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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának 
könyvtárhelyiségében a Képviselő-testület 2011. február 10. napján megtartott testületi ülésén.  
 
 

Határozatok: Tárgya: 

6/2011. (II.10.) 
A hatósági állatorvos 2010. évben végzett tevékenységről készült 
beszámolójának elfogadása 

7/2011. (II.10.) 
A háziorvosok, gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők 2010. évről 
készült beszámolójának elfogadása 

8/2001. (II.10.) 
Az Egri Rendőrkapitányság 2010. évben végzett tevékenységről készült 
beszámolójának elfogadása 

9/2011. (II.10.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozat elfogadása 

10/2011.(II.10.) Az ÁMK alapító okirat módosításának elfogadása 

Rendeletek: Tárgya: 

5/2011. (II.10.) A 3/2010. (II.9.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

6/2011. (II.10.) A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása  

7/2011. (II.10.) 
A 10/2010. (XI.5.) önkormányzati rendelet (képviselői tiszteletdíj) 
módosítása 

8/2011. (II.10.) 
A 8/2007. (III.13.) önkormányzati rendelet (közpénzügyi rendelet) 
módosítása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 18. oldaltól 33. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jelentés lejárt idejű határozatokról 
Előadó: polgármester 
 

2. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
 Előadó: polgármester 
 
3. Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója, gyógyszerész 

tájékoztatója az eltelt év munkájáról 
 Előadó: polgármester 
 

4. Az állatorvos beszámolója az eltelt év munkájáról 
 Előadó: polgármester  

 
5. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előadó: polgármester 
 

6. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
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 Előadó: polgármester 
  

7. A 12/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet (képviselői tiszteletdíjak) módosítása 
 Előadó: polgármester 
 

8. A 8/2007. (III.13.) önkormányzati rendelet (közpénzügyi) módosítása  
 

9. Egyebek  
 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Juhász Csaba István képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba Képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
teljes létszámmal megjelent. 
 
A képviselői létszám:6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Előterjesztést szeretnék tenni a napirendi pontok vonatkozásában, kérem a Képviselő-testületet 
ennek elfogadására. 
1. Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos, állatorvos és a védőnők beszámolója, 

gyógyszerész tájékoztatója az eltelt év munkájáról 
2. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
4. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása  
5. A 12/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet (Képviselői tiszteletdíjak) módosítása 
6.  A 8/2007. (III.13.) önkormányzati rendelet (Közpénzügyi) módosítása 
7. Egyebekben kerülne sor a lejárt határidejű határozatokról, és az ÁMK alapító okiratának 

módosításáról a Tájházzal kapcsolatban. 
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e módosító indítvány. Amennyiben nincs, 
kérem az előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 
1. Napirendi pont: 
Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos, állatorvos és a védőnők beszámolója, 
gyógyszerész tájékoztatója az eltelt év munkájáról 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelent doktornőt, doktor urakat, és a védőnőt. 
Kérdem dr. Kecskés Tibort, hogy az írásos beszámolóját kívánja-e kiegészíteni. 
 
dr. Kecsekés Tibor állatorvos: 
Az írásos beszámolómat nem szeretném kiegészíteni, ha van kérdés, azokra szívesen válaszolok. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Azt szeretném megkérdezni, hogy a rendelőben mikortól fog rendelni doktor úr. 
 
dr. Kecsekés Tibor állatorvos: 
A tavalyi évben, Egerben nyitottam egy állatorvosi rendelőt, és kineveztek városi 
főállatorvosnak, a megyei rendőr-főkapitányság kutyáit is én látom el, így nem jutott elég idő 
arra, hogy a helyi rendelőt is megnyissam. Ezek után át kell gondolnom, hogy egyáltalán tudom-
e üzemeltetni a rendelőt, vagy esetleg heti egy-két napos rendelési időt beiktatnék, úgy ahogy a 
Képviselő-testület elfogadja. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A tavalyi évben már beszéltünk a mikrochip bevezetéséről, ennek milyen költségei vannak. 
 
dr. Kecsekés Tibor állatorvos: 
3.500,- Ft jelenleg egy ebnek a mikrochip beültetés, de ha az országos rendszerbe is regisztrálni 
kívánja az ebet a gazdája, akkor egy egyszeri 600,- Ft regisztrációs költséget kell fizetni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs további kérdés, javaslom az állatorvos 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolójának az elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 
6/2011. (II. 10.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
hatósági állatorvos 2010. évben végzett tevékenységről készült beszámolót. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A humán orvosi beszámolók következnek, kérdezem dr. Sebestyén András fogorvos urat, 
kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolóját. 
 
dr. Sebestyén András fogorvos:  
A beszámolómból kimaradt, hogy szeretném kérni a rendelő árnyékolását, ugyanis a délelőtti 
órákban zavaró az erős napsütés. Az írásbeli beszámolót kiegészíteni nem kívánom. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az EEB tárgyalta a beszámolókat, kérdezem van-e kérdésük ezekkel kapcsolatban. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A beszámolókat megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk azokat. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés javaslom a fogorvos beszámolójának az elfogadását.  
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A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel kérem a doktornőt és a doktor urakat, hogy üljünk össze és érdemben beszéljünk át 
néhány dolgot, ami minkét oldal munkáját segítené. Kérdezem a doktornőt, hogy kívánja-e az 
írásos beszámolóját kiegészíteni. 
 
dr. Szilágyi Erika háziorvos: 
Az írásos beszámolómat nem kívánom kiegészíteni, minden kérdésre szívesen válaszolok. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, köszönjük, hogy ilyen részletesen közölt adatokat. 
Kitűnt, hogy igen diplomatikusan, a tárgyi feltételek hiányáról nincs szó, bár mindenki tudja, 
hogy mik azok. 
 
dr. Szilágyi Erika háziorvos: 
Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az Önkormányzattal a kapcsolatunk mindennapos, 
igyekszünk a jó együttműködés kialakítására és problémák esetén segítséget is kapunk. 
 
