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Jegyzőkönyv: 

 
Készült Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalának tárgyaló helyiségében a 2010. 
október 7-én megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 

ALAKULÓ ÜLÉS 

 

Határozatok: 
 

Tárgya: 

62/2010. (X.7.) A polgármesteri Program elfogadása 
 

63/2010. (X. 7.) A polgármester illetményének megállapítása 
 

64/2010. (X. 7.).) A polgármester költségátalányának megállapítása 

65/2010. (X. 7.) A bizottságok megválasztása 

66/2010. (X. 7.) A szavazatszámláló bizottság megválasztása 

67/2010. (X. 7.) Az alpolgármester megválasztása  

68/2010. (X. 7.) A 2010. november-december havi munkaterv elfogadása 

69/2010. (X. 7.) A pályázati finanszírozáshoz szükséges forrás biztosítása 

 
Rendeletek: 

 
Tárgya: 

11/2010. (X. 10.) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról szóló 
rendelet módosítása  

 
A jegyzőkönyv vezetése 155. oldaltól 170. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok:  
1. A választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízólevelek 
átadása  
Előadó: Választási Bizottság elnöke 
 
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előadó: Juhász Csaba István korelnök 
 
3. A polgármesteri program ismertetése  
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
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4. A polgármester illetményének megállapítása 
Előadó: Juhász Csaba István korelnök 
 
5. A polgármester költségátalányának megállapítása 
Előadó: Juhász Csaba István korelnök 
 
6. A bizottságok megválasztása  
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
7. Az SZMSZ elfogadása  
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
8. A szavazatszámláló bizottság megválasztása 
Előadó: dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
 
9. Az alpolgármester választása titkos szavazással 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
10. Az alpolgármester eskütétele  
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
11. A 2010. november, december havi munkaterv elfogadása 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
12. A pályázati finanszírozáshoz szükséges forrás biztosítása 
Előadó. dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
13. Egyebek 
 
Jelen vannak: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Bajzát Ferenc képviselő 
Juhász Csaba István képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba Dezső képviselő 
Pelyhe Istvánné képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
 
Juhász Csaba István 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 az újonnan megválasztott képviselő-testületet. 
 
Ismertetem a napirendi pontokat és kérem elfogadását.  
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A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
Köszöntöm Bajzát Ferenc urat a Választási Bizottság elnökét és felkérem a 2010. október 3-ai 
önkormányzati képviselő 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 Község Helyi Választási Bizottsága nevében szeretettel köszöntöm a 
megjelenteket. Gratulálok a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek.  
 
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. július 16-án, 2010. október 3-ára 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 2010 július 20-án 
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjainak Bajzát Ferencet, Balogh Lászlót és 
Pánczél Árpádot.  
A Választási Bizottság az alakuló ülésén megválasztotta az elnököt, elnökhelyettest.  
A Választási Bizottság ezt követő ülésein regisztrálta a jelölteket és a jelölő szervezeteket.  
 
A 2010-es önkormányzati választáson 3 szervezet 7 jelöltet állított, valamint 19 független 
képviselő-jelölt került regisztrálásra. 
 
A választópolgárok száma a névjegyzék lezárásakor 2889 fő volt. Választáson megjelent 
választópolgárok száma 1524 fő, mely 52,75 %-ot jelent.  
 
A szavazás 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 is megköszönök.  
 
Polgármester választás: 
Az induló polgármester jelöltek: dr. Juhász Attila Simon, Lassú Tibor. 
A megválasztott polgármester dr. Juhász Attila Simon a szavazatok 88,4 %-át nyerte el, a 
többi szavazat a másik induló polgármester jelölt kapta. 
 
Megyei közgyűlési választás: 
Felsőtárkány község Eger 1. sz. választókerületéhez tartozik, az összesítést is ott készítik el. 
Megyei listát 3 szervezet állított, itt szavazóköri eredményről tudok beszámolni. 
 
Az 1. számú szavazókörben 1072 választópolgárból szavazóként megjelent választópolgárok 
száma 552 fő volt.  
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A szavazatok megoszlása a következő: FIDESZ-KDNP 330 szavazat,  MSZP 106 szavazat, 
JOBBIK  92 szavazat. 
 
