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Készült: Felsőtárkány Község házasságkötő termében 2006. október 10-én megtartott 

képviselő-testületi alakuló ülésen. 

 
 

Határozatok  
Tárgya 

106/2006. (X. 10.) Polgármester illetményének megállapítása 
 

107/2006. (X. 10.) Polgármester költségátalányának megállapítása 

108/2006. (X. 10.) Bizottságok megválasztása 

109/2006. (X. 10.) Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Vagyonnyilatkozat 
Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása 

110/2006. (X. 10.) Szociális, Egészségügyi, Sport- és Kulturális Bizottság 
tagjainak megválasztása 

111/2006. (X. 10.) Oktatási Bizottság tagjainak megválasztása 

112/2006. (X.10.)  Szavazatszámláló bizottság megválasztása 

113/2006. (X. 10.) Zárt ülés elrendelése  

115/2006. (X. 10.) 2006. november-december havi testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

116/2006. (X.10.) Dr. Juhász Attila Simon polgármester kérelme 

 Tárgya 

14/2006. (X. 10.) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról szóló 
rendelet módosítása  

 
Az önkormányzati ülés ideje: október 10. 
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Napirendi pontok:  

1. Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,  
a megbízólevelek átadása 
 

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 

3. Polgármesteri program ismertetése  
 

4. A polgármester illetményének megállapítása 
 

5. A polgármester költségátalányának megállapítása 
 

6. SZMSZ elfogadása  
 

7. Bizottságok megválasztása 
 

8. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
 

9. Alpolgármester választása titkos szavazással 
 

10. Alpolgármester eskütétele 
     

11. Külső tagok eskütétele 
 

12. A 2006. november, december havi testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 
13. Egyebek 

 
      
 Jelen vannak: 
 

Dr. Juhász Attila Simon polgármester   
Herkules Ferencné jegyző             

 Bajzát Zoltán  képviselő   
 Bajzát Ferenc  képviselő 
 Bakondi Károly képviselő        
 Csáti Sándor képviselő        
 Erdei Szabolcs képviselő 
 Gyura Károly képviselő    
 Kakuk Pál képviselő 
            Kapuvári Csaba Dezső képviselő 
            Dr. Pekár Szilágyi Csaba képviselő 
 Pelyhe Istvánné képviselő 
 Varga József képviselő 
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Pelyhe Istvánné korelnök: 
Tisztelettel köszöntöm az ülés résztvevőit. Köszöntöm a polgármester urat, vendégeinket, a 
volt polgármester urat, jegyző asszonyt. 
Korelnöki tisztemnél fogva az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
Köszöntöm Bajzát Ferenc urat a Választási Bizottság elnökét és felkérem a 2006. október 
1-i  választás eredményének az ismertetésére. 
 
 
1. Napirendi pont 
Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízólevelek átadása 
Előadó: Választási Bizottság elnöke 
 
 
Bajzát Ferenc a Választási Bizottság elnöke: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felsőtárkány Helyi Választási Bizottsága nevében szeretettel köszöntöm a megjelenteket. 
Gratulálok a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek. 
A Magyar Köztársaság Elnöke 2006. július 11-én 2006. október1-jére tűzte ki a Helyi 
Önkormányzati Választásokat, amikor alkotmányos jogunkkal élve szabadon dönthettünk 
arról, hogy ki legyen Felsőtárkány Község polgármestere, illetve kik képviseljenek 
bennünket. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006.  augusztus 3-án 
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjainak Bajzát Ferencet, Bajzát Csabát és 
Borsó Zoltánt. A Választási Bizottság alakuló ülésén megválasztották az elnököt, 
elnökhelyettest. A Választási Bizottság ezt követő ülésein regisztrálta a jelölteket és a 
jelölő szervezeteket. A Helyi Választási Bizottság a szavazást megelőzően még egy taggal 
bővült, Rozsnoki Rafael László  mint delegált személyével.  
 
A 2006-os Önkormányzati Választáson 2 szervezet 6 polgármester jelöltet, valamint 34 
független képviselő-jelöltet állított. A választópolgárok száma a névjegyzék lezárásakor 
2775 fő volt. Választáson megjelent választópolgárok száma 1639 fő, mely 59,06 %-ot 
jelent. A választás napján a községben semmilyen olyan esemény nem történt, ami 
megzavarhatta volna a választás menetét, minden a törvényes keretek között folyt. A 
szavazatszámláló bizottságok a törvényes rendet szigorúan betartva végezték munkájukat, 
melyet ezúton és megköszönök.  
 
