
Felsőtárkány Község Önkormányzata 
3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 
e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának 
könyvtárhelyiségében a Képviselő-testület 2011. április 14. napján megtartott testületi ülésén.  
 
 

Határozatok: Tárgya: 

26/2011. (IV.14.) Zárt ülés elrendelése 

27/2011. (IV.14.) 
A Felsőtárkányi TÉMAPARK Kft. ügyvezetőjének beszámolójának 
elfogadása az eltelt időszak munkájáról 
 

28/2011. (IV.14.) 
Szerződéskötés elfogadása a TÉMAPARK Kft.-vel az őrzési feladatok  
(Bambara Hotel területe) ügyében 
 

29/2011. (IV.14.) 
Szerződéskötés elfogadása a TÉMAPARK Kft-vel a terület karbantartás 
(Bambara Hotel területe) ügyében 
 

30/2011. (IV.14.) 

Ingatlan részlet vásárlásának elfogadása a 1517 hrsz.-ú Önkormányzati út, 
a településrendezési tervnek megfelelő szabályozási szélességének 
kialakításához 
 

31/2011. (IV.14.) Zárt ülés elrendelése 

32/2011. (IV.14.) 
Felsőtárkány Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 
 

33/2011. (IV.14.) 
Díszpolgári cím adományozásának elfogadása 
 

34/2011. (IV.14.) 
A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetője munkájának elismerésének 
elfogadása 
 

35/2011. (IV.14.) Tóparti rendezvénytér, Faluház termei kiadásának elfogadása 

Rendeletek: Tárgya: 

11/2011. (IV.14.) 
               

Felsőtárkány Község Önkormányzatának a 2010. évi költségvetési 
zárszámadása 

12/2011. (IV.14.) 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 7/2010. (V. 11.) számú, az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének módosítása 
 

13/2011. (IV.14.) 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2011. (III.10.) 
számú önkormányzati rendelet módosítása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 93. oldaltól 95. oldalig folyamatos számozással történik. 
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Napirendi pontok: 
 

1. A Felsőtárkányi TÉMAPARK Kft. ügyvezetőjének beszámolója az eltelt időszak 
munkájáról 

 Előadó: dr. Szepesi Richárd 
 

2. Szerződéskötés a TÉMAPARK Kft- vel az őrzési feladatok illetve a terület karbantartás 
(Bambara Hotel területe) ügyében 

 Előadó: polgármester 
 

3. Ingatlan részlet vásárlása 1517 hrsz.-ú Önkormányzati út, a településrendezési tervnek 
megfelelő szabályozási szélességének kialakításához 
Előadó: polgármester 
 

4. A 2010. évi költségvetési zárszámadási rendelet jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 

5. Vagyonrendelet közterületet érintő használatára vonatkozó szabályozás módosítása 
Előadó: polgármester 
 

6. 9/2011. (III.10.) szociális rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 

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: 
Előterjesztés teszek a napirendi pontok vonatkozásában, kérem a Képviselő-testületet az 
előterjesztés elfogadására. 
 

A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A testületi ülés elején szeretnék beszámolni a Faluház építésének alakulásáról. A kivitelező és a 
vele együtt dolgozó alvállalkozók egyértelműen azt nyilatkozták, hogy 2011. április 28-án a 
műszaki, 2011. május 1-jén pedig az ünnepélyes átadás megtörténhet. 
Az Önkormányzat anyagi helyzete a mai napon 17 M Ft, nem éltünk a likviditási hitellel és nincs 
kifizetetlen számlánk sem.  
A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Kft. a Faluháznál a parkoló kiépítését végzi, 
amivel a műszaki átadásig végezni fognak. Egyelőre kövezett parkolója lesz a Faluháznak, 
reményeink szerint a későbbiekben maradandóbb és jobb minőségben el tudjuk készíteni. 
 
1. Napirendi pont: 
A Felsőtárkányi TÉMAPARK Kft. ügyvezetőjének beszámolója az eltelt időszak 
munkájáról 
Előadó: dr. Szepesi Richárd 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm dr. Szepesi Richárdot a TÉMAPARK Kft. ügyvezetőjét, kérem, hogy röviden 
számoljon be a szállodaépítés jelenlegi állásáról és a Kft. gazdálkodásáról. 
 
dr. Szepesi Richárd ügyvezető: 
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, polgármester urat és jegyzőasszonyt. Nagy 
örömömre szolgál, hogy beszámolót tarthatok a TÉMAPARK Kft. gazdálkodásáról és a szálloda 
beruházás jelenlegi állásáról. Tekintettel arra, hogy üzleti titkokat fogok közölni, zárt ülés 
elrendelését szeretném kérni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy hozzájárul-e a zárt ülés elrendeléséhez. Amennyiben 
igen, kérem, kézfeltartással szavazni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a zárt ülésre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
26/2011. (IV.14.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÉMAPARK Kft. 
beszámolójának tárgyalására zárt ülést rendel el üzleti érdekekre való hivatkozással. 
 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel a nyilvános ülést 15.00 órakor bezárom. 
 
 
 

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


