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Határozatok: Tárgya: 

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 

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 103. oldaltól 111. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 
 

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

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

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

4. 9/2011. (III.10.) számú rendelet, a 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 
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Kapuvári Csaba Képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
A képviselői létszám:6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület zárt ülésen megtárgyalta a TÉMAPARK Kft. 2010. évről szóló üzleti 
beszámolóját és azt egyhangúlag elfogadta. Felkérem a beszámoló előterjesztőjét dr. Szepesi 
Richárd ügyvezetőt, hogy a település lakosságát érintő kérdésekben rövid ismertetőt tartson. 
 
dr. Szepesi Richárd ügyvezető: 
Szeretném tájékoztatni a lakosságot arról, hogy az eredeti ütemtervnek megfelelően halad a 
szálloda építése. A beruházás jelenlegi állása szerint a tervezett augusztus 1-jei nyitás tartható 
lesz. Az előkészületeket – marketing tevékenység, szálloda szakmai stábjának a kiválasztását – 
rövidesen megkezdjük. Nagyon sok önéletrajzot kaptam, szeretném elmondani, hogy az e-
mailben érkezett megkeresésekre mindre válaszoltam, a papír alapon érkezett önéletrajzokat 
pedig regisztráltam. Mindenki, aki jelentkezett meghallgatásra fog kerülni, most úgy tűnik, hogy 
június első napjaiban, reményeink szerint július 1-jével főállású munkavállalóként tudjuk 
megbízni a kiválasztott személyeket. Két hetes Shiraz Hotelban eltöltött gyakorlat után pedig 
augusztus 1-jén már a felsőtárkányi szállodában kezdik meg a tevékenységüket. Törekendi 
fogunk arra, hogy felsőtárkányi lakosokat is megbízzunk.  
Szeretném még elmondani, hogy várom beszállítók, illetve közreműködő partnerek – vállalkozók 
- jelentkezését is. Itt gondolok a különböző helyi készítésű gyümölcslekvártól, zöldségeken a 
különböző biotermékeken keresztül bármire, amiről úgy gondolják, hogy egy 4 csillagos szálloda 
számára fontos és értékjuttató lehet. Olyan vállalkozók jelentkezésére is számítok, akik úgy 
gondolják, hogy akár egyénileg, akár családos, céges vendégek számára programlehetőséget 
tudnak nyújtani. Gondolok itt a lovaglástól kezdve a háztáji bográcsozásra, pincelátogatásra, 
borkóstolóra.  
Köszönöm a lakosság türelmét, a Képviselő-testület hozzáállását, bízom abban, hogy a lehető 
legkevesebb zajjal, nehézséggel szembesítettük a lakosságot, törekedtünk és még törekszünk 
arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarjuk a község életét.  
 
1. Napirendi pont: 
Ingatlan-részlet vásárlása 1517 hrsz.-ú önkormányzati út, a településrendezési tervnek 
megfelelő szabályozási szélességének kialakításához 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Felsőtárkány 1502/2 hrsz.-ú területen megvalósuló Bambara Hotel fejlesztéséhez a beruházó 
kérte, hogy egy olyan alternatív megközelítési lehetőséget biztosítsunk, melyen keresztül a 
Felsőtárkányi kisvasút állomás (vasútüzem) és a mellette lévő két buszmegálló rövid úton 
elérhető legyen. 
 
A Felsőtárkány 1517 hrsz.-ú önkormányzati út erre a célra (gyalogút, pormentesítés és burkolat 
nélkül) kiépítés nélkül is lehetőséget biztosít. Annak érdekében, hogy ez az út a Földhivatal 
számára és a településrendezési tervnek is megfelelő szélességű legyen szükséges 1515 hrsz.-ú 
ingatlanból (tulajdonosok: Farkas Sándor és neje, Felsőtárkány, Ifjúság út 17. szám alatti 
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lakosok) 5 m szélességben mindösszesen kb. 100 m² területben kell az ingatlant szerezni út 
céljára. 
 