dr. Szőke Attila háziorvos: 
Az írásos beszámolómban leírtakat megerősíteni tudom. Sajnos évek óta nem javul a rendelő 
állapota, az eszközök elavultak, már az ÁNTSZ által előírt minimál feltételeknek sem felel meg. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bizottság segítségével készítettünk egy kimutatást, amely a másik oldal felől nézi a kialakult 
helyzetet. Az adatokat az Egészségházra vonatkozóan szeretném ismertetni. 2009-ben 
4.952.000,- Ft-ot költött kizárólag saját forrásból az Önkormányzat az épületre. 2010-ben szintén 
saját forrásból 2.300.000,- Ft-ot költöttünk a nyílászárók cseréjére. Az elmúlt nyolc évben 
összesen 15M Ft-ot tett az önkormányzat az épület modernizálásához és ahhoz, hogy jobb 
körülmények között folyjék Felsőtárkányban az egészségügyi ellátás. A beruházásokon és a 
felújításokon felül minden évben, korábbi megállapodás alapján, a felmerülő rezsiköltségek és a 
veszélyes hulladék elszállításának 50 %-át fizeti az Önkormányzat az orvosok anyagi terheinek 
csökkentése érdekében. Amíg a jogszabályok lehetővé tették 1M Ft-os kompenzációs díjat 
fizetett az Önkormányzat. Az informatikus díjmentesen szervízeli az Egészségház informatikai 
eszközparkját, ehhez még hozzájön, hogy a takarítónő béréhez havonta 18.000,- Ft-ot hozzátesz 
az Önkormányzat, amennyiben a lehetőségek engedik ettől többet is hozzá tudunk majd tenni. 
Véleményem szerint felelősséggel vállalható, hogy tavasszal a tisztasági festés megtörténjen. 
Tiszteletben tartom a beszámolókban leírtakat, sajnálom, hogy nem említik ezeket a 
ráfordításokat. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Szeretném megkérdezni, hogy a beszámoló 4. pontjában azt írja, hogy a központi ügyelet elvileg 
működik, gyakorlatilag a betegek csak akkor veszik igénybe, ha a háziorvos nem elérhető. Ez azt 
jelenti, hogy véleménye szerint nem indokolt a központi ügyelet, vagy esetleg változtassunk az 
ügyeleti rendszeren. Milyen újító javaslata van. Véleményem szerint ez a mondat a saját 
terheléséből adódik. 
 
dr. Szőke Attila háziorvos: 
Az ügyelet néhány éve már kötelező, nincs más lehetőség. Az, hogy a betegek nem az ügyeletet 
veszik igénybe, a meglévő még működő eszközöket terheli. 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A doktor úr beszámolójához szeretném elmondani, hogy sok kimutatást készítünk a hivatalban a 
lakosság összetételét illetően és ezek azt mutatják, hogy nem jellemző a községben az 
elöregedés, sőt a tíz év alatti gyermekek létszáma növekedik erőteljesen. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottságnak van egy elképzelése, illetve a Képviselő-testület is beszélt már róla, hogy a 
következő időszakban egyfajta egészségügyi koncepciót kívánunk elkészíteni, amihez 
természetesen kérjük a területen dolgozó orvosok javaslatát, véleményét, és nem csak a szakmai 
munkára vonatkozik ez a koncepció, hanem ami minket elsősorban érint a tárgyi feltételek 
változtatására. Már készült egy pályázat az Egészségház komplettírozására, hogy így fejezzem ki 
magam, illetve arra vonatkozóan, hogy a gyermekorvosi és a védőnői váró megfelelő helyen 
legyen elhelyezve. Ezt szeretnénk alaposan előkészíteni, újabb pályázaton részt venni 
amennyiben van rá mód, ha nincs akkor saját erőből és mindazoknak az erejéből megoldani, 
akiknek érdeke, hogy ez megoldást nyerjen. Kérek mindenkit, hogy amennyiben erről a 
tervezésről szó lesz, és bármelyikünk megkeresi önöket, segítsenek bennünket.  
 
Dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 
Az írásos beszámolómat nem szeretném kiegészíteni. Polgármester úr hozzászólásához 
szeretném elmondani, hogy a rendelő az önkormányzaté, nem a miénk és ehhez képest mi is 
10M Ft-tal járultunk hozzá a betegek ellátásához. Úgy ahogy az Önkormányzat beruházásait nem 
említjük a beszámolókban, úgy az általunk végzett beruházásokat sem említjük. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom a Képviselő-testületnek az orvosok beszámolóinak 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta. 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Peterdi Bélánét a Főnix Patika üzemeltetőjét. Szeretné-e a tájékoztatóját 
kiegészíteni. 
 
Peterdi Béláné: 
A tavalyi évben a számítógép parkra 600.000,- Ft-ot költöttünk, hogy tudjuk gyógyszert kiadni, 
kértük az orvosokat, hogy egy nyomtatót szerezzenek be, ugyanis nem tudjuk alkalmazni a 
kiépített rendszert. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy új gyógyszertárat építeni nem 
tudunk, a jogszabályi előírás legalább 100 m²- es épületet ír elő.  
Januárban új törvény lépett életbe 4500 fő alatti településen csak egy gyógyszertár üzemelhet. Ha 
jó megoldást találnánk, akár csere árán, akkor korszerűsíteni szeretnénk.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A jelenlegi épület, amiben üzemel a gyógyszertár nem alkalmas arra, hogy felújítsák, illetve 
megfelel-e az új előírásoknak. 
 