Polgármester választáson az induló polgármester jelöltek: Csáti Sándor, Farkas Tamás, 
Gombos Károly, Dr. Juhász Attila Simon, Kapuvári Csaba Dezső és Vásárhelyi Sándor.  
Megválasztott polgármester Dr. Juhász Attila Simon a szavazatok 45,02 %-át nyerte el, a 
többi szavazat a további 5 induló polgármester jelölt között oszlott meg. 
Megyei közgyűlési választás: Felsőtárkány község Eger I. sz. választókerületéhez tartozik, 
az összesítést is ott készítik el.  Megyei listát 9 szervezet állított.  
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Felsőtárkányban a helyi önkormányzati képviselők megválasztására kislistás választási 
rendszerben került sor, mely alapján a megválasztható képviselők száma 11 fő.  A Helyi 
Választási Bizottság 2 szervezet 5 jelöltjét, illetve 29 független jelöltet regisztrált. Név 
szerint: Bajzát Albert, Bajzát Bacsó Zoltán, Bajzát Ferenc, Bajzát Ferenc B. Bajzát Gyula, 
Bakondi Antal, Bakondi Károly, Bakondi Lajos, Barna Antal, Bocsiné Rozsnaki Katalin,  
Botos Attila, Bóta Rafael, Csáti Sándor, Csík József, Darvai Tünde Berecz Tünde, Dávid 
Imre, Erdei Szabolcs, Gyura Károly, Hegyi Barnabásné Magda Terézia, Juhász Károly, 
Kakuk Ferenc Tamás, Kakuk Pál, Kapuvári Csaba Dezső, Kiss Gábor, Mikesz Károlyné 
Erdélyi Ágnes, Dr. Pekár-Szilágyi Csaba, Pelyhe Istvánné Kakuk Aranka, Sike Dénes,  
Szabó József, Taska István, Varga József, Vass András, Vásárhelyi László, Vincze Ferenc. 
Képviselők azok lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 
szavazatot kapták. 
 
A község három szavazókörzetében az 1639 fővel megjelent szavazópolgár összesen 
11.824 érvényes szavazatot adott a kislistás képviselőkre. A kislistán megválasztott 
képviselők: 
Kakuk Pál, Kapuvári Csaba Dezső, Gyura Károly, Erdei Szabolcs, Csáti Sándor, Bajzát 
Bacsó Zoltán, Varga József, Bajzát Ferenc B., Dr. Pekár Szilágyi Csaba, Pelyhe Istvánné 
Kakuk Aranka, Bakondi Károly.  
 
A választások eredményének megállapításával kapcsolatosan a törvény alapján nyitva álló 
határidő alatt jogorvoslattal senki nem élt, így a Helyi Választási Bizottság eredményt 
megállapító határozata 2006. október 5. napján jogerőre emelkedett. 
 
Most pedig átadom a megbízó leveleket.  
 
Pelyhe Istvánné korelnök: 
Megköszönöm a Választási Bizottság elnökének tájékoztatását. 
 
2. Napirendi pont 
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előadó: Pelyhe Istvánné korelnök 
 
Pelyhe Istvánné korelnök: 
A képviselők eskütételére kerül sor. Kérem a képviselőket, mondják utánam az eskü 
szövegét.  
 
Ezt követően polgármester úr a képviselők előtt leteszi az esküt. Kérem a polgármester 
urat, mondja utánam az eskü szövegét. 
 
Gratulálok a polgármester úrnak és felkérem programja ismertetésére. 
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3. Napirendi pont 
Polgármesteri program ismertetése  
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretettel köszöntöm Dr. Bajzát György, Felsőtárkány fejlődését 10 éven keresztül segítő 
polgármesterét.  Köszön, hogy megtisztelt jelenlétével az alakuló ülésen.  
 