A tulajdonosok Farkas Sándor és neje jelképes áron hozzájárul a terület értékesítéséhez 
önkormányzati út céljára. Annak érdekében, hogy a Földhivatali nyilvántartáson az adásvétel 
átvezethető legyen az Önkormányzatnak, mint vevőnek képviselő-testületi határozatban kell 
érdemi döntést hoznia. 
 
A kialakítandó terület továbbiakban sem változatná meg a jelenlegi hasznosítási módját, 
önkormányzati gyalog-és kerékpárút lenne azon kialakítható, gépjármű közlekedés az adott 
területen továbbiakban is tilos. A terület fizikailag is használatban maradna a kialakultak szerint, 
melyet a jelenlegi tulajdonos az önkormányzat tudtával és beleegyezésével jogosult tovább 
használni, illetve melyen kizárólag a gyalogos és kerékpáros közlekedés céljára elégséges 
földterület lesz kikerítve. 
 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztések és a mellékelt térképvázlatnak 
megfelelően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót  egyhangúlag elfogadta.  

 

30/2011.(IV.08.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a 1515 hrsz.-ú ingatlanból a 1517 hrsz.-ú 
önkormányzati út meghosszabbítása és szélesítése érdekében 100 m² területet – jelképes - 
100,- Ft/m² (bruttó) áron megvásárol a két tulajdonostól. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
2. Napirendi pont: 
A 2010. évi költségvetési zárszámadási rendelet jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A PB tárgyalta a zárszámadási rendeletet, szeretném megköszönni a jegyzőasszony és a 
gazdálkodás munkáját. Felkérem Szabó Józsefné hites könyvvizsgálót, hogy ismertesse a 
könyvvizsgálat szakmai részét. 
 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Elvégeztem a 2010. évi zárszámadási rendelet könyvvizsgálatát, a könyvvizsgálatra vonatkozó 
előírások figyelembevételével. A könyvvizsgáló felelőssége és kötelessége az, hogy 
megállapítsa, hogy a rendelettervezet, maga a zárszámadás valós adatokon alapul és valós 
adatokat tartalmaz, illetve az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetét a valóságnak 
megfelelően mutatja-e be.  
Az eredeti költségelőirányzat 360 M Ft volt, a módosított az már 631 M Ft, a bevételek és 
kiadások 620 M Ft körüli összegben teljesültek. Amit még meg kell említeni a tartalék elfogyott, 
de az eltervezett vágyak, beruházások szépen sorban teljesültek. A 30 M Ft céltartalék azért volt, 
hogy a pályázati önerőt szolgálja, illetve a pályázatok előfinanszírozza. Ezért került sor a 
tartalékok felhasználására, illetve egy áthidaló 30 M Ft-os hitel felvételére. Az a 177 M Ft, amit 
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2010-ben felújításra, illetve beruházásra fordított a község, annak a pályázati forrásokból még 
nem érkezett meg 2010. december 31-ig a teljes összege, ugyanakkor a beruházások elkészültek.  
Amit még mindenképpen el kell mondani, a saját vagyon az 1 milliárd 600 M Ft-ról 1 milliárd 
746 M Ft-ra nőtt, ami egyértelműen azt mutatja, hogy vagyonképzés folyik és sem a tartalék sem 
a hitelösszeg nem a folyó működési kiadásokra lettek felhasználva. 
Megállapításom szerint Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2010. évi éves egyszerűsített 
költségvetési beszámolója, ami egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, illetve 
pénzmaradvány kimutatás tartalmaz, az államháztartási és számviteli törvény, továbbá a 
vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült. Az egyszerűsített éves beszámoló az 
Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a költségvetés teljesítéséről valamint a működés 
eredményéről megbízható és valós képet ad. A zárszámadást rendben levőnek a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találtam a testületnek elfogadásra javaslom, 
könyvvizsgálati szempontból elfogadom.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Egy dolgot szeretnék kiemelni, az eredeti 367 M Ft-os főösszegről induló költségvetésünk, ami 