A 2. számú szavazókörben 894 választópolgárból szavazóként megjelent választópolgárok 
száma 416 fő volt. A szavazatok megoszlása a következő: FIDESZ-KDNP 278 szavazat, 
MSZP 65 szavazat, JOBBIK 59 szavazat. 
 
A 3. számú szavazókörbe 923 választópolgárból szavazóként megjelent választópolgárok 
száma 556 fő volt. A szavazatok megoszlása a következő: FIDESZ-KDNP 304 szavazat, 
MSZP 130 szavazat, JOBBIK 102 szavazat. 
 
Helyi önkormányzati képviselő választás: 
 
Felsőtárkányban a helyi önkormányzati képviselők megválasztására kislistás választási 
rendszerben került sor, mely alapján a megválasztható képviselők száma 6 fő.  
 
A Helyi Választási Bizottság 3 szervezet 7 jelöltet, illetve 19 független jelöltet regisztrált. 
Név szerint: Bajzát Ferenc, Bakondi Roland, Barna Antal, Barta Zsolt, Bényei Mária, Bonyár 
Zsolt, Bozsányi Lajos, Burai Pál, Csáti Sándor, dr. Szőllősy László, Erdei Szabolcs, Gombos 
Károly, Gubancsik Sándor, Juhász Csaba, Kakuk Pál, Kakukné Holló Veronika, Kapuvári 
Csaba,  Kupihár János,  Lassú Tibor, Lénárt Zoltánné, Lubai Enikő, Nagyné Farkas Anita, 
Pelyhe Istvánné Kakuk Aranka, Szántósi Rafael, Varga József, Vásárhelyi Sándor. 
 
Képviselők azok lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 
szavazatot kapták. 
 
A község három szavazókörzetében az 1522 fővel megjelent szavazópolgár összesen 7241 
érvényes szavazatot adott a kislistás képviselőkre.  
 
A kislistán megválasztott képviselők: Kakuk Pál, Kapuvári Csaba, Pelyhe Istvánné Kakuk 
Aranka , Bajzát Ferenc, Szántósi Rafael, Juhász Csaba István. 
 
A választások eredményének megállapításával kapcsolatosan a törvény alapján nyitva álló 
határidő alatt jogorvoslattal senki nem élt, így a Helyi Választási Bizottság eredményt 
megállapító határozata 2010. október 5. napján jogerőre emelkedett. 
 
Az eskütételt követően átadom a Megbízóleveleket. 
 
Juhász Csaba István korelnök: 
Megköszönöm a Választási Bizottság elnökének tájékoztatását. 
 
 
2. Napirendi pont 
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előadó: Juhász Csaba István korelnök 
 
Juhász Csaba István korelnök: 
A képviselők eskütételére kerül sor. Kérem a képviselőket, mondják utánam az eskü szövegét.  
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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. 
 
3. Napirendi pont 
Polgármesteri program ismertetése  
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2010-2014. között az alábbi célkitűzések megvalósítása érdekében szeretnék a településért 
dolgozni, mely célok megvalósításához kérem T. Képviselő-testület segítségét és támogatását. 
Ezen alapvető célok mellett természetesen a folyamatos pályázati tevékenység nyomán 
létrejövő új lehetőségek kiaknázásával további fejlesztéseket is meg kívánok valósítani, 
illetőleg azon napi problémák ellátását sem szabad elhanyagolni, melyek a település 
működéséből adódnak.  
 

A község, az önkormányzat egészére vonatkozó program 
- a falu intézményeinek állagmegóvása, korszerűsítése pályázati forrásokból; 
- a településen működő, és az itt létesítendő vállalkozások ösztönzése, a vállalkozói 

körrel való kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítása és együttműködési feltételrendszer 
kidolgozása, a település déli részén lévő iparterület kialakításának befejezése; 

- az önkormányzati intézményi munkahelyek betöltésénél a helyi lakosok előnyben 
részesítése; 

- idegenforgalom fejlesztése, az önkormányzat és az idegenforgalomban érdekeltek 
összefogásának és közös cselekvésének megteremtése; 

- elektronikus ügyintézés fejlesztése,  
- a pályázati tevékenység további kiemelt támogatása; 
- a jelenleg hatályban lévő szerződések és az azokon alapuló kifizetések felülvizsgálata; 
- a KHT működési feltételeinek javítása, önálló telephely létesítése, a Polgármesteri 