Dr. Bajzát György: 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Hölgy és Urak! 
Szeretnék elsőként gratulálni a sikeres választási eredményhez. Eredményes munkát, jó 
egészséget és kitartást kívánok. Nehéz négy év lesz, de egyetlenegy sem könnyű.  
Engedjétek meg, hogy hagyománytisztelő szokásként egy másfél-két évvel a birtokomba 
került, volt községi pecsétet nyújtsak át a polgármester úrnak jelképesen, hogy átadom a 
stafétát. Ez a pecsét 1884-es dátumot visel. Ez anno a jegyzői hivatalnak volt a pecsétje. 
Akkor még a Felsőtárkány nevet is kötőjellel írták.  Bízom benne, hogy a sok vihart látott 
és sok szép dolgot megért ereklyét a polgármester úr is méltó helyen őriz. Ha valamikor 
sok-sok év után ő is átadja a stafétát akkor kérem, hogy adja tovább az utódjának ezt az 
ereklyét. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Méltó helyre fog kerülni a pecsét a Polgármesteri Hivatalba. Ígérem, hogy amennyiben új 
polgármester kerül ebbe a székbe – remélem, hogy minél hosszabb idő után, mert 
megelégedéssel tudom szolgálni a település lakosságát – én is át fogom adni az ereklyét.  
Talán megérjük, hogy 2-300 év múlva is Felsőtárkány polgármestere birtokolhatja ezt az 
ereklyét.   
 
Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Urak! 
 
A polgármesteri programot úgy, mint választási programot már ismerik. Úgy gondolom, 
hogy a program vállalható. Abban is biztos vagyok, hogy a legelső megmozdulás az 
legyen, hogy – tekintettel arra, hogy ismertek a költségvetési számok, a lehetőségek, 
amelyek előttünk állnak – takarékoskodással kell kezdeni. Ez a következő évre igencsak 
rányomja a bélyegét. Igyekszem a lehetőségekhez mérten már az első időben ebből a 
programból minél több pontot megvalósítani, illetve igyekszem bevonni ennek a 
programnak a megvalósításába minél több embert, valamint a Képviselő-testület tagjait is.  
Azon leszek, hogy a település javát szolgáló intézkedéseim minél hamarabb célba érjenek. 
Egy átfogó pénzügyi tervnek is kell készülnie, hogy ennek a programnak kivitelezését 
gazdasági oldalról is hogyan tudjuk megtámogatni.  A jogszabály hat hónap lehetőséget 
biztosít, hogy ez a terv teljes egészében elkészüljön. Úgy gondolom, hogy ez a program és 
a pénzügyi terv összhangba hozható. Lesznek olyan programfeladatok amelyeket el kell 
csúsztatni a ciklus közepére, illetve a végére. Lesznek továbbá olyanok is, amelyek rögtön 
a legelején megvalósíthatók. A programomhoz nem szorosan kapcsolódik, de mindannyian 
tapasztalhatjátok, hogy nincsenek előttünk a szavazógépek. Úgy gondoltam – és az volt a 
lakosságnak is a véleménye -, hogy igenis vállalja fel a polgármester és az összes képviselő 
nyíltan kézfelemeléssel azt, hogy egy-egy adott döntésnél milyen értékrendet képvisel, 
hova adja a voksát, hiszen joggal kérik rajtunk számon azok az emberek, akik megtiszteltek 
bizalmukkal és ide delegáltak bennünket. Egy adott kérdésben ami őket érinti  akár 
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személyesen akár a falu összességén keresztül, vállaljuk azt a véleményünket amit 
elmondunk és vállaljuk azt a szavazatot, amit a kérdésekre leadunk. Így tervezve azt, hogy 
a község lakossága minden szinten tájékoztatva legyen azokról az intézkedésekről, 
amelyek őket érintik.  
 
A következő napirendi pont ismertetésére felkérem Pelyhe Istvánnét. 
 
 
4. Napirendi pont 
A polgármester illetményének megállapítása 
Előadó: Pelyhe Istvánné korelnök 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Ötv. 14. §. (2) bek szerint érintettségemet szeretném bejelenteni ezzel a napirendi 
ponttal kapcsolatban. Jelezni kívánom, hogy a döntésben nem kívánok részt venni. 
 