631 M Ft-tal ért véget, köszönhető a beruházásoknak. Ebből az óvoda beruházás 100 M Ft-os 
tétel volt, ami 10 M Ft önerőt igényelt az Önkormányzattól, de az ezt meghaladó 77 M Ft-os 
felújítási-beruházási összeg is az Önkormányzat gazdálkodásának és egy 20 M Ft befolyt 
pályázati összegnek volt köszönhető. 2011-re az a feladatunk, hogy a még függőben lévő 
beruházásainak befejezzük, ebben az évben kicsit szerényebben saját beruházásokat folytatni, 
illetve csökkenteni a költségeinket. 2012-13-ban azokat a pályázati beruházásokat, amelyek 
előttünk állnak, ugyanilyen lendülettel és módon finanszírozva tudnánk megvalósítani. 
Köszönöm mindenki munkáját, hogy ezek a beruházások megvalósulhattak, bízom benne, hogy a 
2011-es zárszámadási rendeletnél is meg fog jelenni az a beruházási érték, amit a települést 
fejlesztő beruházásokkal tudunk kiegészíteni, és amelyek itt megvalósulhatnak. Fontosnak tarom 
még elmondani, hogy egy 30 M Ft-os likviditási hitelre volt szüksége az Önkormányzatunknak, 
de jelenleg nincs hitelállománya az Önkormányzatnak, 20 M Ft-os keretünk van, de ezt nem 
használtuk fel. Jelenleg 17 M Ft-os bankszámlán lévő tartalékkal dolgozik az Önkormányzat, 
szoros gazdálkodás mellett mindent megteszünk, hogy ne kelljen a hitelkeretet felhasználni.  
Kérdezem a Pénzügyi Bizottságot, majd a Képviselő-testületet, hogy van-e kiegészítésük. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A PB is megtárgyalta a 2010. évi beszámolót és megállapította, hogy egy kötelező feladatnak 
teszünk határidőben, jó színvonalon eleget. Köszönjük mindazok munkáját, akik ebben a 
munkában résztvettek. Nem szeretném a számokat újra elmondani, azt könyvvizsgáló asszony 
megtette, de az ő beszámolójából szeretnék néhány fontos dolgot kiemelni, ami jellemezte a 
2010. évet. 
A könyvvizsgálói beszámoló alapján is a 2010. évet a stabilitás jellemezte. A finanszírozás 
ütemes volt, a számlákat határidőben teljesítették, az Önkormányzat intézményeinek a 
finanszírozása is stabil volt, semmilyen hátráltató tényező nem következett be, ami komolyabb 
probléma elé állította volna gazdaságilag az Önkormányzatot. A likviditás is kielégítő volt, az 
utolsó néhány hónapban kellett likviditási hitelt felvenni, pontosan azért, hogy a pályázatok 
utófinanszírozása miatt a számlákat időben tudjuk teljesíteni. Fontosnak tartom, hogy a 
vagyonmérlegünk gyakorlatilag gyarapodott, tehát az Önkormányzati vagyon 2010. évre 100 M 
Ft-tal nőtt.  
A PB megállapította, hogy a beszámoló számszaki része és a szöveges indoklás is megfelel 
azoknak a követelményeknek, amely alapján a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek a 2010. évi zárszámadási rendelet elfogadását. 
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A Képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag  elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.( IV. 14.) számú, a 
2010. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendeletét lásd 1. sz. mellékletként 
 
3. napirendi pont: 
A vagyonrendelet közterületet érintő használatára vonatkozó szabályozás módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint 500,- Ft/m² helypénz fizetését írja elő az utcai árusok 
részére, akár települési rendezvényre akár pedig egyéb olyan alkalomról van szó, ahol ez a 
tevékenység a kitelepülőknek jelentős bevételt jelent. Úgy gondolom, hogy ez az összeg 
méltánytalan, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat elég komoly összegeket költ kulturális és 
egyéb tömegrendezvények szervezésére.  
 
Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy – igazodván a helyi iparűzési adóról szóló 
jogszabály egy alkalomra vonatkozó adófizetési szabályaihoz – 5.000,- Ft/nap/bérlemény 
határozza meg a fizetendő összeget. Ez az 5.000,- Ft-os tétel 4 m² terület igénybevételére jogosít, 
melynek elárusító pultfelülete nem haladhatja meg a 3 m²-t és hossza nem lehet több 2 m-nél. A 
4 m² fölötti terület m²-ként további 1.250,- Ft/m² díjazás esetében vehető igénybe. 
 