Peterdi Béláné: 
A jelenlegi épület egy un. toldaléképület, amit korszerűsíteni már nem lehet, nem felel meg a 
törvényi előírásoknak. Ha az Önkormányzattól kapnánk egy másik épületet, akkor kerülhet szóba 
a telek visszaadása. 
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Azt szeretném megkérdezni, hogy időben mikor tanácsos elkezdeni ennek az egész folyamatnak 
az előkészítését. Ahhoz, hogy pályázni tudjon, rendezni kell a tulajdoni viszonyokat.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretném, ha egy konstrukció már március végére összeállna. Jó lenne, ha a márciusi ülésen, 
vagy az előkészítő bizottsági üléseken már a Képviselő-testület is átnézné ezeket a 
konstrukciókat. Szerencsés lenne, ha még ebben az évben elkezdődne az új patika felújítása. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az Egészségház kompletté tétele, ettől is függ, hogy ezt hogyan tudjuk elindítani. Ha ez a 
folyamat elindul, automatikusan megoldódik majd a gyermekorvosi, illetve az a problémasor, 
amit az orvosok leírtak. Úgy emlékszem a 2011. évben erre a területre a költségvetésben nem 
nagyon terveztek kiadásokat. Minden megoldható, ez is, pláne akkor, ha pályázatot nyer az 
elgondolás. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem a Képviselő-testülettől, mivel ez a tevékenység nem kötelezően ellátandó önkormányzati 
feladat, a tájékoztatás tudomásul vételét.  
A védőnői szolgálatnak adom át a szót, kérdezem kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolót. 
 
Rázsiné Mata Ildikó védőnő: 
A beszámolót nem szeretném kiegészíteni, amennyiben vannak kérdések, azokra szívesen 
válaszolok. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
El szeretném mondani, hogy az utóbbi időben a védőnői szolgálat felügyelete átkerült jegyzői 
hatáskörbe, és elég szoros együttműködés alakult ki.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Mint kismama, és mint személyi vezető maximálisan meg vagyok elégedve a védőnői 
szolgálattal. Panasz nem érkezett, a felügyeleti szervek ellenőrzése során kizárólag 
pozitívumokról számoltak be. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az előző ciklusban ezek szerint jó döntés született. Nem javasoltuk a védőnői szolgálat 
működését vállalkozási formában. A beszámolót az EEB minden tagja elolvasta hagyományosan 
alapos, részletes és ugyanilyen munkát tükröz. Ezt a lakosság véleménye is alátámasztja, a 
bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretném megköszönni az állatorvos, a humán orvosi praxisok vezetőinek és a védőnőknek, 
illetve a gyógyszerésznek a munkáját, melyet a település érdekében végeznek. A védőnői 
beszámolót elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek. 
 
A Képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta. 

 
7/2011. (II. 10.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők 2010. évben végzett tevékenységről 
készült beszámolót. 
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2. Napirendi pont: 
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm dr. Petrovics András r. ezredes urat az Egri Városi Rendőrkapitányság 
vezetőjét és Bánkúti Albert r. ftzls. urat. A következő napirendi pont a helyi közbiztonság 
beszámolójáról szól.  
 
dr. Petrovics András r. ezredes: 
Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet! 
A beszámolót néhány dologgal szeretném kiegészíteni. A kapitányság személyi állománya 
megfiatalodott az utóbbi időben. A jelenlegi 216 hivatásos státuszból 199 státusz be van töltve. 
2010. február 1-jétől fegyveres biztonsági őrök végzik a ki-és beléptetést a városi és a megyei 
kapitányságon. A rendőrség szolgálati járműveit 3 évente lecserélik, plusz szolgálati járműveket 
kaptunk és a körzeti megbízottak is kaptak járművet. 49 önkormányzat területén látunk el 
szolgálatot, sajnos a külterületek védelme nincs megoldva, hiszen terepjáróval nem 
rendelkezünk. Ebben az erdészek és a polgárőrök segítségét is igénybe vesszük. 2010. március 
végén megalakult a Készenléti Rendőrség, intézkedési területe Borsod, Heves és Nógrád megye. 
Előre meghatározott terv szerint, vagy az általunk kért időpontban a Készenléti Rendőrség 
megerősítő erői megjelennek a kapitányság területén és a településeken szolgálatot teljesítenek. 
Igyekeztünk megnövelni a kapitányság területén a járőrszolgálatok számát, sajnos ennek ellenére 
6,6 %-kal nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma. Igyekeztünk a közterületek rendjén 
belül a közlekedés rendjét is erősíteni, fenntartani. Ennek köszönhetően 2010-ben a sérüléses 
balesetek száma a kaptányság területén több mint 25 %-kal csökkent 2009-hez képest.  
Felsőtárkány közbiztonságát értékelve 70-72 ismertté vált bűncselekmény történt 2010-ben. 
Megemelkedett a lopás és a betöréses lopások száma, de a felderített cselekmények száma is 
nőtt. Ez köszönhető a településőröknek, a polgárőröknek és a település lakosságának. A 
polgárőrökkel nagyon jó viszony alakult ki. Az előző évekhez képest a településen nem nőtt a 
bűncselekmények száma.  
A rendőrségen belül újabb nyugdíjazási hullám ütötte fel a fejét, ez a hullám elérte Felsőtárkányt 
is, a körzeti megbízott Bánkúti Albert úgy döntött, hogy nyugállományba vonul.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A rendészeti pályának a népszerűségét, kedveltségét mutatja az is, hogy a 2011-es tanévben 
szeptember 1-jétől az egri Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskolában indul egy rendészeti osztály, a 
pillanatnyi helyzet az, hogy ötszörös túljelentkezés van, felvételi után lassan megszületik a 
végleges létszám. Kérdezem a kapitány urat, hogy mi a véleménye az osztály indításáról, lát-e 
jövőt ebben a képzésben.  
A 2010-es statisztika rendkívül jó azoknak, akiknél nem történt semmilyen bűncselekmény. Jó 
lenne, ha ezt a statisztikát – ezt a saját tapasztalatomból mondhatom – még jobban javítanánk. Jó 
lenne növelni a rendőri jelenlétet a faluban főleg akkor, amikor a lakók elmennek dolgozni a 
délelőtt folyamán, ezt valószínű látják azok is, akik ezeket a réseket kihasználják. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A héten megkeresett a felnémeti körzeti megbízott a leendő kollégával, a faluban a bejárást 
megtartották. Köszönöm a rendőrkapitányság által elvégzett munkát, külön köszönöm Bánkúti 
Albert körzeti megbízott munkáját. Ebben az évben tervezzük a térfigyelő rendszer kiépítését, 
ebben a rendőrkapitányság részéről szakmai támogatást szeretnénk kérni a rendszer tervezésénél. 
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Szántósi Rafael képviselő: 
Tisztelt Kapitány Úr! 
Az ismertté vált bűncselekmények száma számomra riasztó. Azért riasztó, mert a 2006-2007-es 
évek után 70-71-es bűncselekmény számnál stagnál. Ez valószínűleg összhangban van a 
település lakosságszámának növekedésével is.  
Polgármester úr említette a térfigyelő rendszer kiépítését tervezzük, véleménye szerint milyen 
lépéseket tehet az Önkormányzat, közösen a rendőrkapitánysággal, annak érdekében, hogy ez a 
stagnáló szám meredeken elkezdjen lefelé elindulni.  
Másik kérdésem, hogy van-e olyan statisztika, ami kimutatná, hogy a polgárőrség tevékenysége, 
akár a megelőzésben, akár a bűnüldözésben mennyi esetben tudott eredményes lenni. Úgy 
gondolom a polgárőrség talán a megelőzésben nagyobb szerepet tud vállalni, mintsem a 
bűnüldözésben, és nekünk nemcsak az elmúlt évben, hanem az ezt követő években is ennek 
megfelelően kell támogatnunk Felsőtárkányban a polgárőrség működését. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tájékoztatást szeretnék kérni ezredes úrtól, hogy a közlekedési szabálysértési bírságoknál – igaz-
e az a hír - hogy a bírság nemfizetés esetén a gépjárműnek a forgalomból történő kivonása 
ugyanúgy szankció lesz, mint a teljesítményadó nemfizetése esetén.  
A másik kérdésem, tudomásom van olyan településekről – nem a régióban - hogy van arra 
lehetőség, hogyha valaki hosszabb távra elutazik, azt jelzi vagy a körzeti megbízottnál, vagy az 
illetékes kapitányságnál egy űrlapon, a járőrútvonalat úgy tervezik meg, hogy azokat az 
ingatlanokat, melyek ideiglenesen nem őrizetlenül vannak, azokat szigorúbban ellenőrzik. Erre 
van-e lehetőség Felsőtárkányban? 
Az utóbbi időszak eseményei miatt fel szeretném hívni a felsőtárkányi lakosok figyelmét arra, 
hogy ha bárki az Önkormányzatra hivatkozva be szeretne jutni az ingatlanba és nem ismerik, 
akkor hívják a Polgármesteri Hivatalt, kérdezzék meg, mert nekünk arról tudni kell, ha bárki 
bármilyen jogcímen bemegy az ingatlanba.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Hivatali időn kívül ilyen tevékenységet soha nem végez az Önkormányzat. A két kolléganőnket 
pedig, akik a betegápolást végzik a településen mindenki ismeri. 
 