Hivatal udvarának rendbetétele; 
- közbiztonság javításának aktív elősegítése térfigyelő kamerarendszer kiépítésével; 

 
Az utak és az infrastruktúra: 

- az önkormányzati tulajdonú utak, járdák folyamatos karbantartása, bővítése; 
- folyamatos pályázati tevékenység új beruházások megvalósítására; 
- vízelvezetési problémák kezelése 

 
A falu arculatának kialakítása: 

- a települési főtér rendezésének befejezése 
- a parkosítási, virágosítási tevékenység ösztönzése, támogatása; 
- az illegális szemételhelyezés, a szemetelés elleni szigorú fellépés foganatosítása 
- Ady Endre utca - Fő utca összekötő híd kiépítése „Szuperát partnál” 
- Rákóczi Ferenc utca vízrendezése és közlekedési problémáinak elhárítása 
- Lehetőség megteremtése a településen belül (akár a vízelvezető árok befedésével) egy 

kerékpárút kialakítására, mely nem csupán turisztikai, hanem hivatásforgalmi célokat 
is szolgál.  
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Szociális terület: 

- idősek napközi otthonának kialakítása 
- gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása, önálló 

rendelő, különálló váró kialakításával 
 
Kultúra, kulturális élet: 

- tájház berendezése és üzemeltetése civil segítséggel; 
- helytörténeti állandó kiállítás létrehozatala; 
- a Faluház beruházásának befejezése 
- közművelődési intézmény létrehozatala az ÁMK-ból való kiszervezés útján 

 
Sport: 

- közterületeken sportpályák, játszóterek kialakításának befejezése, tóparti 
szabadidőpark létrehozatala, teniszpálya kialakítás, sportcentrum kialakítása állaguk 
megóvása (tópart, sportpálya környéke, lakópark) 

- helyi sportrendezvények támogatása, országos események rendezése; 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett polgármesteri programot támogatni 
szíveskedjék. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A szociális területen a polgármester választási programjában szerepelt a kisgyerekek 
bölcsődei ellátása, a mostani előterjesztésben ezt nem találom a szociális területnél. 

 
Nagy érték volt az elmúlt időszakban egy komplex intézménykialakítás az ÁMK. Ez egy 
integrált jól működő intézmény, jó lenne megtartani az intézmény egységét, a kiszervezést 
maximum úgy lehet megvalósítani, amit a polgármester úr elmondott, hogy mint 
intézményegység működjön az ÁMK-n belül.  
A gazdasági program kiegészítésére van mód a következő időszakban. Az kívánom a 
polgármester úrnak, hogy mindaz, amit leírt mindannyiunk segítségével valósuljon meg. 

 
Kakuk Pál képviselő: 
A sport, egészségügy oktatás, kultúra, milyen bizottsághoz fog tartozni, itt nem találom a 
helyét. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bizottságoknál reagálnék erre. Tekintettel arra hogy ez a Képviselő-testület sokkal kisebb, 
mint az előző, nyilván sokkal több feladat fog hárulni egyes képviselőkre. Ezeket a 
szakterületeket, - mint ahogy eddig is – a Képviselő-testület döntötte el és most is azt 
szeretném, hogy a Képviselő-testület elé kerüljenek azok a koncepciók, amelyek a település 
kulturális rendezvényeire és egyebekre vonatkoznak. Azt szeretném, ha a közoktatás 
kardinális kérdései azon túl, ami az anyagiakat illeti – szintén képviselő-testület 
kompetenciába maradnának. Úgy gondolom, hogy van több olyan ember, aki már foglalkozott 
ezzel a területtel. Képviselőként véleményezni tudja azokat a szakmai anyagokat, melyek 
előkészít a Képviselő-testület döntéshozatalra és a későbbiekben is számítok mindenkinek a 
munkájára ebben a kérdésbe. 
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Kapuvári Csaba képviselő felvetésére: 
A bölcsőde, mint lehetőség jelent meg a polgármesteri programban. Úgy gondolom, hogy 
jelenleg a családi napközi 6 hónapos kortól 3 éves korig ellátja ezeket a feladatokat, jelenleg 
összesen 7 gyerek veszi igénybe. Amennyiben később lesz rá lehetőség – nem feltétlenül 
önkormányzati működtetésben – egy bölcsőde kialakítására van lehetőség a lenti, használaton 
kívüli óvodában, de amíg egyértelmű igény nem merült fel erre a szolgáltatásra, és esetlegesen 
nincs olyan magánszemély, aki ezt bölcsődeként kívánja működtetni, addig nem vagyok 
biztos benne, hogy ezt meg kellene valósítani. 
A közművelődési intézmény létrehozatala, az ÁMK-ból való kiszervezése annak a szakértői 
anyagnak a végső konklúziója, amit a Képviselő-testület rendelt meg az ÁMK átvilágítására 
vonatkozóan. Amennyiben az új művelődési ház 2011. április 30-ával átadásra kerül, meg 
kell, hogy töltsük érdemi tartalommal. Nem az a lényeg, hogy önálló intézményt alapítunk, 
viszont úgy gondolom, hogy nem elodázható, hogy ne egy közművelődési munkatárs vigye ezt 
a területet, hiszen a tóparti rendezvénytér, az új művelődési ház, régi művelődési ház, tájház 
és könyvtár tartozik majd ehhez a területhez. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A polgármester úr az Önkormányzatnál többet mondott, mint ami le van írva, ezért szeretném, 
hogy írásban is megjelenjen a polgármesteri programban. Itt nagyon nagy infrastrukturális 
fejlesztésre van szükség, nagyon sok tárgyi eszköz elavult és napi gondjaink vannak a 
számítógépek vonatkozásában is. Ehhez szeretném kérni a Képviselő-testület támogatását.  

