni. A fenti kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek 

minősüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterület használati megállapodás 

megkötésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a megállapodás módosításának aláírására 2020. július 13. 

 

116/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta az 

előterjesztést és úgy határoz, hogy a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja a 2.000.000, - 

Ft összegű hiányzó forrást azzal, hogy Dr. Sebestyén András egyéni vállalkozó, mint a 

fogorvosi alapellátás területi ellátásra kötelezett vállalkozó háziorvos, az iparűzési adó 

felhasználásának a lehetőségéről 5 évig lemond.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati határidő meghosszabbítása 

iránti kérelem benyújtására, és a döntés végrehajtásához szükséges megállapodások 

aláírására. 

 

117/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes és üzleti érdekekre 

tekintettel zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. július 2. zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

118/2020. (VII. 02.) Az Önkormányzat 7/2009. (IV. 14.) számú, „Felsőtárkány Község 

Díszpolgára” cím és a „Felsőtárkányért” kitüntető díj adományozásáról 

szóló rendelete alapján díjak adományozása 

119/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány, Déli iparterület 2692/2 hrsz-ú ingatlan vételi szándék 

megtárgyalása Kelen-Brot Kft. vételi ajánlatának elfogadása  

 

120/2020. (VII. 02.) 102/2020. (VI.16.) számú polgármesteri határozat módosítása  

 

  

118/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. 

évben  

Bóta József Gusztáv 

 

részére „Felsőtárkányért” kitüntető díjat adományoz. 

 

Az odaítélt cím és díj átadására a 2020. augusztus 20-ai települési rendezvényen kerül sor. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2020. augusztus 20. 

 

119/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a 

Felsőtárkány, 2692/2 hrsz-ú ingatlan Kelen-Brot Kft. részére 2.000,- Ft/m2 áron történő 

értékesítéséhez. 

 

120/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

alábbiak szerint módosítja a 102/2020. (VI.16.) számú Polgármesteri határozatot: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, dönt a Felsőtárkány, 

belterület 2450 hrsz. alatt felvett „kivett épület” megjelölésű, 1094 m2 területű ingatlan 

11/1094 tulajdoni illetőségének 140.765.-Ft, azaz Egyszáznegyvenezer-hétszázhatvanöt 

forint vételáron, valamint a Felsőtárkány, belterület 2401/2 hrsz. alatti „kivett ipartelep” 

megjelölésű 18 ha 1053 m2 területű ingatlan 339/2172636 tulajdoni illetőségének 7.710.- Ft 

+ÁFA.- Ft, azaz Hétezer-hétszáztíz forint + ÁFA vételáron történő értékesítéséről.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. 07. 31. 

 

 

 



2020. július 2. 

 

Határozatok: Tárgya: 

121/2020. (VII. 02.) Művelődési Ház nyári nyitva tartásának elfogadása 

  

121/2020. (VII. 02.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Felsőtárkányi Művelődési Ház 2020. nyári nyitva tartását az alábbiak szerint elfogadja. 

 

Hétfő:  Szünnap 

Kedd: 12:00 – 20:00 

Szerda: 08:00 – 16:00 

Csütörtök: 12:00 – 20:00 

Péntek: 14:00 – 21:00 

Szombat és Vasárnap az intézmény csak a meghirdetett programok ideje alatt tart nyitva. 

 

Felelős: Intzéményvezető 

határidő: Azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. július 24.  

 

Határozatok: Tárgya: 

122/2020. (VII. 24.) Magyar Falu program „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” 

MFP-OTF/2020. számú pályázati kiírás megtárgyalása az Óvoda és 

Bölcsőde Intézmény tornaszoba kialakítására  

123/2020. (VII. 24.) A Felsőtárkány, Tárkányi patak 7 + 580 km szelvényében létesülő áteresz 

megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás elfogadása 

124/2020. (VII. 24.) A Felsőtárkányi Óvoda – Felsőtárkány, Ady út 59. - csapadékvíz 

elvezetési munka költségeinek elfogadása 

 

 

122/2020. (VII. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu program keretében az „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” 

MFP-OTF/2020. számú pályázati kiírásra a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Intézmény 

Felsőtárkány, Ady Endre utca 59. szám alatti épületben tornaszoba kialakítására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 

gondoskodjon, illetve a pályázati megvalósításához szükséges esetleges többletköltségeket 

a 2020. és 2021. évi költségvetés terhére biztosítsa. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: 2020. augusztus 05. 

 

123/2020. (VII. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ideiglenes 

tulajdonosi hozzájárulást ad, a Felsőtárkány, Tárkányi patak 7 + 580 km szelvényében 

létesülő áteresz megvalósításához. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

124/2020. (VII. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Felsőtárkányi 

Óvoda – Felsőtárkány, Ady út 59. - csapadékvíz elvezetési munkáinak megrendelését a 

Felsőtárkány Nonprofit Kft-től 300.000 Ft + áfa áron.  

 

Felelős: polgármester 

Fedezet: 2020. évi költségvetés Önkormányzati tartalék sor terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. augusztus 7. rendkívüli 

 

Határozatok: Tárgya: 

125/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. első félévre vonatkozó számviteli 

törvény szerinti pénzügyi beszámolójának elfogadása 

126/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

beolvadásának elfogadása a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt 

Felelősségű Társaságba 

127/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Nonprofit Kft. alapítója a társaság vagyonmérleg 

tervezetének fordulónapját 2020. június 30. napjában határozza meg 

128/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Nonprofit Kft. alapítója úgy határoz, hogy az 

átalakulási vagyonmérleg terveztek ellenőrzésével Koncz Sándorné 

dr. független könyvvizsgálót bízza meg 

 

129/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Nonprofit Kft. vagyonmérleg és vagyonleltár 

tervezetek és az átalakuláshoz szükséges egyéb okiratok 

előkészítésének jóváhagyása 

130/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2020. első félévre vonatkozó számviteli 

törvény szerinti pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

131/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

beolvadásának elfogadása a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt 

Felelősségű Társaságba 

132/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. a társaság vagyonmérleg tervezetének 

fordulónapját 2020. június 30. napjában határozza meg 

 

133/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. alapítója úgy határoz, hogy az 

átalakulási vagyonmérleg terveztek ellenőrzésével Koncz Sándorné 

dr. független könyvvizsgálót bízza meg 

 

134/2020. (VIII. 07.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. a vagyonmérleg és vagyonleltár 

tervezetek és az átalakuláshoz szükséges egyéb okiratok 

előkészítésének jóváhagyása. 

 

135/2020. (VIII. 07.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag pályázaton 

való részvétel elfogadása 

 

136/2020. (VIII. 07.) Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 

137/2020. (VIII. 07.) Utcai bútorok, pihenők kialakításának elfogadása 

138/2020. (VIII. 07.) Civilszervezetek I. féléves beszámolója 

139/2020. (VIII. 07.) Vis Maior megtárgyalása 

140/2020. (VIII. 07.) Zárt ülés elrendelése 

 

 



125/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Nonprofit 

Kft. alapítója úgy határoz, hogy figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:109 §. rendelkezésére tulajdonosi minőségében a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. első félévre vonatkozó 

számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolóját.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

126/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Nonprofit 

Kft. alapítója a társaság átalakulásáról dönt, melynek alapján a Felsőtárkány Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű 

Társaságba, mely átalakulás formáját az alapító a társaságok egyesülésében, ezen belül is 

beolvadásként határozza meg.  

A Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság a beolvadással megszűnik, míg a 

Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság – úgyis, mint a Felsőtárkány 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja – változatlan társasági formában 

működik tovább. 

Az Alapító a jelen határozat aláírásával kijelenti, hogy a továbbműködő átvevő jogutód 

Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság tagja marad változatlanul.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

127/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Nonprofit 

Kft. alapítója úgy határoz, hogy a társaság vagyonmérleg tervezetének fordulónapját 2020. 

június 30. napjában határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető, könyvvizsgáló 

128/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Nonprofit 

Kft. alapítója úgy határoz, hogy az átalakulási vagyonmérleg terveztek ellenőrzésével 

Koncz Sándorné dr. (3300 Eger, Vörösmarty u. 43., MKVK szám: 000054) független 

könyvvizsgálót bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető, könyvvizsgáló 

 



129/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Nonprofit 

Kft. alapítója megbízza a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fordulónapra a 

vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek és az átalakuláshoz szükséges egyéb okiratok 

(egyesülési szerződés stb.) elkészítéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

II. 