dr. Petrovics András r. ezredes: 
Köszönöm a kérdéseket, igyekszem kimerítően válaszolni.  
A Kossuth Zsuzsa Szakiskolában a képzésről az a véleményem, hogy az én ötletem volt, az 
igazgató asszonyban együttműködő partnerre találtam. A kapitányság szervesen ki fogja venni a 
részét az oktatásban, különböző bemutatókat, oktatásokat fogunk szervezni a diákoknak. 
A statisztikákat mindig megfelelő helyen kell kezelni, hiszen a statisztika nem mindig mutat meg 
mindent. A bűncselekmények átstrukturálódtak, az akihez betörtek már, annak az az egy is sok, 
és a közbiztonságba vetett hite össze is omlott.  
A körzeti megbízott munkájával nagyon meg voltunk elégedve, a munkakapcsolata jó volt mind 
a polgárőrökkel mind pedig a településőrökkel.  
A települési vezetőket szoktuk kérni, hogy a térfigyelő rendszer kiépítését nélkülünk ne kezdjék 
el. Már egyszer úgy emlékszem összeírtuk a szempontokat, hogy minek kell megfelelni a 
térfigyelő rendszereknek.  
Szántósi képviselő úr kérdésére válaszolva, nyilván a nulla bűncselekmény lenne az ideális, de 
sajnos ez nem érhető el. Minden településre, régióra jellemző egyfajta bűnözési hajlam, 
halandóság és egy bűncselekményi struktúra. Ha a lakosság összetétele változik, akkor a 
bűncselekmények típusa is megváltozik.  
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A polgárőrség működéséről nem számolunk be a rendőrségi beszámolóban, mert együttműködés 
van közöttünk. Természetesen van kimutatásunk arról, hogy mennyi közös akcióban vettünk 
részt, hány jelzést adtak a rendőrségnek, ami alapján bűncselekmény vagy szabálysértés 
elkövetőit fogtuk meg, de ennek a minősítése nem az én tisztem. A megelőzésben óriási szerepük 
van, ezt számokkal alátámasztani képtelenség. A személyes kapcsolat alapján mondjuk, hogy jó 
a kapcsolat, minden szolgálatkezdéskor bejelentkeznek az egri kapitányság ügyeletére. Ez 
nagyon fontos, hiszen az ügyeletem hivatali munkaidőn túl vagy éjszaka tudja, hogy ha 
Felsőtárkányban van valamilyen esemény azonnal hívhatja a polgárőröket, mert ők kimennek és 
feltartóztatják a bűncselekményen tetten ért személyt addig, amíg a rendőrség meg nem érkezik. 
A közlekedési szabálysértési bírságokról azt tudom elmondani, hogy a jogszabály megszületett 
és március 1-jétől fog hatályba lépni. A behajtás nem lesz kevesebb, hanem mellette fog 
megjelenni ez a jogintézmény. Központi nyilvántartás lesz bevezetve, amiben nyilván lesz tartva, 
hogy kinek milyen tartozása van.  
Az űrlapos bejelentés nálunk nem működik, de nagyon jó ötletnek tartom megfontolásra 
érdemes. Adatvédelmi szempontból komolyan körül kell járni.   
Örülök, hogy a trükkös lopás szóba került. Nagyon bántó, hogy idős, vagy magatehetetlen 
öregeket szúrnak ki maguknak a bűnözők. Nagyon fontos, hogy ismeretlen, idegen embereket 
semmilyen ürüggyel ne engedjünk be a lakásba.  
 