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Lesz egy gazdasági programja a képviselő-testületnek. A gazdasági programban prioritásként 
be kell sorolni a fejlesztéseket, a pénzügyi helyzet fogja meghatározni. Szeretném, ha az 
intézményeken túl az önkormányzatot, a Képviselő-testületet kiszolgáló intézmény is 
fejlődhetne fejlesztésére is szükség lenne. Szükséges továbbá a Kft. működési feltételeinek a 
javítása is, a Polgármesteri Hivatal udvarának a rendbetétele is. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
A hivatal épületén belül szükséges lenne egy megfelelő tárgyaló kialakítására. A következő 
testületi ülésre írásban tegyünk javaslatot, hogy méltó hely legyen a tárgyaló kialakítására. Ez 
a mostani tárgyaló nem megfelelő. Kérem, hogy a következő ülésre a képviselők tegyenek 
javaslatot. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez képviselői javaslatként is bekerülhet a testület elé. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
A tóparttal kapcsolatban: szép, jó ez a rendezvénytér, de mint láthattuk a Rétes-napokon a 
természet feláldozódik. Szeretném kérdezni, hogy a tóparti szabadidő parkkal mi a 
polgármester úr elképzelése? Nekem az a véleményem, hogy jó lenne ha valami megmaradna 
a természetből is. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az a cél, hogy a jelenlegi szerkezeti struktúra megtartsa mellett bővebb szolgáltatást 
nyújtsunk az oda érkezőknek, tiszteletben tartva a környezetet. A három fát, ami útjába állt a 
fejlesztésnek úgy mentettük meg, hogy inkább az épület helye került megváltoztatásra. 
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Szeretném, ha a tó és környezete a jelenlegi állapotában maradna meg. Fontos a tóparti 
parkosítás befejezéséhez a Sziklaforrás eredeti állapotának visszaállítása. 

 
Kakuk Pál képviselő: 
Kérem, hogy az elképzelésekről idejében konzultáljunk. 
 
Juhász Csaba István korelnök: 
Kérem, hogy aki a polgármesteri programot és annak kiegészítését elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a polgármesteri programot  egyhangúlag elfogadta. 

 

62/2010. (X.7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta dr. 
Juhász Attila Simon polgármester polgármesteri programját. 
 
4. Napirendi pont 
A polgármester illetményének megállapítása 
Előadó: Juhász Csaba István 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. 

 
Juhász Csaba István 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 
38.650.- Ft.  Ennek a két szorzószámnak a függvénye a polgármester illetménye. Ez a 
szorzószám 11-12,5 között van.  
Javaslatot teszek a testület felé, hogy a 12,5 szorzószámmal megállapított járandóságot 
szavazzuk meg a polgármester úrnak, ami bruttó 483.125.- Ft. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bejelentem, hogy érintettségem okán tartózkodni kívánok a szavazástól. 
 