130/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Bükk-kapu 

Kft. alapítója úgy határoz, hogy 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. 2020. első félévre vonatkozó 

számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolóját.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

131/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Bükk-kapu 

Kft. alapítója a társaság átalakulásáról dönt, melynek alapján a Felsőtárkány Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű 

Társaságba, mint átvevő társaságba. A Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság az átalakulás folytán megszűnik, általános jogutódjává a Felsőtárkány Bükk-

kapu Korlátolt Felelősségű Társaság válik, amely társaság változatlan társasági formában 

működik tovább.  

Az átalakulás formája: egyesülés, azon belül beolvadás.  

Az Alapító a jelen határozat aláírásával kijelenti, hogy a továbbműködő átvevő jogutód 

Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság tagja marad változatlanul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

132/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Bükk-kapu 

Kft. alapítója úgy határoz, hogy a társaság vagyonmérleg tervezetének fordulónapját 2020. 

június 30. napjában határozza meg. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: ügyvezető, könyvvizsgáló 

133/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 



Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Bükk-kapu 

Kft. alapítója úgy határoz, hogy az átalakulási vagyonmérleg terveztek ellenőrzésével 

Koncz Sándorné dr. (3300 Eger, Vörösmarty u. 43. , MKVK szám: 000054) független 

könyvvizsgálót bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető, könyvvizsgáló 

134/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Bükk-kapu 

Kft. alapítója megbízza a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fordulónapra a 

vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek és az átalakuláshoz szükséges egyéb okiratok 

(egyesülési szerződés stb.) elkészítéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

135/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet 1.8. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylésére 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.-, azaz Egyszázkilencvenezer-ötszáz 

forint önerőt a költségvetési tartalék terhére biztosítja.  

 

Költségvetést érintő tétel: 190.500.- Ft önkormányzat saját költségvetése terhére az V/1/K 

önkormányzati tartalék költségvetési sorról  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

136/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 

A Felsőtárkányi Művelődési Ház intézmény Alapító Okiratának 5.2 pontjában „A 

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” táblázat 3. sorát 2020. 

november 01. napjától törölni rendelei és az Alapító Okirat módosító okiratát a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt arra, hogy a Magyar 

Államkincstárnál a törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba 

vétele iránt intézkedjen.  

 

Felelős: intézményvezető 



Határidő: azonnal  

 

137/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

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

Fémbútor Kft-től (Cg.: 13-09-083009; adószám: 11893389-2-13; székhely: 2072 Zsámbék, 

Magyar utca 21-23.) megrendel 3 db pihenőpad, 1 piknik egység és 1 db hulladékgyűjtő 

utcabútort, mindösszesen legfeljebb bruttó 500.000.- Ft értékben. 

Fedezet: a költségvetési tartaléksorról 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31.  

 

138/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

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

hatályos rendelet szabályozásnak megfelelően az összes érintett civilszervezettől bekéri a 

szükséges 2020. I. félévi elszámolást.  

 

139/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és úgy határoz, hogy a BMVIS/488-2/2019. iktatószámú támogatói okiratban 

meghatározott helyreállítási tevékenységekből a 826 és 1278 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

helyreállítási munkálatokat rendeli meg és számolja el a támogatás terhére. A támogatás 

intenzitása 69,97%. A szükséges önerő a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 

rendelkezésre áll a költségvetésben. A Képviselő-testület jelen döntésével hozzájárul a 

támogatási jogviszony egy részének megvalósításához és elszámolásához. 

 

140/2020. (VIII. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete üzleti érdekekre való 

tekintettel zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020. augusztus 7. rendkívüli zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

141/2020. (VIII. 07.) A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai sportterem, 

tornaszoba fejlesztése” MFP-OTF/2020. számú pályázattal 

kapcsolatos projekt előkészítési-, és projektmenedzsmenti feladatok 

teljeskörű ellátására vonatkozó döntéshozatal 

 

 

141/2020. (VIII.07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az MFP-

OTF/2020. kódszámú, „Magyar Falu Program keretében meghirdetett – Óvodai 

sportterem, tornaszoba fejlesztése” felhívás tárgyában a projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására beérkezett árajánlatok: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft   bruttó 

952.500, - Ft 

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft  bruttó 

850.900, - Ft 

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft  bruttó 

539.750, - Ft 

Balassagyarmati Városfejlesztő Kft  bruttó 

762.000, - Ft 
 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az MFP-OTF/2020. kódszámú, „Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett – Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” felhívás 

tárgyában a projekt előkészítési-, és projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában a 

mindösszesen bruttó 539.750.- Ft, azaz bruttó Ötszázharminckilencezer- hétszázötven 

forint szolgáltatási áron beérkezett legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Heves Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám) ajánlatát 

fogadja el. 
 

 

A Képviselő-testület a kiválasztott ajánlattevővel a megbízási szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert.  
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Költségvetést érintő összeg:  

• 539.750, - Ft önkormányzat saját költségvetése terhére az V/1/K önkormányzati tartalék 

költségvetési sorról, visszapótlási kötelezettséggel, amennyiben ez a költség a pályázat 

keretében elszámolható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. szeptember 10. rendkívüli 

 

Határozatok: Tárgya: 

142/2020. (IX. 10.) A 125/2020. (VIII.07.) és a 130/2020. (VIII.07.) határozatok hatályban 

tartása 

143/2020. (IX. 10.) A 126/2020. (VIII.07.), 127/2020. (VIII.07.), 128/2020. (VIII.07.), 

129/2020. (VIII.07.), 131/2020. (VIII.07.), 132/2020. (VIII.07.), 

133/2020. (VIII.07.), 134/2020. (VIII.07.) határozatok visszavonása 

144/2020. (IX. 10.) Az Önkormányzat 2020. évi 01-07. havi gazdálkodásról szóló 

tájékoztató elfogadása 

145/2020. (IX. 10.) 
Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvánnyal való együttműködés 

elfogadása 

146/2020. (IX. 10.) Felsőtárkány, Fő út - Várhegy utca és a Fő út 101. közötti szakasz 

páratlan oldalán a csapadékvíz elvezető árok kimélyítéséről 

Rendeletek: Tárgya: 

13/2020. (IX.11.) A 4/2020. (II.14.) számú az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló rendeletének módosítása 

142/2020. (IX. 10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályban tarja a 

125/2020. (VIII.07.) és a 130/2020. (VIII.07.) határozatát. 

143/2020. (IX. 10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a  

 

126/2020. (VIII.07.), 

127/2020. (VIII.07.), 

128/2020. (VIII.07.), 

129/2020. (VIII.07.), 

131/2020. (VIII.07.), 

132/2020. (VIII.07.), 

133/2020. (VIII.07.), 

134/2020. (VIII.07.) 
 

számú határozatait. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: ügyvezetők, jogi képviselő, polgármester. 

 

144/2020. (IX. 10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. év 01-

07. havi gazdálkodásáról szóló előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a 2020. évi 01-07. havi gazdálkodásról szóló tájékoztatót a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 



 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal   

145/2020. (IX.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Felsőtárkány településen talált veszélyes, illetve kóbor ebek elhelyezésére vonatkozó, 

határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást köt az Állatokat Védjük Együtt 

Alapítvánnyal (székhelye: 3300 Eger, Neumayer János út 5.; nyilvántartási száma: 10-01-

0000472), melynek keretében kötelezettséget vállal egy 6 m2 (3x2m) alapterületű fedett 

kültéri kutyakennel mindösszesen bruttó 150.000.- Ft, azaz bruttó Egyszázötvenezer forint 

áron történő beszerzésére. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá az állat oltási 

programjának és ivartalanításának megfizetésére a fentiek szerinti befogást és az egri 

menhelyen elhelyezett ebek gondozásba vételét követően, annak állatorvosi vizsgálattal 

igazolt szükségessége esetén, számla ellenében, állatonként mindösszesen legfeljebb 35.000.- 

Ft összegű erejéig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Fedezet: 2020. évi költségvetés Beruházások sor terhére bruttó 150.000.- Ft  

Községgazdálkodási szolgáltatás sor terhére – számla ellenében legfeljebb 35.000.- 

Ft/alkalom 

146/2020. (IX.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Felsőtárkány, Fő 

út - Várhegy utca és a Fő út 101. közötti szakasz páratlan oldalán a csapadékvíz elvezető 

árok profilozási munkáinak megrendelését a Felsőtárkány Nonprofit Kft-től 443.300.- Ft + 

ÁFA, azaz Négyszáznegyvenháromezer-háromszáz forint + ÁFA áron.  