Bánkúti Albert körzeti megbízott: 
Kiegészíteném a kapitány úr beszámolóját azzal, hogy a statisztika nem tartalmazza azokat a 
bűncselekményeket, amikor bűncselekmény hiányában megszüntetjük az eljárásokat. Említve 
volt a bűncselekmények struktúraváltása, pár éve elképzelhetetlennek tűnt, hogy 
Felsőtárkányban falopás ügyében kell majd nyomozni. Néhány eset, az amit sikerül felderíteni. 
Van egy elkövetői kör, akik aktivizálták magukat november, december környékén. Az időjárás 
és a körülmények változása következtében nem tudom bizonyítani, hogy kik voltak azok, pedig 
tudom, hogy kik az elkövető személyek.  
A polgárőrséggel a kapcsolatom tényleg jó. Amikor szolgálatba kell menni, akkor sajnos kicsit 
kevesen vannak. Decemberben az ünnepek környékén rendkívüli szolgálatot szerveztünk, a 
településőrökkel a kapcsolatom kifejezetten jó volt. Köszönet mindenkinek. 
Szeretném megköszönni a polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek a segítségét és 
hozzáállását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

8/2011. (II.10.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
Egri Rendőrkapitányság 2010. évben végzett tevékenységről készült beszámolót. 
 

3. napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat költségvetését minden évben több alkalommal módosítjuk, aminek alapvető 
oka, az állami normatív finanszírozás változásából eredő átvezetéseket meg kell tenni. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen azért kell ilyen jelentős összegekkel módosítani a 2010. 
évi költségvetési rendeletet, mert olyan volumenű saját beruházások valósultak meg, amik 
szintén visszaköszönnek az Önkormányzat rendeletében. 
2010 februárjában, amikor elfogadtuk az Önkormányzat költségvetését, akkor 367.657.000,- Ft-
os főszámról indult a település Önkormányzatának a költségvetési rendelete, ebben szerepelt 
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46M Ft tartalék. Véleményem szerint a Képviselő-testület jól gazdálkodott ezzel a pénzzel, 
ugyanis az önkormányzati felhalmozási kiadás mindösszesen 176.584.000,- Ft értékben valósult 
meg, melyből 42.159.000,- Ft felújítás, 134.425.000,- Ft pedig beruházás jellegű tevékenysége 
volt az Önkormányzatnak. Ehhez kaptunk egyfajta támogatásértékű bevételt, ami mindösszesen 
116.102.000,- Ft volt. Az összes többi kiadást az Önkormányzat a három év alatt összegyűjtött 
tartalékából finanszírozta. 
A 2011. évben úgy indultunk, hogy még mindig van valamennyi tartaléka az Önkormányzatnak, 
hogy ez pontosan mennyi, azt majd a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás tárgyalásánál 
fogjuk megbeszélni.  
A költségvetési rendeletmódosítást tárgyalta PB, van-e kiegészíteni valója az elnök úrnak. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A PB támogatja és elfogadásra javasolja a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását. 
 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
El kell mondanom, hogy a rendeletmódosítás kötelező, hiszen a bekövetkezett változásokat mind 
a két oldalra be kell állítani, illetve a törvényi előírásokból következően a korábban nem 
szerepeltetett, de a IV. negyedévben megvalósításra, kifizetésre kerülő különböző beruházások, 
felújítások a költségvetésbe való beállítása előírásszerű. Javaslom a Képviselő-testületnek a 
2010. évi költségvetési rendelet módosítását. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítási javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  5/2011.(II.10.) számú az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010.(IX.14.) számú rendelettel 
módosított 3/2010.(II.9.)számú rendeletét lásd 1. sz. mellékletként 
 