Juhász Csaba István korelnök: 
Kérem a testületet, hogy amennyiben hozzászólásuk van, tegyék meg, ha nincs szavazzunk a 
napirendi pontról. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.  

 
63/2010. (X.7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta dr. 
Juhász Attila Simon polgármester illetményére tett korelnöki javaslatot. 
A Képviselő-testület a polgármester havi illetményét 2010. október hó 1-től 
 

bruttó 483.125.- Ft-ban állapítja meg. 
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A Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester kinevezési okiratát fenti 
illetményösszeg megállapításával készítse el és gondoskodjon annak a Magyar 
Államkincstárhoz történő továbbításáról. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2010. 10. 10. 
 
 
5. Napirendi pont 
A polgármester költségátalányának megállapítása 
Előadó: Juhász Csaba István 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. 

 
Juhász Csaba István korelnök: 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint költségtérítés illeti 
meg a polgármestert. A költségátalány a megállapított illetménye 20-30 %-ának megfelelő 
összeg lehet. Javaslom, hogy a polgármester részére költségátalányként illetményének 30 %-át 
azaz havi 144.938.- Ft-ot szíveskedjék megállapítani. 
 
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, 
felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Aki az összeget elfogadja kérem, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Érintettségem okán a szavazástól tartózkodom. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
 

64/2010. (X.7.) 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 2010. 10. 01-től havi 
144.938. Ft költségátalányt állapít meg. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tárgyhavi költségátalány 
minden hó 25. napjáig történő kiutalásáról. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2010. 10. 25. és folyamatos 

 
Juhász Csaba István korelnök:  
Korelnöki tisztemnél fogva eleget tettem a napirendi pontokban foglaltaknak. 
Átadom a szót dr. Juhász Attila Simon polgármesternek, hogy az ülést tovább vezetni 
szíveskedjen. 
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6. Napirendi pont 
A bizottságok megválasztása 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 22.§. (1) bek. alapján a Képviselő-testület 
határozza meg a bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait. 
A kétezernél több lakosságlétszámú településen pénzügyi bizottság választása kötelező.  
 
Az előttünk álló feladatok minél jobb elvégzése érdekében két bizottság létrehozását javaslom 
a tisztelt Képviselő-testületnek. 
 
1. Pénzügyi Ellenőrző, és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
2. Szociális Bizottság 
 
A 2010. november 4-i ülésen kerül sor a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására.  
Kérem, hogy most ezt a struktúrát elfogadni szíveskedjék, és kérem, hogy a november 4-ei 
ülés előkészítő munkái kapcsán tartandó üléseken tegyenek javaslatot a bizottságok 
jogkörének esetleges kibővítésére, illetve tisztelettel kérem a T. Képviselő-testület tagjait, 
hogy tegyenek javaslatot az esetleges külsős tagok esetleges delegálására a két bizottsághoz. 
Ez azért nagyon fontos, mert a megbízólevelek átadásától számított 30 napon belül törvényi 
határidőn belül meg kell választani a Pénzügyi Ellenőrző és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottság tagjait, valamint a Szociális Bizottság tagjait. 
A beterjesztett munkatervvel ellentétben november 7-ig kell megtartani a következő testületi 
ülést.  
 
Juhász Csaba István képviselő: 
Mindenkit arra kérek, hogy úgy gondolkozzunk, hogy itt nagyon nagy munka folyik, nagyon 
szép intézmények jöttek létre. Ezen a bizottsági struktúrán mindenképpen változtatni kell, 
hiszen a közművelődés terén óriási változások lesznek. Nagyon szép csoportjaink vannak, 
nagy munka folyik és ezeket valamilyen szinten a bizottságok révén támogatni kell. Az 
oktatással, kultúrával, sporttal, egészségüggyel kapcsolatos bizottságnak nagyon nagy területet 
fel kell ölelni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Egyes területeknek egyes felelőseinek kell lenni, mert olyan szerteágazó feladat lesz, nem 
biztos, hogy minden képviselőnek minden területtel kell foglalkozni.  
Annyira kevesen vagyunk, hogy jó lenne, hogy minden képviselőnek rálátása lenne minden 
területre, hogy megalapozott döntés születhessen a testületi ülésen. 
Tisztelettel javaslom a napirendi pont elfogadását. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