 

Felelős: polgármester 

Fedezet: 2020. évi költségvetés Községgazdálkodási szolgáltatás sor terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. szeptember 24. napján 

 

Határozatok: Tárgya: 

147/2020. (IX. 24.) Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 2019-2020-as nevelési évére 

vonatkozó beszámolójának elfogadása 

148/2020. (IX. 24.) Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 2020-2021-es nevelési évre 

vonatkozó Munkatervének elfogadása 

149/2020. (IX. 24.) Felsőtárkányi Művelődési Ház 2020. évi rendezvények pénzügyi 

teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadása 

 

150/2020. (IX. 24.) Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 2021. évi 

Rendezvénytervének elfogadása  

151/2020. (IX. 24.) A Felsőtárkányi Nonprofit Kft. 2020. év 1–7. hónapokról szóló 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

152/2020. (IX. 24.) A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2020. év 1–7. hónapokról szóló 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

153/2020. (IX. 24.) A Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. év 1–7. 

hónapokról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

154/2020. (IX. 24.) A 2020. évi vagyon-nyilatkozatok teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadása 

155/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány, Akácfa utca 6. szám alatti, 849/1 helyrajziszámú 

ingatlanon található épület H1-fokozatú helyi védelem alá helyezése 

érdekében a szükséges partnerségi egyeztetések lefolytatásának 

elfogadása 

156/2020. (IX. 24.) A Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2020. I. félévi 

támogatásáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

157/2020. (IX. 24.) A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 2020. I. félévi támogatásáról 

szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

158/2020. (IX. 24.) A Felsőtárkány SC Sportegyesület 2020. I. félévi támogatásáról szóló 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

159/2020. (IX. 24.) A Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület 2020. I. félévi támogatásáról 

szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

160/2020. (IX. 24.) A Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 2020. I félévi támogatásáról 

szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

161/2020. (IX. 24.) A Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 2020. I. félévi 

támogatásáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

162/2020. (IX. 24.) Az Agria Shotokan Karate Egyesület 2020. I. félévi támogatásáról 

szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása 

163/2020. (IX. 24.) A 2019. évben végzett belső ellenőrzések éves összefoglaló jelentés 

elfogadása 

164/2020. (IX. 24.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv módosításának elfogadása 

 

165/2020. (IX. 24.) a Kelemen László Tamás egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés elfogadása 

166/2020. (IX. 24.) Farkas Judit és Bagdi Róbert Felsőtárkány, 896/3 hrsz-ú ingatlant 

érintően Zkk övezeti besorolás módosításának elutasítása  



167/2020. (IX. 24.) 
Költségvetési előirányzat módosítása 

 

 

147/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda 2019-2020-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 2019-2020. nevelési évre vonatkozó 

beszámolóját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal 

 

148/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda 2020/2021. 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 2020/2021. nevelési évére vonatkozó 

munkatervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: óvodavezető 

Határidő: azonnal  

 

149/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető 

előterjesztésében megtárgyalta és - figyelemmel Felsőtárkány Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére - a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Művelődési Ház 2020. évi rendezvények pénzügyi 

teljesítéséről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: intézményvezető     

Határidő: azonnal  

 

150/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 

2021. évi Rendezvénytervét.  

 

 

 

 



151/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. január 1.–július 31. 

közötti időszakra vonatkozó szöveges és pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

152/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2020. január 1.–július 31. 

közötti időszakra vonatkozó szöveges és pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

153/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. január 

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

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

154/2020. (IX. 24.) 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.   

 

155/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Felsőtárkány, Akácfa 

utca 6. szám alatti, 849/1 helyrajziszámú ingatlanon található épület H1-fokozatú helyi 

védelem alá helyezése érdekében a szükséges partnerségi egyeztetések lefolytatását. 

 

Felelős: Dr. Márton Erik György jegyző 

Határidő: a partnerségi egyeztetések megindítására 2020. szeptember 28. 

 

156/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2020. I. félévi támogatásáról szóló 

pénzügyi beszámolóját. 

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

civil szervezet 2020. 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.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

157/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Szervezete 2020. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

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

szervezet 2020. I. félévi tájékoztatását 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 a szervezet teljeskörűen a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

158/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

SC Sportegyesület 2020. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját. 

 

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

2020. I. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

A Felsőtárkány 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 a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Felsőtárkány SC Sportegyesület részére jóváhagyja a 4/2020. (II. 14.) 

költségvetési rendeletben betervezett és a támogatási szerződés 4. a) pont szerinti második 

részlet pénzügyi teljesítését.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

159/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület 2020. I. félévi támogatásáról szóló pénzügyi 

beszámolóját. 

 

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

szervezet 2020. I. félévi tájékoztatását 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 a civil szervezet alapító 

dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  

A Képviselő-testület a Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesületének részére jóváhagyja a 

4/2020. (II. 14.) költségvetési rendeletben betervezett és a támogatási szerződés 4. a) pont 

szerinti második részlet pénzügyi teljesítését, továbbá azt, hogy az I. félévi támogatásból fel 

nem használt maradványösszeget a szervezet év végéig felhasználja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

160/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 2020. I félévi támogatásáról szóló pénzügyi 

beszámolóját. 

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

szervezet 2020. I. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja.  

 

A Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület civil szervezet 2020. I. félévről szóló tájékoztatója 

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.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

161/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 2020. 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.) 

rendeletének előírásainak. A pénzügyi támogatást a közalapítvány teljeskörűen 

felhasználta a céloknak megfelelően. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

162/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Agria 

Shotokan Karate Egyesület 2020. 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 fogadja el.  

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. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

163/2020. (IX.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Felsőtárkány Község 

Önkormányzata és intézményei a 2019. évben végzett belső ellenőrzések éves összefoglaló jelentését. 

     Felelős: Dr. Márton Erik György 

       jegyző 

     Határidő: 2020. december 31. 

 

164/2020. (IX.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Felsőtárkány Község 

Önkormányzata és intézményei 2020.évi módosított belső ellenőrzési tervét. 

     Felelős: Dr. Márton Erik György 

       jegyző 

     Határidő: 2020. december 31. 

 

165/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelemen 

László Tamás egyéni vállalkozóval 2018. március 29. napján megkötött vállalkozási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést és hozzájárul 

a vállalkozási jogviszony 2020. december 31. napjával történő megszüntetéséhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös megegyezéssel történő 

megszüntetésről szóló megállapodás aláírására, szükség esetén a vállalkozási jogviszony 

egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetésére.  

 

Határidő: a megállapodás aláírására, vagy az egyoldalú jognyilatkozat megtételére  

      2020. szeptember 30.  

Felelős: polgármester 

 

  166/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Farkas Judit 

és Bagdi Róbert kérelmét. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy nem támogatja a 

Felsőtárkány, 896/3 hrsz-ú ingatlant érintően a 8/2015. (V. 21.) számú Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelete szerinti Zkk övezeti 

besorolás módosítását.   

 



167/2020. (IX. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a csatolt 1. és 2. 

számú mellékletekben szereplő előirányzat-módosításokat. Továbbá elrendeli, hogy a 

mellékletek szerinti módosítások a 2020. évi költségvetésen – a soron következő 

rendeletmódosítás alkalmával - átvezetésre kerüljenek.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 

Határidő:  

Előirányzat módosítására: 2020. szeptember 30. 