Pelyhe Istvánné korelnök: 
Kötelezően tárgyalni kell a napirendi pontot az első ülésen. Az illetmény nagyságát 
törvény szabályozza, ami egyrészt függ a falu lakosságának a létszámától, - mi a 3-10.000 
lakosok közé tartozunk - másrészt pedig az alapilletménytől.  A köztisztviselői 
alapilletmény jelenleg 36.800.- Ft.  Ennek a két szorzószámnak a függvénye a polgármester 
illetménye. Ez a szorzószám 11-12,5 között van. 11 szorzószámnál kevesebb nem lehet az 
illetmény. Javaslatot teszek a testület felé, hogy a 11 és 12,5 közötti szorzószám 
középértékén lévő 11,88 szorzószámmal megállapított  járandóságot szavazzuk meg a 
polgármester úrnak, ami  bruttó 437.500.- Ft. 
 
Kérem a testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk tegyék meg, ha nincs szavazzunk 
a napirendi pontról. 
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Támogatom az előterjesztésben foglaltakat.  
 
A Képviselő-testület  a határozati javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
 
106/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Juhász 
Attila Simon  polgármester illetményére tett korelnöki javaslatot, melyet egyhangúan 
elfogadott. A testület a polgármester havi illetményét 2006. október hó 1-től 
 

bruttó 437.500.- Ft-ban állapítja meg. 
 

Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester kinevezési okiratát fenti 
illetményösszeg megállapításával szíveskedjen előkészíteni és annak a Magyar 
Államkincstárhoz történő továbbításáról gondoskodjon. 
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Felelős: jegyző 
Határidő: 2006. 10. 10 
 
 
 
5. Napirendi pont 
A polgármester költségátalányának megállapítása 
Előadó: Pelyhe Istvánné korelnök 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Ötv. 14. §. (2) alapján érintettségemet szeretném bejelenteni ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Jelezni kívánom, hogy a döntésben nem kívánok részt venni. 
 
Pelyhe Istvánné korelnök: 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint költségtérítés 
illeti meg a polgármestert. A polgármester írásban kérte, hogy részére a Képviselő-testület 
költségátalányt szíveskedjen megállapítani. A költségátalány a megállapított illetménye 20-
30 %-ának megfelelő összeg lehet. A javaslat szerint 25 %-os költségtérítés illesse meg a 
polgármestert. Ez az összeg 109.740.- Ft. 
 
 
Pelyhe Istvánné korelnök: 
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, 
felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Aki az összeget elfogadja kérem, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
107/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korelnök előterjesztésében 
megtárgyalta a polgármester költségátalányára vonatkozó javaslatot. 
 
A Képviselő-testület Dr. Juhász Attila Simon polgármester részére 2006. 10. 01-től 
havi 109.400.- Ft költségátalányt állapít meg. 

 
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy minden hó 25-én a tárgyhavi 
költségátalány kiutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2006. 10. 25. és folyamatos 
 
Pelyhe Istvánné korelnök:  
Korelnöki tisztemnél fogva eleget tettem a napirendi pontoknak 
Átadom a szót Dr. Juhász Attila Simon polgármesternek, hogy az ülést tovább vezetni 
szíveskedjen. 
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6. Napirendi pont 
SZMSZ elfogadása 
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület megválasztása és a bizottságok újraválasztása indokolttá teszi a 
Szervezeti és Működési Szabályzat egyes pontjainak és mellékleteinek módosítását. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat az újonnan megválasztott képviselők és bizottságok 
számának figyelembe vételével átdolgozásra került.  
 
Az előttünk álló feladatok minél jobb elvégzése érdekében javaslom, hogy több bizottságot 
hozzunk létre, melyek a következők legyenek.  
 
1. Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság: 
2. Szociális, Egészségügyi, Sport- és Kulturális Bizottság:  
3. Oktatási Bizottság: 
 
Javaslom a határozati javaslat elfogadását, kérem kézfeltartással szavazzanak. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 
108/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta polgármester 
előterjesztésében a bizottságok létrehozására tett előterjesztését és úgy dönt, hogy 
három önkormányzati bizottságot választ: 
 
1. Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság: 
2. Szociális, Egészségügyi, Sport- és Kulturális Bizottság:  
3. Oktatási Bizottság: 
 
1. Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság feladata: 
 

 részt vesz az éves költségvetés és zárszámadás előkészítésében,  
 rendszeresen vizsgálja a polgármesteri hivatal, valamint az 

intézmények  
működésének gazdaságosságát, 

 vizsgálja és nyilvántartja a polgármester és hozzátartozói, valamint a 
képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát. 

 javaslatot tesz a polgármester illetményének megemelésére, 
 véleményező, javaslattételi joggal rendelkezik az önkormányzat 

pénzügyi 
gazdálkodását érintő kérdésekben. 