 
65/2010. (X.7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
polgármester előterjesztésében a bizottságok létrehozására tett előterjesztését és úgy 
dönt, hogy két önkormányzati bizottságot választ: 
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1. Pénzügyi Ellenőrző, Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
2. Szociális Bizottság:  
 
1. Pénzügyi Ellenőrző, 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 illetményére 
� véleményező, javaslattételi joggal rendelkezik az önkormányzat pénzügyi 

gazdálkodását érintő kérdésekben. 
� összeférhetetlenségi ügyeket vizsgál. 
� önkormányzati beruházásokat előkészíti, nyomon követi azok 

megvalósulását 
 
2. Szociális Bizottság feladata: 
 

� dönt az esetenkénti átmeneti segély odaítéléséről,  
� nyomon követi a segélyek felhasználását, 
� megállapítja az ápolási díjra jogosultságot,  
� dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások ügyében,  
� lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket bírál el,  
� dönt a szociális étkeztetés ügyeiben, 

 
 
6. Napirendi pont 
Az SZMSZ elfogadása 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az SZMSZ részletes átdolgozására 6 hónapon belül sort kell keríteni a törvény alapján. 
Voltak már állampolgári igények ezzel kapcsolatban, ezért ennek alapján alakítjuk ki az új 
ügyfélfogadási időt is. 
Aki egyetért az SZMSZ előterjesztésben foglalt módosításával, kérem, kézfelnyújtással 
szavazzon.  
 
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet egyhangúlag elfogadta. 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 11/2010. (X.10.) számú, az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendeletét lásd. 1. sz. 
mellékletként  
 
 
8. Napirendi pont 
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Alpolgármester választás titkos szavazással történik az alakuló ülésen. A szavazás 
lebonyolítására szavazatszámláló bizottságra teszek javaslatot. A szavazatszámláló 
bizottságba javaslom megválasztani Bajzát Ferenc, Szántósi Rafael, Juhász Csaba István 
képviselő urat. 
A javasolt személyek a jelölést elfogadták. 
 
Kérem, hogy a napirend tárgyában szavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
66/2010. (X.7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
lebonyolítására a szavazatszámláló bizottságba 
 

Bajzát Ferenc, Szántósi Rafael, Juhász Csaba István 
 

választja. 
 
 
9. Napirendi pont 
Alpolgármester választása titkos szavazással 
Előadó: Dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 34. §. (1) bek. alapján a Képviselő-testület 
a polgármester javaslatára - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére - saját 
tagjai közül, titkos szavazással, alpolgármestert választ.  
Az elmúlt 4 évben együtt dolgoztam Pelyhe Istvánné megválasztott alpolgármesterrel. Úgy 
gondolom, hogy a munkakapcsolatunk abszolút korrektnek tekinthető és a település 
megelégedésére vállalta el alpolgármester asszony ezt a feladatot. Ezért javaslom a T. 
Képviselő-testületnek, hogy Pelyhe Istvánné Kakuk Aranka ismét alpolgármesterként 
folytathassa ezt a munkát a 2010-2014. önkormányzati ciklusban. 
A titkos szavazás előkészítése folytán a szavazólapok elkészültek. Az alpolgármestert a 
Képviselő-testület minősített többséggel választ, nem szavaz érintettsége okán a jelölt, 
határozatképesség szerint jelenlévőnek kell számítani, a minősített többség szempontjából a 
megválasztott összes képviselő + 1 szavazat szükséges. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Figyelemmel arra, hogy érintett vagyok a napirend tárgyalásánál bejelentem, hogy nem 
kívánok szavazni.  
 
A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazatszámláló bizottság elnökének Juhász Csaba 
István képviselőt választották.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem Juhász Csaba István képviselőt, a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a 
szavazás eredményét. 
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Juhász Csaba István képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke: 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal Pelyhe Istvánné képviselőt alpolgármesterré 
választotta.  
 
67/2010. (X.7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pelyhe Istvánnét 
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. 
 