Rendelet módosítására: 2020. október 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. október 9. napján 

 

Határozatok: Tárgya: 

168/2020. (X. 09.) A civilszervezetek, 2020. évi támogatásának módosítása és az ezzel 

összefüggő költségvetési előirányzat módosítás 

 

169/2020. (X. 09.) A gazdasági társaságok 2020. évi támogatásának módosítása és az 

ezzel összefüggő költségvetési előirányzat módosítás 

170/2020. (X. 09.) A költségvetési előirányzat módosítás elfogadása 

171/2020. (X. 09.) Kvantum Informatika ajánlatának elfogadása 

 

 

168/2020. (10. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi összegekben hagyja 

jóvá a felsorolt civilszervezetek 2020. évi támogatását, továbbá felhatalmazza a 

Polgármestert a Támogatási Szerződések megkötésére és módosítására. 

 

Felsőtárkány SC Sportegyesület  5.946.655 Ft 

Agria Shotokan Karate Egyesület  43.180 Ft 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 21.590 Ft 

Felsőtárkányi Testedző Klub  0 Ft 

 

Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 1.280.670 Ft 

Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület  821.590 Ft 

Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület  300.000 Ft 

Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 1.602.456 Ft 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 539.750 Ft 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2020. október 31. 

 

169/2020. (10.09) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőtárkány Nonprofit 

Kft. 2020. évi működési támogatását 44.785.000 Ft összegben, a Felsőtárkányi 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi működési támogatását 18.100.000 Ft összegben 

hagyja jóvá, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződések 

módosítására. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2020. október 31. 

 

170/2020. (10. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a csatolt 1. és 2. 

számú mellékletekben szereplő előirányzat-módosításokat. Továbbá elrendeli, hogy a 

mellékletek szerinti módosítások a 2020. évi költségvetésen – a soron következő 

rendeletmódosítás alkalmával - átvezetésre kerüljenek.  



 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 

Határidő: Előirányzat módosítására: 2020. október 31. 

                  Rendelet módosítására: 2020. december 31. 

 

171/2020. (10. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a 

Felsőtárkányi Hivatal informatikai eszközbeszerzésre tett javaslatot. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert legfeljebb bruttó 

480.000, - Ft összeg erejéig, hogy a KVANTUM Informatika ajánlatában szereplő 

informatikai eszközöket megrendelje. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Költségvetést érintő tétel: 480.000, - Ft költségvetés beruházások sora terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. október 29. napján 
 

Határozatok: Tárgya: 

172/2020. (X. 22.) A 29/2012. az étkezési és a szociális ellátás térítési díjairól szóló 

rendelet felülvizsgálta 

173/2020. (X. 22.) Vis Maior pályázat Bódi Művek Kft. csapadékvíz elvezetési munkákra 

szóló ajánlatának elfogadása 

174/2020. (X. 22.) Szociális tűzifa kiszállítási költségeinek jóváhagyása 

175/2020. (X. 22.) Berva iparterület 096/26 hrsz-ú kút adásvételének elfogadása 

176/2020. (X. 22.) Felsőtárkány, Bocskai utca és Kossuth Lajos utca csapadékvíz 

elvezetéssel kapcsolatos költségek elfogadása 

177/2020. (X. 22.) Közművelődési Intézmény megszüntetése 

178/2020. (X. 22.) Bükk Színtér Kft. alapítása 

179/2020. (X. 22.) Név szerinti szavazás elrendelése 

180/2020. (X. 22.) Polgármester jutalmazásának elfogadása 

181/2020. (X. 22.) Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. feladatellátási 

szerződésének elfogadása 

182/2020. (X. 22.) Zárt ülés 

Rendeletek: Tárgya: 

14/2020. (X. 30.) A 4/2020. (II.14.) számú az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása 

15/2020. (X. 30.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 

16/2020. (X. 30.) Az 5/2018. (IV. 27.) számú a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

 

172/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta az étkezési és a 

szociális ellátás térítési díjairól szóló 29/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletét és úgy határoz, 

hogy annak módosítása nem indokolt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

173/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 450663 ebr42 

azonosítószámú vis maior pályázathoz kapcsolódó, BMVIS/488-2/2019. iktatószámú támogatói 

okiratban meghatározott helyreállítási tevékenységek közül a Felsőtárkány 826 hrsz. (temető) 

és Felsőtárkány 1278 hrsz. (Petőfi út) helyreállítási munkálatainak elvégzésére beérkezett 

árajánlatokat: 

 Bódi Művek Kft.  bruttó 2 349 500 Ft 

 Roxxon Plusz Kft.  bruttó 2 679 700 Ft 



 Cél Eger Kft.  bruttó 2 527 935 Ft 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 450663 ebr42 azonosítószámú vis maior pályázathoz 

kapcsolódó, a BMVIS/488-2/2019. iktatószámú támogatói okiratban meghatározott 

helyreállítási tevékenységek közül a Felsőtárkány 826 hrsz. (temető) és Felsőtárkány 1278 hrsz. 

(Petőfi út) helyreállítási munkálatainak elvégzésére a bruttó 2 349 500 Ft áron beérkezett 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bódi Művek Kft. (3324 Felsőtárkány, Szüret út 5.) ajánlatát 

fogadja el. 

 

A támogatás intenzitása 69,97%. A szükséges önerő a Képviselő-testület korábbi döntése 

alapján rendelkezésre áll a költségvetésben. 

 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításával összefüggésben a kiválasztott árajánlat 

alapján a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a szerződés megkötésére 2020. október 30. 

Költségvetést érintő összeg:  

- önkormányzat saját költségvetése terhére a II/16 Felújítások/VIS MAIOR költségvetési sorról 

(a támogatás intenzitása 69,97%.) 

 

174/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a BMÖGF/46-

41/2020. iktatószámú miniszteri döntés alapján Felsőtárkány Község Önkormányzata részére 

megítélt, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásról szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Önkormányzat a szociális tűzifa pályázathoz 

szükséges és a 135/2020. (VIII.07.) sz. határozatban biztosított önrészen felül a jogosultak 

részére történő szállítás költségeire bruttó 380.467.- Ft, azaz bruttó Háromszáznyolcvanezer-

négyszázhatvanhét forintos keretet biztosít a 2020. évi költségvetés terhére II/15/4. címszámon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. február 15.  

175/2020. (X.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Felsőtárkány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Eger külterület 096/26 

hrsz-ú kivett vízmű megnevezésű ingatlant a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. (3324 Felsőtárkány, 

Fő út 101. cjsz: 10-09-029654 adószám: 14818738-2-10) részére értékesíti mindösszesen 

9.449.000.- Ft, azaz Kilencmillió-négyszáznegyvenkilencezer forint vételáron.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és a tulajdonjog 

bejegyzésével kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2020. december 31. 

176/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Felsőtárkány, a 

Bocskai úti vízátvezetés átépítése és a Kossuth út 36/A sz. előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése 

munkáinak megrendelését a Felsőtárkány Nonprofit Kft-től mindösszesen 783.800.- Ft + ÁFA, 

azaz Hétszáznyolcvanháromezer-nyolcszáz forint + ÁFA áron.  



A Képviselő-testület elrendeli a szükséges fedezet Kiadások/Önkormányzat felhalmozási 

kiadásai II/16. címszámról a Beruházások sorra történő belső átcsoportosítását. 

 

Felelős: polgármester 

Fedezet: belső átcsoportosítást követően a 2020. évi költségvetés Beruházások sor terhére 

 

177/2020. (X.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 

megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Művelődési Ház (székhelye: 3324 

Felsőtárkány, Fő út 350) közművelődési intézményt, mint költségvetési szervet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 11. § (1) bekezdése alapján 2020. 

december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési szerv 

megszüntetésével kapcsolatos jogszabályban - így különösen, de nem kizárólagosan az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. 

§-ban - előírt feladatok végrehajtásáról, valamint felhatalmazza őt a megszüntető okirat 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető, gazdasági vezető 

Határidő: folyamatos   

 

178/2020. (X.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Bükk Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésű gazdasági 

társaság létrehozására vonatkozó indítványát. 