 összeférhetetlenségi ügyeket vizsgál. 
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 önkormányzati beruházásokat előkészíti, nyomon követi azok 
megvalósulását 

 községfejlesztési és területfejlesztési feladatokat lát el 
 
 

2. Szociális, Egészségügyi, Sport- és Kulturális Bizottság feladata: 
 

 dönt az esetenkénti átmeneti segély odaítéléséről,  
 nyomon követi a segélyek felhasználását, 
 megállapítja az ápolási díjra jogosultságot,  
 dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások ügyében,  
 dönt a rendszeres szociális segély ügyekben (2006.12.31-ig)  
 lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket bírál el,  
 dönt a szociális étkeztetés ügyeiben, 
 házi segítségnyújtás biztosítása 
 dönt az időskorúak járadékának megállapításáról (2006. 12. 31-ig) 
 javaslatot tesz a sportélet támogatásának módosításaira, a támogatások 

odaítélésének irányelveire 
 előkészíti, véleményezi a kultúrával kapcsolatos testületi döntéseket 
 segítséget nyújt a sport, kulturális egyesületek közös programjainak 

koordinálásában.  
 

 
3. Oktatási  Bizottság feladata: 
 

 Előkészíti, véleményezi az oktatással kapcsolatos testületi döntéseket. 
 Részletes jelentést készít az oktatási intézmények helyzetéről 
 Segítséget nyújt a Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságnak az oktatási intézményekkel 
kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatalában 

 
 
Gyura Károly képviselő: 
Van-e arra lehetőség, hogy az Önkormányzat ügyfélfogadási idején módosítsunk. Néhány 
javaslatot szeretnék hozzátenni. Többféle igény is felmerült a településen.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az SZMSZ részletes átdolgozására 6 hónapon belül sort kell keríteni a törvény alapján.   
Voltak már állampolgári igények ezzel kapcsolatban, ez alapján alakítjuk ki az új 
ügyfélfogadási időt.  
 
 
Erdei Szabolcs képviselő:  
Áttanulmányoztam az SZMSZ-t. Az a kérdésem, hogy mikori állapotot tükröz. 
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Herkules Ferencné jegyző: 
A jegyző feladata, hogy 6 hónapon belül dolgozza át a Képviselő-testület döntései alapján 
az SZMSZ-t. Most csak a bizottsági tagok és képviselők névsora kerül átvezetésre. Ez a 
2004. évi  SZMSZ. A mellékletét képező alapító okirat a 2002. évi. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felteszem szavazásra. Aki egyetért az SZMSZ előterjesztésben foglalt módosításával, 
kérem, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 12 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 14/2006. (X.10.) számú rendeletét lásd. 1. sz. 
mellékletként 
 
 
7. Napirendi pont 
Bizottságok tagjainak  megválasztása 
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. alapján, a Képviselő-testület feladata 
meghatározni azt, hogy a képviselő-testület milyen bizottsági szervezettel áll fel. A 
bizottságok tagjait a képviselő-testületnek kell megválasztani. 
 
Az alábbiakban javaslatot teszek a bizottságok tagjainak megválasztására: 
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjai sorába 
javaslom megválasztani: 
Erdei Szabolcs képviselőt 
Dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselőt 
Lénárt Zoltánné Felsőtárkány, Ady E. u. 40. szám  alatti lakost. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében 
elfogadta.  
 
109/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző, 
Gazdasági és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjainak: 
 
Erdei Szabolcs képviselőt 
Dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselőt 
Lénárt Zoltánné Felsőtárkány, Ady E. u. 40. szám  alatti lakost választja.  
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Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Szociális, Egészségügyi, Sport- és Kulturális Bizottság tagjai sorába javaslom meg 
választani: 
Kapuvári Csaba Dezső képviselőt 
Bajzát Zoltán képviselőt 
Kakuk Pál képviselőt. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében 
elfogadta. 
 