12. Napirendi pont 
A 2010. 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. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Tekintettel arra, hogy november 6-án érkezem haza, kérem, hogy az ülést november 5-én 
pénteken 1600 órai kezdettel tartsuk meg. Kérem továbbá, hogy a decemberi ülést pedig 
december 10-én pénteken 1600 órai kezdettel tartsuk meg. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A napirend megszavazatásakor azért tartózkodtam, mert egy ugyanilyen jellegű megbeszélés 
sok kérdést megválaszolt volna. Mindenki gondolja át, hogy a hét melyik napja az, amikor 
mindenki biztosan el tud jönni és úgy határozzuk meg az ülések időpontját.  
 
dr.Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő évre azt szeretném kérni, hogy munkahelyi elfoglaltság – azt a napot lehetőség  
14 órakor tudjuk már elkezdeni. 2011. januártól ezt a kezdési időpontot javaslom elfogadni. 
 
A Képviselő-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
67/2010. (X.7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november-
december havi munkatervet alábbi módosítással fogadta el. 
 

NOVEMBER 5. (PÉNTEK)   1600 ÓRA 
DECEMBER 10. (PÉNTEK)  1600 ÓRA 
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dr.Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő évre azt szeretném kérni, hogy munkahelyi elfoglaltság – azt a napot lehetőség  
14 órakor tudjuk már elkezdeni.   
 
 
12. Napirendi pont: 
Pályázati finanszírozáshoz szükséges forrás biztosítása 
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Tisztelt Képviselő Testület! 
2010. évben az Önkormányzat pályázati forrásból három olyan beruházást végzett, melyek 
önerején túl – melyek a költségvetésben rendelkezésre állnak – olyan előfinanszírozási 
kötelezettségünk van, melyek biztosításához külső tőke bevonása szükséges. 
Ezek a beruházások: 

• Óvoda beruházás 
• Tájház beruházás 
• Tóparti rendezvénytér kialakítása, ill. a Bükk-Mak Leader Tour Központ kialakítása 

 
2010. október 20-ig esedékes az óvodaépítési beruházás 19.675.000.- Ft-os fordított áfájának 
befizetése, illetve a tájház kialakításban és a tóparti beruházásban, a folyamatban lévő 
számlák kiegyenlítése, mintegy 10.000.000.- Ft értékben. 
 
Jelenleg a tájház és a tópart beruházásból 10.000.000.- Ft-ot meghaladó kifizetési kérelmünk 
van benn a közreműködő szervezeteknél.  
A 2010. október 20-ig befizetett áfából 17.707.500.- Ft visszaigénylésünk lesz, melynek a 
kifizetési határideje 45 nap.  
A 2010. október 1.- október 31. közötti időszakban beadandó és pénzügyileg már teljesített - a 
folyamatban lévő visszaigénylésen túl – további 20.000.000.- Ft-ot várunk.  
 
A pályázatok zökkenőmentes lezárásához és a fizetési kötelezettségeink folyamatos 
teljesítéséhez szükséges forrást kérem, hogy önkormányzatunk banki finanszírozás 
formájában biztosítsa, s ehhez kérem a T. Képviselő-testület támogatását. A banki 
finanszírozásra előreláthatólag 2010. december 31-éig van szükségünk, de legkésőbb a 2011-
es költségvetés tervezéséig az összes elszámolási kötelezettségeinknek eleget téve az áthidaló 
hitelt problémamentesen vissza tudjuk fizetni, illetve a visszaigényelt pénzösszegekből 
20.000.000.- Ft-os költségvetési tartalékot tudunk képezni úgy, hogy nem számoltunk még a 
2010. december 20-áig esedékes adóbevételekkel és az előfinanszírozásnak az összegével. 
Gyakorlatilag az Önkormányzat likviditásával nincs gond. Jelenleg 9 MFt pénzkészletünk van 
számlákon, de annak érdekében, hogy ezt zökkenőmentesen le tudjuk bonyolítani, kérem a T. 
Képviselő-testületet, hogy ehhez a banki biztosításhoz hozzájárulni szíveskedjenek. 
Természetesen az összeget csak akkor fogjuk felhasználni, amennyiben az szükséges a 
pályázatok lezárásához.  
A szükséges forráshoz a számlavezető bankunktól kértünk ajánlatot, azonban még válasz nem 
érkezett.  Amikor beérkezik az ajánlat, tájékoztatni fogom a T. Képviselőket, illetve arról, 
hogy ez milyen költségekkel jár.  
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Kakuk Pál képviselő: 
Visszagondolva, ami nem pályázati beruházáshoz kellett pénz, olyan dolgot nem kellett volna 
megcsinálni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azok a beruházások, amelyeket nem pályázati forrásból végeztünk, az a Gárdonyi utcai 
vízelvezetés és a Koronás utcai beruházás, valamint a Perét-hegy. Amikor megnyertük a 
pályázatokat, tudtuk, hogy az előfinanszírozáshoz szükséges összeget önerőből nem tudjuk 
megtenni. Nem napi működésre van szükség, hanem azért van szükség a banki segítségre, 
hogy a pályázatokat le tudjuk zárni, aminek a feltétele, hogy ezeket a kötelezettségeket 
teljesítsük.  
A tóparti beruházásból is mindösszesen kifizetésre csak a kialakított rendezvénytér ácsmunkái 
várnak mintegy 3 MFt értékben, az összes többit az önkormányzat saját forrásokból, a kft.-n 
keresztül megoldotta. Ez mintegy 27 MFt-os összberuházási érték, illetve ami a projekt 
lezárásához szükséges, az egy 3 MFt-os költség, ami az új faluházban fog megvalósulni. 
Azzal gyakorlatilag komplett lesz ez a pályázat. Jelenleg is működőképesek vagyunk, napi 
szinten képesek vagyunk kifizetni a számlákat és a kisebb megrendeléseket. A 20 MFt-os áfa 
befizetésből durván 17 MFt- másfél hónapon belül visszakerül. Arra nem nagyon tudunk 
várni, hogy amikor befolyik a többi adóbevétel, illetve bírság. 
 