 

1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat 3.000.000,- Ft jegyzett 

tőkével (amelyből a teljes összeg 3.000.000,- Ft készpénz) egyszemélyes nonprofit Kft-

t hoz létre 2020. december 01. napjával,  a TEÁOR 9004’08 - Művészeti létesítmények 

működtetése főtevékenységgel, Bükk Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

elnevezéssel, 3324 Felsőtárkány, Fő út 350. szám alatti székhellyel. A 

székhelyhasználat jogcíme: bérleti jogviszony.  

 

2. A Képviselő-testület Farkas Tamás (an.: Bajzát Ilona; születési ideje: 1966/07/25; 

adóazonosító jel: 8363643009) 3324 Felsőtárkány, Ifjúság utca 6. szám alatti lakost 

határozatlan időre szóló megbízási jogviszonyban ügyvezetővé választja. 

 

3. A Képviselő-testület Gyetvai Lászlónét (szül.: Rétfalvi Klára; an.: Vásárhelyi Klára; 

3324 Felsőtárkány, Kossuth Lajos utca 10.), Ludvig-Lénárt Juditot (szül.: Lénárt 

Judit; an.: Mizser Lídia; 3324 Felsőtárkány, Koronás út 34.) és Bógyi Attilát (an.: 

Molnár Sarolta; 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 73. 3/10.), mint Bükk Színtér 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjait megválasztja és 

díjazás nélkül megbízza 2020. december 01. napjától 2023. november 30. napjáig. 

 

4. A Képviselő-testület a Bükk Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

könyvvizsgálójává választja 2020. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig a 

Pelazol Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelyben a 

könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló. 

 



5. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság alapításával kapcsolatos iratok 

elkészítésére, cégbírósághoz történő benyújtására és ott a képviselet ellátására Dr. 

Török Tamás egyéni ügyvédet (3300 Eger, Petőfi S. u. 10.) bízza meg. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a cégnevet érintő – a 

cégkizárólagosság elvéből adódó - változásokkal kapcsolatos döntésre az alapító okirat 

aláírására. 

 

Költségvetést érintő összeg: 3.000.000,- Ft / a költségvetés Tartalékok sor terhére 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető, jogi képviselő 

Határidő: 2020. november 30.   

 

179/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

polgármester teljesítményértékelésének megszavazására név szerinti szavazást rendel el. 

 

180/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szántósi Rafael 

polgármester jutalmazásáról szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Szántósi Rafael polgármester részére, a 2020. 

április 01 – 2020. október 13. közötti időszakban végzett eredményes munkája elismeréseként 

bruttó 1.288.843.- Ft-ban, azaz bruttó Egymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-

nyolcszáznegyvenhárom forint összegű jutalmat állapít meg. 

 

A megállapított juttatás fedezetét a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetése terhére 

biztosítja  

- az önkormányzat személyi jellegű kiadások soron 1.288.843.- Ft-ot, az önkormányzat szociális 

hozzájárulási adó soron 199.771.- Ft-ot. 

 

Felelős: jegyző, gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

 

181/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy 

- a 2015. augusztus 26. napján kelt szerződés 3. sz. módosításának jóváhagyása mellett - a Kbt. 

9. § (1) h) pontjára figyelemmel a gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési, mint közétkeztetési 

feladatok közös ellátására 2020. november 01. napjától határozatlan időtartamra 

feladatellátási szerződést köt a Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. október 31.   

 

182/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes és üzleti érdekekre 

tekintettel zárt ülést rendel el.  

 

 



2020. október 29. napján zárt 

 

Határozatok: Tárgya: 

183/2020. (X. 22.) Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások 

kiemelt előirányzatának növelésének elfogadása (jutalom) 

184/2020. (X. 22.) Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény személyi 

juttatások kiemelt előirányzatának növelésének elfogadása (jutalom) 

185/2020. (X. 22.) Felsőtárkány Község Önkormányzatánál a II/1 „Önkormányzati 

igazgatás címszám” személyi juttatások kiemelt előirányzat 

csökkentésének elfogadása 

186/2020. (X. 22.) Buzás Eszter Mária munkaviszony megszüntetésének elfogadása 

187/2020. (X. 22.) Tichy Rita megbízása 

188/2020. (X. 22.) Sike Lászlóné kérelmének elfogadása 

 

183/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Felsőtárkányi 

Közös Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások kiemelt előirányzatának növelését 

3.000.000 Ft összegben továbbá a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó kiemelt előirányzatának növelését 465.000 Ft összegben a működési irányítószervi 

támogatás bevétele egyidejű növelésével. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 

 

Határidő:  

Előirányzat módosítására: 2020. október 31. 

 

184/2020. (10.29) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Felsőtárkányi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 

növelését 2.000.000 Ft összegben továbbá a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának növelését 310.000 Ft összegben a működési 

bevételek (térítési díjak bevétele) egyidejű növelésével.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 

 

Határidő:  

Előirányzat módosítására: 2020. október 31. 

 

185/2020. (10.29) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Felsőtárkány 

Község Önkormányzatánál a II/1 „Önkormányzati igazgatás címszám” személyi juttatások 

kiemelt előirányzatának csökkentését 3.000.000 Ft összegben továbbá a munkaadókat 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának csökkentését 

465.000 Ft összegben a működési irányítószervi támogatás kiadásai egyidejű növelésével.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 



 

Határidő:  

Előirányzat módosítására: 2020. október 31. 

 

186/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Művelődési Ház (3324 Felsőtárkány, Fő út 350. szám) intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelmét. 

 

A Képviselő-testület munkáltatói jogkörében úgy határoz, hogy a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján Buzás 

Eszter Mária 3300 Eger, Mályva utca 3. szám alatti lakos intézményvezetői megbízatását 

és közalkalmazotti jogviszonyát 2020. október 31. napjával, a közalkalmazott kérelmének 

és akaratának megfelelően, írásbeli kérelmével megegyezően közös megegyezéssel 

megszünteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére és a megszüntető okirat aláírására. 

 

A Képviselő-testület megbízza Buzás Eszter Mária intézményvezetőt, hogy gondoskodjon 

az intézményvezetői munkakör átadásáról az ideiglenesen 2020. december 31. napjáig 

megbízásra kerülő Tichy Rita részére.  

  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézményvezetői megbízatással kapcsolatos 

változások átvezetéséről gondoskodjon, a megszüntető okiratot küldje meg a Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása felé, valamint a számlavezető pénzintézethez. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: 2020. október 31.   

 

187/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében úgy 

határozott, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 25. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján Buzás Eszter Mária intézményvezetői megbízatását és 

közalkalmazotti jogviszonyát 2020. október 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Művelődési Ház (3324 

Felsőtárkány, Fő út 350. szám) vonatkozásában az intézményvezetői feladatok ellátására a 

2020. november 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre Tichy Rita 

3324 Felsőtárkány, Völgy utca 9. szám alatti lakost bízza meg. A megbízott intézményvezető 

a megbízás igazolt teljesítését követően bruttó 50.000.- Ft/hó megbízási díjra jogosult.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a megbízott intézményvezetőt Buzás Eszter Mária 

munkakörének átvételére. 

 

Felelős: polgármester, mb. intézményvezető 

Határidő: 2020. december 31.   

 



188/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2020. (I. 30.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

felsőtárkányi 687/2. helyrajzi számú, kivett udvar megnevezésű ingatlan épületét az ATM 

által foglalt terület kivételével 2020. február hónaptól határozatlan időre bérbe adja Sike 

Lászlóné Felsőtárkány, Fő út 170/3. szám alatti egyéni vállalkozónak 2020. november 1. 

napjától havi bruttó 60.000, - Ft (ÁFA mentes) összegű bérleti díj ellenében, zöldség-

gyümölcs kiskereskedelmi üzlet üzemeltetése céljából. Az üzlet kialakításának költsége a 

bérlőt terheli.  

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 

aláírására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. október 29. napján 

 

Határozatok: Tárgya: 

189/2020. (X. 22.) Pöttyös Tésztaüzem Kft. szerződés 

190/2020. (X. 22.) A településen élő 70 év feletti idősek szaloncukor vásárlásának 

elfogadása 

 

189/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Pöttyös Tésztaüzem Kft-vel 2019. március 29. napján megkötött közterület-használti 

megállapodást elsődlegesen a Ptk. 6:3 § e.) pontja és a 6:212 § (1) bekezdése értelmében 

közös megegyezéssel, másodlagosan 2020. november 1. napjával rendes felmondással 

megszünteti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. november 30.   