4. napirendi pont: 
A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Előadó: polgármester  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm körünkben, első ízben a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, 
hiszen az idei költségvetésben már szerepel a kisebbségi önkormányzat is.  
A 2011. évi költségvetés elkészült, hosszú előkészítő munkafolyamat előzte meg. Ezt a munkát 
szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal apparátusának, illetve PB-nak, ezen belül is 
Szántósi Rafael elnök úrnak.  
Ebben az évben 392.000.000,- Ft-os bevételi főösszeggel és ugyanennyi kiadási főösszeggel 
készült el a költségvetés. Az idei, egy olyan vállalható költségvetés, amely tartalmazza azokat az 
elképzeléseket és lehetőségeket, amit egy szoros, pontos gazdálkodással az Önkormányzatunk 
ebben az évben is el tud érni.  
A költségvetésben próbáltunk ragaszkodni azokhoz az elért eredményekhez, amelyeket a korábbi 
évek gazdálkodása alapján meg tudtunk teremteni, úgy a személyi juttatások terén, mint a tárgyi 
eszközök fenntartása és vásárlása terén. Bízunk abban, hogy mind az ÁMK és a közhasznú 
foglalkoztatottak is át fogják érezni annak a fontosságát, hogy nagyon szoros gazdálkodás 
mellett a keretek között tudjunk maradni. Átadom a szót Szántósi Rafael képviselő úrnak.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A 2011. évi költségvetés egy új helyzet és új kihívás elé állított bennünket. Ez előző évben az 
Önkormányzat több évi gyűjtögetés árán tudott 134.000.000,- Ft-os beruházást megvalósítani. 
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Az idei költségvetés tervezésekor azt látjuk nincs az előző évről maradvány és 5,3M Ft-os a 
tartalék.  
Ez az állapot teljesen normális, hiszen amikor az Önkormányzat elkezd beruházni, megváltozik a 
mérleg szerkezete, a harmonikus mérlegszerkezet diszharmonikussá válik és ez az az állapot, 
amit, ha nem is ilyen mértékben, de valamilyen módon nekünk tovább kell vinni a következő 
időszakban is.  
Ha a bevételi sorokat megnézzük, azt látjuk, hogy a bevétel 75 %-a három tételtől függ. A helyi 
adó, az átengedett központi adó, a központi költségvetési támogatás.  
A helyi adó nagyon fontos, hiszen a bevétel majd 25%-a e nélkül nem teljesülne.  
A kiadási oldalon két tétel van, ami szintén a 75%-kát viszi el a kiadásunknak, ez az ÁMK, ami 
45%, és a Polgármesteri Hivatal kiadásai, ami kb. 29%. 
A bevételeink 90%-ka működési kiadásokra megy el, míg fejlesztésekre csupán 10% jut. Banki 
szakkifejezéssel egy-egy mérleget illik stresszelni, ez azt jelenti, hogy 10-20 %-os vélelmezett 
bevételcsökkenés mit eredményezhetne a kiadási oldalon. Ha ezt 10%-kal tesszük, akkor azt 
mondhatom, hogy a tartalékok és a beruházások, fejlesztések leállításával nagy odafigyeléssel át 
tudjuk finanszírozni ezt a helyzetet, de abban a pillanatban, amikor egy 20%-kos stresszhelyzet 
áll elő, akkor kezelhetetlen gond elé állunk, ami azt jelentené, hogy létszámcsökkentéssel és 
egyéb nagyon komoly intézkedéssel tudnánk összhangba hozni a bevételt a kiadási oldallal. 
A legnagyobb kiadási tétel az ÁMK 45,8%. Azt gondolom, hogy ez az intézményünk a 
legnagyobb, legösszetettebb ezért úgy látom, hogy van még benne tartalék. Szeretném, ha 
összeülnénk és megterveznénk, hogy a 2011-12-es oktatási év már egy új feltételrendszer 
közepette indulna el, annak érdekében, hogy a költségvetését ennek az intézménynek be tudjuk 
húzni egy viszonylag szűk sávba.   
Azt gondolom, hogy a költségvetés eléggé feszített, nincs benne jelentős tartalék, tehát szigorú, 
fegyelmezett költséggazdálkodást kíván, az elszámolás terén is. 
Amikor az SZMSZ-t tárgyaltuk, akkor szándékosan nem engedtünk olyan jogköröket, hogy 
össze-vissza mindenki a költségvetési fejezetek, címszámok között átcsoportosíthasson, hanem 
azt mondtuk, hogy ez a hivatal előkészítésével a vezetés tudtával Képviselő-testületi hatáskör, 
pontosan annak érdekében, hogy esetleges tartalékok fölszabadítása, kibontása is az általunk 
szabályozott és az elhatározott módon történjen arra a célra, amire ezt szerettük volna.  
A mérlegtábla bevételi és kiadási valamint a mérleg táblázatait az 1.2. és 4. számú melléklet a 
rendelethez, amit szeretnék, ha a honlapunkon is megjelenne. 
A PB megtárgyalta a költségvetést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
A 2011. évi költségvetési rendelettervezet vizsgálatát elvégeztem, mely vizsgálat arra irányul, 
hogy a rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelelően, formailag és tartalmilag is 
rendelkezik-e a kötelező előírásokkal és összegekkel. Megállapítottam, hogy formailag 
tartalmazza a kötelezően előírt táblázatokat, gördülőszámokat, az átmeneti gazdálkodásra 
vonatkozó kimutatást. Minden melléklet szerepel, amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. 
Tartalmilag újdonság a kisebbségi önkormányzat megjelenése a költségvetésben.  
Megállapítottam, hogy kellően körültekintően állították be a költségvetésben szereplő kiadási és 
bevételi számokat. 
A költségvetési tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak találom és a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javaslom. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A végére hagytam a Polgármesteri Hivatal méltatását, ezt nem véletlenül mondom, itt nem, nem 
csak mint polgármesteri hivatalról szeretnék beszélni, hanem mint költségvetési szervről is.  
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Az adatgyűjtés során csak a közigazgatási feladatok ellátását vettem figyelembe, és azt kell 
mondjam, hogy az Önkormányzat tekintetében példaértékű a polgármesteri hivatal gazdálkodása.  
Bármelyik költségvetési szerv, vagy intézmény követheti a példánkat.  
Mivel már egy ciklus eltelt azóta, hogy jegyzőként tevékenykedem a községben, bátran 
büszkélkedhetek az eredményekkel, egyrészt az érdemi munka tekintetében, de mivel a 
költségvetést tárgyaljuk, ezért a gazdálkodásra szeretném ezt kiélezni. 
2011-ben a 2010-es évhez viszonyítva a bevételek tekintetében 3M Ft igazgatási normatíva 
emelkedéssel lehet számolni. Az adóbevételek előteremetése a jegyzőnek, mint helyi 
adóhatóságnak a feladata, az előző évben 104%-os eredményt tudtunk felmutatni, de reményeink 
szerint ebben az évben még tudunk emelkedést elérni. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat 
gazdálkodásában egyre stabilabbá, erőteljesebbé tettük az adóbevételeket. Mióta a községben 
jegyzői feladatokat látok el 12M Ft-tal csökkent a személyi kiadások összege összesen, a 
polgármesteri hivatalnál egy 44 M Ft-os összegről most már 32,8M Ft-ra csökkent, 
természetesen ezek járulékokban is kiadást csökkentenek. Talán nem annyira jelentős összeg, de 
szeretném kihangsúlyozni, hogy dologi kiadásokban is durván 600.000 Ft-ot sikerül évente 
megspórolni. Mindezt a folyamatos áremelkedések mellett. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon 
fegyelmezett és komoly munkának az eredménye, amit köszönök a kollégáimnak, hogy 
megértették, hogy szükség van ezekre a változásokra. Véleményem szerint a polgármesteri 
hivatalban az ügyintézés színvonalában ezek a megtakarítások nem érezhetőek.  
Itt az ideje, hogy a polgármesteri hivatalt gazdálkodási szempontból is kiemeljem és 
megköszönjem a kollégáimnak, hogy megértették azt, hogy nagy szükség van egy megfontolt 
gazdálkodásra. 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Az ÁMK rendkívül összetett intézménye az Önkormányzatnak hat részből tevődik össze. Az 
intézmény nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel, köszönettel tartozom a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak azért, mert mindig segítségünkre vannak abban, hogy eligazodjunk a számok 
rengetegében. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetési tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 10.) számú, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét lásd 2. sz. mellékletként. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A költségvetési rendeletet a mai nappal elfogadtuk, de az év január 1-jével kezdődött, ami 
eredményez egy úgynevezett átmeneti gazdálkodást. A település mai tényleges gazdálkodásáról 
szóló táblázatokat, a mai napon megkapták a képviselők. Nyitó pénzkészlet összeg 822.000,- Ft, 
ehhez kapcsolódik egy bevételi tételsor ez 54.780.000,- Ft. Ez alatt az átmeneti időszak alatt 
teljesítettünk kifizetéseket 35.024.000,- Ft összértékben. A záró pénzkészlet 20.578.000,- Ft. A 
bevételi oldal szerencsére nagyobb összegeket mutat, mint a kiadási, ez köszönhető annak, hogy 
a folyamatban lévő részben pályázatból finanszírozott beruházásokhoz kapcsolódó pályázati 
összegek most kezdtek el befolyni az Önkormányzat számlájára.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót 
elfogadni szíveskedjen. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
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9/2011. (II.10.) Önkormányzat képviselő testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
Önkormányzat 2011. január 1-je és 2011. február 10-e közötti időszak átmeneti 
gazdálkodásáról szóló beszámolót.  
 