Az önkormányzatok többsége nem úgy jár el mint mi, rögtön engedményezi a követelését a 
közreműködő szervezettől a bank felé, egyből bankhitellel kezd. Utána megpróbál belőle 
kigazdálkodni, amennyit lehet. Mi a projektmenedzsment költségekbe nem ezeket a banki 
dolgokat tettük bele, hanem azokat az összegeket, amelyek a fénymásoláshoz és egyebekhez 
szükségesek és amik segítséget nyújtanak a hivatalban az önkormányzat működéséhez. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Erről most szavazunk, vagy ha beérkeznek az ajánlatok. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Arra kérek felhatalmazást, hogy elinduljak ebe az irányba.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A hitel felvételről most kellene dönteni és annak fényében kellene az ajánlatokat bekérni. 
Inkább folyószámlahitel legyen, mivel az a leggazdaságosabb főként úgy, hogy mi azt látjuk, 
hogy nekünk befolyó adóbevételek lesznek és várható az előfinanszírozás kapcsán, hogy a 
pályázati pénzeket az államháztartásból meg fogjuk kapni. Annak a legkedvezőbb a költsége 
és mindig annyi után fizetünk kamatot, amennyit igénybe veszünk. Meg kell próbálni nulla 
rendelkezésre tartással megszerezni a hitelt. Ha van egy folyószámla keret és fel tudjuk 
tölteni, a kamat gyakorlatilag nulla.  Érdemesebb ez irányba elmenni.  
Szavazzunk arról, hogy ezt felvesszük, azt hogy kitől és milyen konstrukcióval az ajánlat 
függvényében beszéljük meg. Folyószámlahitelt csak a számlavezető banktól tudjuk felvenni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Adóbevételeket várunk, normatív bevételt, prémium év után 2,5 Ft, 10 MFt a tóparti 
pályázatból is várunk. Javaslom a képviselő úr által elmondottakat. 
 
A Képviselő-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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64/2010. (X.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztését és úgy határozott, hogy a pályázatok zökkenőmentes 
lezárásához szükséges forrást Raiffeisen Banktól 30.000.000.- Ft folyószámlahitel 
felvételével biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a hitel felvételével kapcsolatos eljárás 
lefolytatására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A szavazóknak szeretném megköszönni a szavazatokat és a bizalmat, remélem meg fogunk 
felelni ennek a bizalomnak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megköszönöm a képviselők jelenlétét, kívánok mindenkinek sok sikert és egészséget a 
következő négy évben a munkájához.   
 
Amennyiben további kérdés-észrevétel nincs, az ülést 19.00 órakor bezárom. 
 
 
                                                              k.m.f. 
 
 
 

 
 

 dr. Juhász Attila Simon    dr. Pusztai-Csató Adrienn 
                    polgármester                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