 

190/2020. (X. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a településen élő 

70 éven felüliek szaloncukor juttatására vonatkozó megrendelést. 

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Agria Drink Kft-től megrendelt 1338 db, 

egyenként 300 g-os kiszerelésű szaloncukor csomagot bruttó 413.896,- FT összegben. 

 

Költségvetést érintő tétel: 413.896,- Ft – Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) 

költségvetési sor terhére.                     

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. november 18. polgármesteri határozatok 

 

  

Határozat: Tárgya: 

1/2020. (XI.18.) Kamerarendszer bővítésének elfogadása 

2/2020. (XI.18.) 178/2020. (X.29.) számú határozat módosítása 

 

1/2020. (XI.18.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

A felsőtárkányi térfigyelő kamerarendszer bővítésére beérkezett árajánlat: 

• SPECTO-NET Kft. nettó 1.180.400.- Ft + ÁFA  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a felsőtárkányi térfigyelő kamerarendszer 

bővítésére tárgyában nettó 1.180.400.- Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-

egyszáznyolcvanezer-négyszáz forint (bruttó 1.499.108.- Ft) beékezett ajánlatot benyújtó 

SPECTO-NET Kft. (Cg.: 01-09-901734; adószám: 14099546-2-42; stat. számjele: 

14099546-8020-113-01; székhely: 1084 Budapest, József krt. 36.) ajánlatát elfogadja és 

megrendeli a temető, a Bocskai utca 16. és a Rendezvénytér helyszínekre a kamerarendszer 

bővítését azzal, hogy megrendelésre kerül a Hikvision NVR (hálózati video rögzítő) 

rendszerre történő átállás is. 

 

Elrendelem a szükséges fedezet Kiadások/Önkormányzat felhalmozási kiadásai/felújítás 

sorról a Beruházások sorra történő belső átcsoportosítását. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

Fedezet: belső átcsoportosítást követően a 2020. évi költségvetés Beruházások sor terhére 

2/2020. (XI.18.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja Felsőtárkány Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2020. (X.29.) számú határozatát: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Bükk Színtér Nonprofit Kft. elnevezésű gazdasági 

társaság létrehozására vonatkozó indítványát. 

 

1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat 3.000.000,- Ft jegyzett 

tőkével (amelyből a teljes összeg 3.000.000,- Ft készpénz) egyszemélyes nonprofit 

Kft-t hoz létre 2020. november 23. napjával,  a TEÁOR 9004’08 - Művészeti 

létesítmények működtetése főtevékenységgel, Bükk Színtér Kulturális és 

Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel, 3324 

Felsőtárkány, Fő út 350. szám alatti székhellyel. A székhelyhasználat jogcíme: 

bérleti jogviszony. A cég rövidített elnevezése: Bükk Színtér Nonprofit Kft. 



2. A Képviselő-testület Farkas Tamás (an.: Bajzát Ilona; születési ideje: 1966/07/25; 

adóazonosító jel: 8363643009) 3324 Felsőtárkány, Ifjúság utca 6. szám alatti lakost 

határozatlan időre szóló megbízási jogviszonyban ügyvezetővé választja. 

3. A Képviselő-testület Gyetvai Lászlónét (szül.: Rétfalvi Klára; an.: Vásárhelyi 

Klára; 3324 Felsőtárkány, Kossuth Lajos utca 10.), Ludvig-Lénárt Juditot (szül.: 

Lénárt Judit; an.: Mizser Lídia; 3324 Felsőtárkány, Koronás út 34.) és Bógyi 

Attilát (an.: Molnár Sarolta; 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 73. 3/10.), mint 

Bükk Színtér Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait megválasztja és díjazás 

nélkül megbízza 2020. november 23. napjától 2023. november 22. napjáig. 

4. A Képviselő-testület a Bükk Színtér Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává választja 

2020. november 23. napjától 2024. május 31. napjáig a Pelazol Könyvvizsgáló és 

Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelyben a könyvvizsgálatért 

személyében is felelős személy Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló. 

5. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság alapításával kapcsolatos iratok 

elkészítésére, cégbírósághoz történő benyújtására és ott a képviselet ellátására Dr. 

Török Tamás egyéni ügyvédet (3300 Eger, Petőfi S. u. 10.) bízza meg. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a cégnevet érintő – a 

cégkizárólagosság elvéből adódó - változásokkal kapcsolatos döntésre az alapító 

okirat aláírására. 

Költségvetést érintő összeg: 3.000.000,- Ft / a költségvetés Tartalékok sor terhére 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető, jogi képviselő 

Határidő: 2020. november 22.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020. november 23. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozat: Tárgya: 

3/2020. (XI.23.) Nonprofit Kft. jutalmazás 

4/2020. (XI.23.) Közétkeztetési Nonprofit Kft. jutalmazás 

5/2020. (XI.23.) Helyi adótételek felülvizsgálata 

6/2020. (XI.23.) 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

7/2020. (XI.23.) Óvoda és Bölcsőde téli zárva tartás elfogadása 

 

 

3/2020. (XI.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva döntött az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

tisztségviselőinek és munkavállalóinak jutalmazására vonatkozóan és alapítói döntéssel 

úgy határoz, hogy a 2020. évben végzett eredményes munka elismeréseként a 

Felsőtárkány Nonprofit Kft. (székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.; Cg. 10-09-028823) 

munkavállalói részére bruttó 2.225.000.- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-

kettőszázhuszonötezer forint jutalomkeretet biztosít a Társaság saját bevételei (2020. évi 

eredménye) terhére azzal, hogy a keretből bruttó 500.000,- Ft, azaz bruttó Ötszázezer 

forint adót tartalmazó keretösszeg Csáti Sándort, a Társaság ügyvezetőjét illeti meg. 

 

Felelős: ügyvezető  

Határidő: 2020. december 31.    

Költségvetést érintő tétel: 2.225.000.- Ft +267.000.- Ft (szocho) a Társaság 2020. évi 

eredménye terhére 

 

4/2020. (XI.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva döntött az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

tisztségviselőinek és munkavállalóinak jutalmazására vonatkozóan és alapítói döntéssel 

úgy határoz, hogy a 2020. évben végzett eredményes munka elismeréseként a 

Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. (székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.; 

Cg. 10-09-035286) munkavállalói részére bruttó 1.225.000.- Ft, azaz bruttó Egymillió-

kettőszázhuszonötezer forint jutalomkeretet biztosít a Társaság saját bevételei (2020. évi 

eredménye) terhére azzal, hogy a keretből bruttó 500.000,- Ft, azaz bruttó Ötszázezer 

forint adót tartalmazó keretösszeg Gál Ádámot, a Társaság ügyvezetőjét illeti meg. 

 

Felelős: ügyvezető  

Határidő: 2020. december 31.    

Költségvetést érintő tétel: 1.225.000.- Ft +147.000.- Ft (szocho) a Társaság 2020. évi 

eredménye terhére 

 

 



5/2020. (XI.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva megvizsgálta a helyi adótételek 2021. évben – jogszabályi 

változásból eredő - várható változásait, és úgy döntött, hogy az adótételek változtatását 

Felsőtárkány tekintetében nem javasolja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6/2020 (XI.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben hozott polgármesteri 

határozattal jóváhagyja Felsőtárkány Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi 

belső ellenőrzési tervét. 

 Felelős: Dr. Márton Erik 

  jegyző 

 Határidő: 2020. november 30. 

 

7/2020. (XI.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva az intézményvezető előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Óvoda és Bölcsőde zárva tartására vonatkozó előterjesztést.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjára 

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

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

tekintettel a polgármester fenntartói hozzájárulását adja a 2020. december 23. - 2020. 

december 31. 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  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020. november 25. polgármesteri határozatok 

 
Határozat: Tárgya: 

8/2020. (XI.25.) Dr. Chikán Gábor gyermekorvos támogatási kérelmének elfogadása 

9/2020. (XI.25.) Quick Trans Kft. szociális tűzifa beszállítási ajánlatának elfogadása 

 
8/2020. (XI.25.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva megvizsgálta a Dr. Chikán Gábor és Társa Bt. képviseletében eljáró, 

Felsőtárkány Község Önkormányzatával a települési gyermekorvosi alapellátás 

biztosítására szerződésben álló Dr. Chikán Gábor gyermekorvos kérelmét. 