5. napirendi pont: 
A 12/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet (képviselői tiszteletdíjak) módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A képviselői tiszteletdíjak megállapításánál is áttértünk egy olyan rendszerre, melyben 
áttekinthetővé és követhetővé válik a tiszteletdíjak kiszámításának módja. A napirendi pont 
előterjesztésére felkérem a PB elnökét. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A tavalyi évben, amikor elfogadtuk a tiszteletdíjakról szóló rendeletet, már akkor is felmerült 
igényként, hogy próbáljuk ezt egzakttá tenni. A jogszabály pontosan leírja, hogy az 
alapilletmény hányszorosa lehet a tiszteletdíj, illetve a község lélekszámához is köti. 
Gyakorlatilag ezt a korrekciós munkát végeztük el, aminek lényege, hogy a mindenkori 
alapilletményhez igazítjuk a képviselői alapdíjat, behatároljuk pontos százalékkal a bizottsági 
pótlékokat. A képviselői illetményalap 1,58 szorosa lenne a képviselői alapdíj. Kérem a 
Képviselő-testület támogatását a rendelet elfogadását.   
 
Kakuk Pál képviselő: 
Az a véleményem, hogy ebben a helyzetben, amikor az Önkormányzat hitelt vesz fel, ne emeljük 
a tiszteletdíjat.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A költségvetési rendelet vitájánál kellett volna az aggodalmakat érvekkel alátámasztani. 
Tulajdonképpen a kerekítésekkel a korábbi 60.000,- Ft-ról, 61.067,- Ft-ra emeltük a képviselők 
alaptiszteletdíját. Kétségtelen tény, hogy ez az emelés jelent valamennyi emelkedést a 
kiadásokban is, de az elvégzett munka nemcsak nekünk, a választóknak is meg kell, hogy érjen 
ennyit. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítási javaslatot 5 igen 1 nem szavazattal elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 7/2011. (II.10.) számú, az alpolgármester, a 
képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 12/2010. (XI.5.) számú rendeletének 
módosításáról lásd 3. számú mellékletként   
 