 
110/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi, 
Sport- és Kulturális Bizottság tagjainak:  
 
Kapuvári Csaba Dezső képviselőt 
Bajzát Zoltán képviselőt 
Kakuk Pál képviselőt választja.  
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Oktatási Bizottság tagjainak javaslom megválasztani: 
 
Bakondi Károly képviselőt 
Gyura Károly képviselőt 
Bajzát Ferenc képviselőt.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében elfogadta. 
 
 
111/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság 
tagjainak:  
 
Bakondi Károly képviselőt 
Gyura Károly képviselőt 
Bajzát Ferenc képviselőt  választja. 

 
A  Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az SZMSZ elkészítésére.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2006. 10. 25. és folyamatos 
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8. Napirendi pont 
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
Előadó: Herkules Ferencné jegyző 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Alpolgármester választás titkos szavazással történik az alakuló ülésen. A szavazás 
lebonyolítására szavazatszámláló bizottságra teszek javaslatot. A szavazatszámláló 
bizottságba javaslom megválasztani Csáti Sándort, Gyura Károlyt és Varga József 
képviselőt. 
Kérem, hogy aki egyetért  szavazzon, akinek más javaslata van jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal 3 tartózkodással elfogadta. 
 
112/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester  választás 
lebonyolítására a szavazatszámláló bizottságba 
 

Csáti Sándort, Gyura Károlyt és  Varga Józsefet 
 

Választja. 
 
 
 
9. Napirendi pont 
Alpolgármester választása titkos szavazással 
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzati törvény alapján a Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester 
javaslatára titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának segítéséra 
választ alpolgármestert. Erre a tisztségre javaslom Pelyhe Istvánnét újra megválasztani.  
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Figyelemmel arra, hogy érintett vagyok a napirend tárgyalásánál bejelentem, hogy nem 
kívánok szavazni és kérem a zárt ülés elrendelését.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzati törvény 12. §. (4) bekezdése a.) pontja lehetővé 
teszi a zárt ülés elrendelését, ezért felteszem szavazásra a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület  10 fő igen szavazattal 2 fő nem szavazat ellenében a zárt ülés 
elrendelésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.  
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113/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pelyhe Istvánné kérelmének 
helyt adva, az alpolgármester választás lebonyolítására 
 

zárt ülést 
 

rendel el. 
 
 
Dr. Juhász Attila polgármester: 
A Képviselő-testület az ülés további napirendjeinek tárgyalását nyilvános ülés 
keretében folytatja.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem Csáti Sándor képviselőt, a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a 
szavazás eredményét. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében Pelyhe Istvánné 
képviselőt alpolgármesterré választotta.  
 
 
10. Napirendi pont 
Alpolgármester eskütétele 
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Pelyhe Istvánné alpolgármester eskütételére kerül sor. Kérem,  mondja utánam az eskü 
szövegét.   
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester letette az esküt. 
 
 
 
11.Napirendi pont     
Külső tagok eskütétele 
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Lénárt Zoltánné külsős bizottsági tag eskütételére kerül sor. Kérem  mondja utánam az 
eskü szövegét.   
 
Lénárt Zoltánné külsős bizottsági tag letette az esküt. 
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12. Napirendi pont 
A 2006. november, december havi testületi ülés napirendjének elfogadásáról 
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
Dr.Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő napirendi pont a képviselő-testület november-december havi munkaterve. Az 
anyagot megkapták. Kérem, hogy amennyiben hozzászólásuk van  jelezzék.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Szeretném kérni, hogy a két ülés kezdési időpontját tegyük későbbre.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Többen jelezték az időpont módosítást. Amennyiben megfelel a 16 óra 30 perces kezdési 
időpontot tenném fel szavazásra. 
 
Csáti Sándor képviselő: 
Én egy köztes időpontot, a 15 órás kezdést javasolnám. A 16.30-as kezdés nagyon későn 
van. 
 
Dr. Pekár Szilágyi Csaba képviselő: 
Nem tudok korábban jönni, nagyon kötött munkarendben dolgozom, nem tudok helyettest 
biztosítani. 
 
Gyura Károly képviselő: 
Javaslom, hogy maradjunk  a 16 óra 30 perces kezdésnél. 
 
Dr.Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy amennyiben egyetértenek Gyura Károly képviselő javaslatával  
kézfelnyújtással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében 
elfogadta.  
 