A polgármester a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 

gyermekorvosi rendelőben a feladatellátáshoz kapcsolódóan használt eszközök, műszerek 

és anyagok beszerzésére mindösszesen bruttó 158.054.- Ft, azaz bruttó 

Egyszázötvennyolcezer-ötvennégy forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő, 

felhalmozási célú támogatást biztosít a Dr. Chikán Gábor és Társa Bt. (székhelye:  3324 

Felsőtárkány, Hegyalja u. 36.; Cg.: 10-06-022138) részére a kérelmében megjelölt célra. 

 

Költségvetést terhelő összeg: 158.054.- Ft / Egyéb szervezetek támogatása 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

 

9/2020. (XI.25.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy 101 m3 keménylombos tűzifa gépkocsira 

felterhelésére és az Egererdő Erdészeti Zrt. Felsőtárkányi Erdészete, mint 

erdőgazdálkodó által kijelölt erdei rakodó területéről a településen megjelölt helyszínre 

történő szállítására vonatkozóan a QUICK TRANS WOOD Kft. (székhelye: 3324 

Felsőtárkány, Ady Endre utca 5.; Cg. 10-09-034006) nettó 3.500.- Ft / m3 + ÁFA összegű 

ajánlatát elfogadja és vele köt vállalkozási szerződést. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

Fedezet: bruttó 448.945.- Ft a 2020. évi költségvetés II/15/4. címszáma terhére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. november 30. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

10/2020. (XI.30.) Felsőtárkány 2695/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése Eurocircuits Kft. 

11/2020. (XI.30.) 175/2020. (X.29.) számú határozat visszavonása 

12/2020. (XI.30.) Költségvetési előirányzat módosítása 

Rendeletek: Tárgya: 

17/2020.(XI.30.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

18/2020.(XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet 

19/2020.(XI.30.) Az építményadóról szóló rendelet 

 

10/2020. (XI.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja Felsőtárkány 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2019. (IX.26.) számú határozatát: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. (Cg.: 10-09-029654; adószám: 

14818738-2-10) alapítójaként hozzájárul a 3324 Felsőtárkány, belterület 2692/5 hrsz-ú, 

„kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 21.005 m2 területű ingatlannak az 

értékbecslésben meghatározott forgalmi értéken, a EUROCIRCUITS Kft. (3324 

Felsőtárkány, Berva-völgy 2401/9. hrsz.) részére történő  értékesítéséhez, az adásvételi 

szerződés megkötéséhez.  

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: 2020.12.31. 

 

11/2020. (XI.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy visszavonja Felsőtárkány Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 175/2020. (X.29.) számú határozatát. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12/2020. (XI.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat és a költségvetési szervek 

vonatkozásában a csatolt 1. és 2. számú mellékletekben szereplő előirányzat-

módosításokat. Továbbá elrendeli, hogy a mellékletek szerinti módosítások a 2020. évi 

költségvetésen – a soron következő rendeletmódosítás alkalmával - átvezetésre 

kerüljenek.  

 



Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 

Határidő:  

Előirányzat módosítására: 2020. november 30. 

Rendelet módosítására: 2021. február 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 04. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

13/2020. (XII.04.) Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjének visszahívása Farkas Tamás 

14/2020. (XII.04.) Bükk-kapu Kft. Csáti Sándor ügyvezető megbízása 

15/2020. (XII.04.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. Csáti Sándor ügyvezető foglalkoztatásának 

elfogadása megbízással 

 

 

13/2020. (XII. 04.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határozott, hogy 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 Bükk-

kapu Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-029654; adószám: 14818738-2-10; székhely: 3324 

Felsőtárkány, Fő út 101.) ügyvezetői tisztségének ellátása alól Farkas Tamás (an.: Bajzát 

Ilona; születési ideje: 1966/07/25; adóazonosító jel: 8363643009) 3324 Felsőtárkány, Ifjúság 

utca 6.  szám alatti lakost 2020. december 31. napjával visszahívja. 

 

A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának, az 

ügyvezető kinevezési okirata és megbízási szerződése közös megegyezéssel történő 

megszüntetésének az aláírására.  

 

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 

szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő, ügyvezető 

Határidő: 2020. december 31. 

 

14/2020. (XII. 04.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határozott, hogy 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 Bükk-

kapu Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-029654; adószám: 14818738-2-10; székhely: 3324 

Felsőtárkány, Fő út 101.) ügyvezetői tisztségének ellátására Csáti Sándor (an.: Rátkai Irén; 

születési ideje: 1964/07/29.; adóazonosító jel: 8356383196) 3324 Felsőtárkány, Koronás út 

22. szám alatti lakost választja meg 2021. január 01. napjától határozatlan időtartamú 

munkaviszonyban, munkajogi jogutódlással. 

 

A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának, az 

ügyvezető kinevezési okiratának, munkaszerződésének az aláírására. 

 

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 



szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő, ügyvezető 

Határidő: 2020. december 31. 

 

15/2020. (XII. 04.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határozott, hogy 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. (cégjegyzékszám: 10-09-028823; adószám: 22108223-2-10; székhely: 3324 

Felsőtárkány, Fő út 101.) ügyvezetői tisztségét Csáti Sándor (an.: Rátkai Irén; születési 

ideje: 1964/07/29.; adóazonosító jel: 8356383196) 3324 Felsőtárkány, Koronás út 22. szám 

alatti lakos 2021. január 01. napjától határozatlan időtartamú megbízási jogviszonyban 

látja el. 

 

A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának, az 

ügyvezető kinevezési okirata módosításának, a munkaszerződése megszüntetésének és a 

megbízási szerződésének az aláírására. 

 

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 

szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő, ügyvezető 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 08. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

16/2020. (XII.08.) Bükk-kapu Kft. tevékenységi körök bővítésével kapcsolatos tulajdonosi 

döntés 

17/2020. (XII.08.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. tevékenységi körök bővítésével kapcsolatos 

tulajdonosi döntés 

 

16/2020. (XII. 08.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határozott, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – figyelemmel a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§ rendelkezéseire és a 3:109. § (2) 

bekezdésére – a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-029654; adószám: 

14818738-2-10; székhely: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) tevékenységi körét 2021. január 

01. napjával az alábbi TEÁOR ’08 kódszámú és megnevezésű tevékenységekkel bővíti ki: 

4211 Út, autópálya építése, 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 4312 Építési terület 

előkészítése, 4941 Közúti áruszállítás, 7311 Reklámügynöki tevékenység, 7729 Egyéb 

személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése, 8121 Általános épülettakarítás, 8130 

Zöldterület-kezelés, 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, 9609 M.n.s. 

egyéb személyi szolgáltatás, 4299 Egyéb m.n.s. építés,  4339 Egyéb befejező építés m.n.s., 

4311 Bontás, 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés, 4321 Villanyszerelés, 4399 Egyéb speciális 

szaképítés m.n.s., 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, 5210 Raktározás, tárolás, 

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés, 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 4331 

Vakolás, 7021 PR, kommunikáció, 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése, 7732 Építőipari 

gép kölcsönzése, 4333 Padló-, falburkolás, 4334 Festés, üvegezés, 7739 Egyéb gép, tárgyi 

eszköz kölcsönzése. 

A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának az 

aláírására.  

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 

szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő, ügyvezető 

Határidő: 2020. december 31. 

 

17/2020. (XII. 08.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határozott, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – figyelemmel a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§ rendelkezéseire és a 3:109. § (2) 

bekezdésére – a Felsőtárkány Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-028823; adószám: 

22108223-2-10; székhely: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) főtevékenységét a gazdasági 

tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR 2008 szerinti 8130 

Zöldterület-kezelés főtevékenységre változtatja meg, továbbá a társaság tevékenységi 

körét a 7739 TEÁOR ’08 kódszámú Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése megnevezésű 

tevékenységgel bővíti ki. 