6. napirendi pont: 
A 8/2007. (III.13.) önkormányzati rendelet (közpénzügyi rendelet) módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat 2007-ben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkotott egy 
közpénzügyi rendeletet, melynek a mellékletében részletesen szabályoztuk azt, hogy milyen 
módon kell civil szervezeteknek és egyéb szervezeteknek elszámolni a támogatással az 
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Önkormányzat felé. Ez a rendelet megérett arra, hogy módosítsuk, annak érdekében, hogy 
ténylegesen követhető legyen a közpénzek útja. Elkészült a rendelet módosítása, melyben a PB is 
tevékenyen részt vett, köszönöm a segítő munkájukat. Nyilván a támogatási szerződéseket is 
olyan formában fogjuk megkötni, amely lehetővé teszi a közpénzek nyomon követését. Ezt a 
módosítást is elkészítettük. Kérem a jegyző asszonyt ennek ismertetésére. 
Javaslom a Képviselő-testületnek a módosítás elfogadását. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A bizottsági ülésen elhangzottak alapján a támogatási szerződés 4. pontját módosítottuk.  
Ez a rendelkezés valójában annyiban változna, hogy a költségvetésben megállapított összegre 
kötelmi igénye nem keletkezik a másik szerződő félnek. Ez köznyelvre lefordítva azt jelenti, 
hogy ha az Önkormányzat a költségvetési rendeletében az adott civil szervezetnek egy bizonyos 
összeget meghatározott, az nem azt jelenti, hogy azt teljes egészében felhasználhatja, hanem ha 
az Önkormányzatnak alapos oka van arra, akkor a szerződéses összeg bizonyos részét 
visszatarthatja, vagy nem folyósítja.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megkérem jegyző asszonyt, hogy olvassa fel ezt a szövegszerű változatot, kérem a jegyzőkönyve 
szó szerint jegyezni. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az Önkormányzat, amennyiben a támogatás odaítélését követően alapos ok folytán a szerződéses 
összeg folyósítását csak részben tudja teljesíteni, a támogatott ezt tudomásul veszi és jogi útra 
nem tereli a szerződést. Jelen szerződés alapján a támogatottnak követelési igénye nem 
keletkezik a szerződéses összeg tekintetében. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az Önkormányzat az odaítélt támogatásokat nem fizeti 
ki, csupán arról van szó, hogyha előre nem látható esemény következtében finanszírozási gondjai 
lépnek fel, akkor lép életbe a szerződés eme pontja. 
Javaslom a Képviselő-testületnek a 2 számú melléklet ilyen módon történő módosítását, 
miszerint a 4. pontba ez a szövegszerű kiegészítés belekerül a 4.5.6.7. pont pedig egy ponttal 
hátrébb kerül, illetőleg a 3. számú táblát, ami az elszámolást tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 8/2011. (II.10.) számú, az Önkormányzat által 
finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - 
nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól 
szóló 8/2007. (III.13.) számú rendeletének módosításáról lásd 4. számú mellékletként   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az önkormányzat cafeteria alapján biztosítja azon dolgozóknak a juttatásait, akik akár a 
Polgármesteri Hivatal akár az ÁMK állományába tartoznak. Azért, hogy ebben is legyen egy 
követhető rendszer, ami alapján egyrészt a költségvetés napi szintjét lehet tervezni és 
figyelemmel kísérni, másrészt pedig, hogy a dolgozó is tisztában legyen azzal, hogy a részére 
biztosított cafeteria keretet hogyan tudja felhasználni.  
Az intézményekre vonatkozóan elkészült a cafeteria szabályzat, amit Csáti Sándor a PB külsős 
tagja készített, szeretném megköszönni a munkáját. Javaslom a Képviselő-testületnek a 
szabályzat elfogadását.  
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A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 
7. napirendi pont: 
Egyebek 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A közművelődési feladatokat ellátó intézmények közé át kell sorolni a Tájházat, részben kicsit későn, 
mert már vannak rendezvények tervezve az épületbe, részben kicsit korán, de úgy gondolom, hogy ezt 
a folyamatot el kell kezdeni. Mivel a Tájház nem önkormányzati ingatlan, ezért eléggé sajátos lett a 
besorolása. Nem intézményi terület, hanem feladat ellátási helyként lett megjelölve az ÁMK alapító 
okiratában. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a közművelődés ott is tudjon feladatot ellátni, azért 
szükséges az alapító okirat módosítása. Kérdezem az EEB tagjait, hogy támogatják-e az okirat 
módosítását. 
 
Kapuvári Csaba képviselő:  
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Juhász Csaba képviselő: 
Kérdésem, hogy jogilag rendben van-e a módosítás szövege. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Igen, a jegyző asszony írta a módosító szöveget. Javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra az 
ÁMK alapító okiratának módosítását.  
 
A Képviselő-testület az okirat módosítását egyhangúlag elfogadta.  

 
10/2011. (II. 10.) Önkormányzat Képviselő-testének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a Felsőtárkányi 
Általános Művelődési Központ Alapító okiratának 2011. február 10-ei hatállyal történő 
módosítását és felhatalmazza Felsőtárkány Község Polgármesterét az Alapító Okirat 
aláírására.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A lejárt idejű határozatoknál, szeretném elmondatni, hogy a községben a folyamatban lévő 
beruházások a tervezettnek megfelelően haladnak. Mindkét építkezés nagy jelentőségű a 
település életében, a szálloda a várt bevételek, illetve munkahely teremtés kapcsán, a Faluház 
pedig a lehetőségek kapcsán, melyeket ott ki tudunk használni. A szálloda a tervek szerint már 
augusztusban üzemelni fog, a Faluházban pedig már a belső munkák folynak. A munkálatok 
jelenlegi állása szerint a Faluház 2011. május 1-jén átadható állapotban lesz. Szeretnék segítséget 
kérni a Képviselő-testülettől, hogy az átadás körüli feladatokban vegyenek részt.  
 
Kapuvári Csaba képviselő:  
A 2011. évi Munkaterv tárgyalásakor a Képviselő-testület elfogadta az EEB javaslatát, hogy 
foglalkozzunk a következő négy év tervével. A testület elfogadta az idegenforgalmi koncepciót 
és közművelődési rendeletet alkotott. Szeretném jelezni, hogy a márciusi testületi ülésen indokolt 
a szociális rendelet módosítása a törvényi változások miatt, valamint aktualizálni kell a 
szolgáltatás-tervezési koncepciót a szociális- és gyermekjóléti ellátásokról. Javaslom, hogy egy 
bejárást szervezzünk meg, és nézzük meg, hogy hol lehet megszervezni az idősek napközbeni 
ellátását. Az első napirendi pontnál szóltam a község egészségügyi koncepciójának a 
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kialakításáról, az orvosokat és a területen dogozókat megkérjük, hogy ebben aktívan vegyenek 
részt és az áprilisi testületi ülésen erre jó lenne visszatérni.  
A bizottság feladatkörébe tartozik még a közoktatás és a sport területe, ezekről akkor tartom 
indokoltnak az érdemben való tárgyalást, ha a parlament elfogadja az új közoktatási törvényt, 
illetve a sporttörvény véglegesítését. Természetesen a tervezésnél figyelembe kell venni az 
elfogadott, illetve a mindenkor elfogadott költségvetést.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Úgy látom, hogy az elképzelések szerint a Faluházra hatalmas feladat hárul, szinte azonnal. 
Tisztelettel azt kérem, hogy próbáljuk egy összevont bizottsági ülésen megbeszélni, hogy mik a 
tárgyi és személyi feltételei annak, hogy a rendezvényt problémamentesen le tudjuk bonyolítani. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 18.00 órakor bezárom. 
 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon dr. Pusztai-Csató Adrienn 
 polgármester jegyző 