 
115/2006. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. november-
december havi munkatervet elfogadta az alábbi módosítással: a testületi ülések kezdő 
időpontja 16 óra 30 perc.  
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13.Napirendi pont 
Egyebek 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester úr bejelentette, hogy gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője. Az 1990. évi LXV. törvény  kimondja, hogy polgármester ilyen tisztséget 
csak akkor tölthet be, ha a képviselő-testület ehhez hozzájárul.  Amennyiben nem járulnak 
hozzá, a polgármesternek valamelyik a tisztségről le kell mondani.  
 
Amennyiben valakinek kérdése, észrevétele van, kérem jelezze.  
 
Varga József képviselő: 
Szeretném kérdezni, hogy a vezető-tisztségviselői beosztás milyen időigényes a 
polgármesteri tisztség és a család mellett? 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Erre azért van szükség, hogy a felesleges adminisztrációt elkerüljem, ne kelljen a 
cégbírósági, ügyvédi költséget megfizetnem. Ez egy formális dolog.  Időt már nem fordítok 
rá. Az oktatási tevékenységet már nem folytatom.  
 
Gyura Károly képviselő: 
Az Önkormányzatnak vállalkozásbarátnak kell lenni. Javasolnám, hogy 1 éves határidő 
után vizsgáljuk meg újra a kérdést.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem zárkózom el, tudomásul veszem az 1 éves időtartam utáni felülvizsgálatot. Gazdasági 
társaságban vezető tisztségviselő az, aki aláírásra jogosult. Aláírási jogosultságom van, de 
nem én vagyok az ügyvezető. A munkámtól időt nem vesz el.  
Személyes érintettségem miatt a napirendi pont szavazásánál nem kívánok részt venni. 
 
Herkules Ferencné jegyző: 
Aki a kiegészítéssel elfogadja a határozati javaslatot kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a  módosított határozati javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta.  
 
116/2006. (X. 10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 
előterjesztésében Dr. Juhász Attila Simon polgármester kérelmét, melyben az Ötv. 
33/A. §. (2) bek. b./ bb. pontja alapján a Képviselő-testület hozzájárulását kéri a TRI-
P-LEX 3000 Pénzügyi, Számviteli Kft. gazdasági társaságban vezető tisztség 
betöltéséhez.  
A testület a kérelemben foglaltaknak helyt ad, a tisztség betöltéséhez hozzájárul azzal 
a kiegészítéssel, hogy 1 év múlva a kérelmet és a hozzájárulást felülvizsgálja.  
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Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Amennyiben minden bizottság elkészíti a munkatervét, jó lenne ha az ülések időpontjáról 
kapnánk tájékoztatást azért, hogy a bizottsági ülésekre minél többen el tudjunk menni, ne 
csak az adott bizottsági tagok.  
 
Bakondi Károly képviselő:  
Szeretnénk tájékoztatást kapni, hogy milyen intézmények tartoznak az Önkormányzathoz. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
5 napon belül írásbeli tájékoztatást fogok adni a képviselők felé, az intézményekről és az 
ott dolgozó személyekről.  
 
Varga József képviselő: 
Javaslom, hogy a képviselők házán továbbra is legyen kitéve zászló. Ezt a hagyományt 
folytassuk. A leköszönt képviselők tegyék el emlékbe a zászlókat.  
 
Erdei Szabolcs képviselő: 
Támogatom a javaslatot, én is szívesen kiteszem a zászlót. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Kövessük a hagyományt, a választók könnyebben megtalálják a képviselőket. 
 
Bajzát Zoltán képviselő: 
Én nem támogatom, de elfogadom a képviselő-testület döntését.  
 
Kapuvári Csaba Dezső képviselő: 
Bajzát Zoltán képviselőtársamhoz csatlakozom. Javasolnám inkább a címerrel ellátott 
postaládát.  
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy Felsőtárkány Község zászlaja méltó helyen a háza előtt 
díszelegjen, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a 
megteremtett hagyományt tovább folytatja, a tárkányi címerrel ellátott zászlókat a 
képviselők házán elhelyezik.  
 
Megköszönöm a képviselők jelenlétét, mindenkinek jó munkát kívánok.  
 
Amennyiben további kérdés-észrevétel nincs, az ülést 16.00 órakor bezárom. 
 
                                                              k.m.f. 

 
 

 Dr. Juhász Attila Simon    Herkules Ferencné 
               polgármester            jegyző 
 
 