A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának az 

aláírására. 

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 

szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő, ügyvezető 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 10. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

18/2020. (XII.10.) Állami Számvevőszék elnökének figyelemfelhívó levelében foglaltak 

elbírálása 

19/2020. (XII.10.) Költségvetési előirányzat módosítása 

 

18/2020. (XII. 10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az Állami Számvevőszék Elnökének EL-2942-

580/2020. iktatószámú figyelemfelhívó levelében foglaltakat a korábbi adatszolgáltatásra 

vonatkozóan elfogadja, az abban foglalt kötelezettségek teljesítésére felelősöket és 

határidőt az alábbiak szerint állapít meg.  

 

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az adatszolgáltatás érdekében a szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: jegyző, gazdasági vezető 

Határidő: 2020. december 11. 

 

19/2020. (XII. 10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat és a költségvetési szervek 

vonatkozásában a csatolt 1. és 2. számú mellékletekben szereplő előirányzat-

módosításokat. Továbbá elrendeli, hogy a mellékletek szerinti módosítások a 2020. évi 

költségvetésen – a soron következő rendeletmódosítás alkalmával - átvezetésre 

kerüljenek.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 

Határidő:  

Előirányzat módosítására: 2020. december 31. 

Rendelet módosítására: 2021. február 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 16. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

20/2020. (XII.16.) Közművelődési megállapodás elfogadása 

21/2020. (XII.16.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. évi támogatásának módosítása 

Rendeletek: Tárgya: 

20/2020. (XII.16.) Az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet 

 

20/2020. (XII.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a 

közművelődési megállapodás tervezetét és úgy határoz, hogy Felsőtárkány Község 

Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ára figyelemmel, ugyanezen 

jogszabály 79. § rendelkezéseinek megfelelően 2021. január 01. napi hatálybalépéssel, 

közművelődési megállapodást köt a Bükk Színtér Kulturális és Rendezvényszervező 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3324 Felsőtárkány, Fő út 350.; 

Cg.: 10-09-038409; adószám: 28954479-2-10) az önkormányzati rendeletben 

meghatározott kötelező közművelődési feladatok ellátására, a közművelődési 

alapszolgáltatások megszervezésére és a közművelődési közösségi színtér teljes körű 

működtetésére vonatkozóan. 

 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: 2020.12.31. 

 

21/2020. (XII.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. évi működési célú támogatását 

49.485.000.- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-négyszáznyolcvanötezer forint összegben 

hagyom jóvá, továbbá intézkedem a Támogatási Szerződés módosítása iránt. 

A Támogatási Szerződés módosításához szükséges 4.700.000 Ft fedezet átcsoportosítását 

a 2020. évi költségvetés Tartalék sorról a III/1 címszámra rendelem el. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2020.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 21. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

22/2020. (XII.21.) Óvoda sportszoba tervezőjének kiválasztása 

23/2020. (XII.21.) Bérleti díjak elengedése 

 

22/2020. (XII.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-OTF/2020. kódszámú Óvodai sportterem, 

tornaszoba fejlesztése – 2020. elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek 

elkészítése tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja és az eljárást eredményesnek 

nyilvánítja, amelynek keretében a legkedvezőbb nettó 790.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó 

Hétszázkilencvenezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 1.003.300,- Ft összegben 

ajánlatot benyújtó BAGOLY Bt. (Cg.: 10-06-020423; adószám: 23212192-2-10; székhelye: 

3300 Eger, Ív utca 4.) ajánlatát fogadja el, a vállalkozási szerződést ezen gazdasági 

szereplővel köti meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

Költségvetést érintő összeg: a kiviteli terv készítésének bruttó 1.003.300.- Ft összegű 

költsége az MFP-OTF/2020. kódszámú Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése – 2020. 

elnevezésű pályázati támogatás, önkormányzati költségvetés II/16/2/6 Beruházások sor 

terhére. 

 

23/2020. (XII.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kereskedelmi célú 

hasznosításával kapcsolatban úgy határoz, hogy az Önkormányzat azon kereskedelmi 

tevékenységet folytató egységek vonatkozásában, ahol az egység zárva tartásával 

kapcsolatos változásbejelentést a bérlő/kereskedő a jegyző felé szabályosan megteszi, ott 

az Önkormányzat mentesíti a bérlőt a bérleti díj megfizetése alól, a kihirdetett 

járványügyi veszélyhelyzet időtartamára. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 22. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

24/2020. (XII.22.) A 2021. évi Munkaterv elfogadása 

 

24/2020. (XII.22.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva - a határozat mellékleteként csatolt tartalommal - elfogadja 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évre vonatkozó 

munkatervét. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 23. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

25/2020. (XII.23.) Helyi Értéktár Bizottság II. féléves beszámoló elfogadása 

26/2020. (XII.23.) Bükk Színtér Nonprofit Kft. könyvvizsgálattal kapcsolatos tulajdonosi 

döntés 

27/2020. (XII.23.) Ber-Víz Kft. szerződésmódosítás 

28/2020. (XII.23.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Rendeletek: Tárgya: 

21/2020. (XII.23.) Az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

elfogadása 

22/2020. (XII.23.) Az Önkormányzat környezetvédelemről szóló rendeletének módosítása 

23/2020. (XII.23.)  A hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdésekről szóló rendelet módosítása 

 

25/2020. (XII.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva elfogadja a Helyi Értéktár Bizottság 2020. II. félévi tevékenységéről 

készült beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

26/2020. (XII.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határozott, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – figyelemmel a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§ rendelkezéseire és a 3:109. § (2) 

bekezdésére – Bükk Színtér Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 3324 Felsőtárkány, Fő út 350.; Cg.: 10-09-038409; 

adószám: 28954479-2-10) állandó könyvvizsgálójának, a Pelazol Könyvvizsgáló és 

Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak - amelyben a könyvvizsgálatért 

személyében is felelős személy Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló – a kijelölését 2021. 

január 01. napi hatállyal visszavonja. 

 

Felhatalmazza az ügyvezetőt a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés 2020. 

december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetésére.  

 

A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának az 

aláírására.  

A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a 

szükséges módosításokat a Kft. alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe 

bejegyeztesse. 



 

Felelős: polgármester, jogi képviselő, ügyvezető 

Határidő: 2020. december 31. 

 

27/2020. (XII.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy a BER-VÍZ Kft-vel 2019. november 29. napján 

megkötött szerződés határidejét 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31 

 

28/2020. (XII.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a „Felsőtárkány Község Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” felülvizsgálatát a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. december 29. polgármesteri határozatok 

 

 

Határozatok: Tárgya: 

29/2020. (XII.29.) Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása 

30/2020. (XII.29.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása 

31/2020. (XII.29.) Felsőtárkányi Közétkeztetési Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása 

32/2020. (XII.29.) Bükk Színtér Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása 

 

29/2020. (XII. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 

2021. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

jóváhagyja.  

A társaság 2021. évre jóváhagyott üzleti tervet befolyásoló, vagy annak jelentős változását 

eredményező körülmény esetén az üzleti terv módosító javaslatát a Képviselő-testület elé 

kell terjeszteni. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető 

 

30/2020. (XII. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Felsőtárkány Nonprofit Kft. 

2021. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

jóváhagyja.  

A társaság 2021. évre jóváhagyott üzleti tervet befolyásoló, vagy annak jelentős változását 

eredményező körülmény esetén az üzleti terv módosító javaslatát a Képviselő-testület elé 

kell terjeszteni. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető 

 

31/2020. (XII. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal jóváhagyja.  

A társaság 2021. évre jóváhagyott üzleti tervet befolyásoló, vagy annak jelentős változását 

eredményező körülmény esetén az üzleti terv módosító javaslatát a Képviselő-testület elé 

kell terjeszteni. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető 

 

 



32/2020. (XII. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határoz, hogy a Bükk Színtér Nonprofit Kft. 

2021. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

jóváhagyja.  

A társaság 2021. évre jóváhagyott üzleti tervet befolyásoló, vagy annak jelentős változását 

eredményező körülmény esetén az üzleti terv módosító javaslatát a Képviselő-testület elé 

kell terjeszteni. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: ügyvezető 

 