Abban az esetben, amennyiben a rendezvényt a Felsőtárkányi ÁMK szervezi a közterület 
foglalási díjból a bevételt intézményi saját bevételként javaslom kezelni.  
 
Van-e kérdés javaslat ezzel kapcsolatban? 
 

Bajzát Ferenc képviselő: 
Az 5.000.-Ft-os helypénzzel nem riasztjuk el a kisebb árusokat? A másik észrevételem, hogy 
miért az ÁMK-nak adjuk az ebből befolyó adó összeget? 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezt nem adóként, hanem helypénzként szedik be az Önkormányzathoz, és most m²-ként 500 Ft-
ot szed be a községüzemeltetési kft., az új szabályozással pedig szeretném, ha a rendezvény 
szervezője legyen jogosult beszedni. A költségvetésbe az Önkormányzat, illetve a Képviselő-
testület előírt intézményi saját bevételt. Ettől a költségvetésnél nagyobb mozgásteret kap a 
Képviselő-testület, hiszen mondhatja, hogy a beszedett összegekből csoportosítson át, így 
kevesebb Önkormányzati finanszírozást igényel az intézmény. 
Az elriasztással kapcsolatban úgy gondolom, hogy akkor, amikor kulturális nívós 
rendezvényeket szerveztetünk az ÁMK-val, azért, hogy ki szolgájuk a település lakosságát, 
illetve az ide látogató vendégeket nem biztos, hogy hiányzik a 12. cukorkaárus, vagy 
vattacukros. Ezzel elejét tudnánk venni a felesleges kitelepüléseknek, másrészt talán nagyobb 
bevételt tudunk generálni az Önkormányzatnak.  
Sajnos ettől az évtől a törvényi szabályozás megváltozott, az árusítással kapcsolatban, ami 
további fejtörést fog okozni. Megkérem jegyzőasszonyt, ismertesse az új jogszabály, ami alapján 
mozgó árus vagy bárki bejöhet a település rendezvényeire és mindenféle engedély nélkül 
árusíthat. Véleményem szerint a rendezvények színvonalát ez nem viszi előre, másrészt 
megnehezíti a közterület rendjének fenntartását.  
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Röviden arról van szó, hogy vélhetően az európai irányelvek térhódításának a következménye, 
hogy a vállalkozások szabadságának elvét kiterjesztően értelmezték a magyar jogalkotásban és 
ezért, megszűnt a jegyzők azon jogosultsága, miszerint nemcsak tudomásul vételezhette azt, 
hogyha más településen bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozás jelent meg mozgóárusítás 
jogcímen, hanem meg is tagadhatta ennek a kereskedőnek a működését. Most már csak 
bejelentési kötelezettsége van a mozgóárusnak, igazából nem lehet megtagadni a 
megjelenésüket. Ha lépést akarunk tartani a jogszabályváltozással, a rendeletet kellene a 
megváltozott helyzethez igazítani, ami a közterületek rendjéről szól. Ha tovább gondolom, akkor 
sajnos lehet olyan kiskapu, hogy magánházak udvaraira fognak a mozgóárus büfék beállni. Az 
már egy olyan új helyzetet jelent, amit az Önkormányzat már nem tud szabályozni. Nem biztos, 
hogy a felsőtárkányi rendezvényeken csak olyan árusok fognak megjelenni, akiknek a jelenlétét 
kívánjuk.  
Én minden esetben igyekeztem a felsőtárkányi vállalkozókat előnyben részesíteni a kitelepülési 
engedélyek elbírálásánál a jogszabályok maradéktalan betartása mellett. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Egyedi közigazgatási ügyben a Képviselő-testület nem jogosult határozatot hozni, csak generális 
szabályt jogosult alkotni. 
Ha valamiféle adminisztratív módon ennek nem próbálunk meg gátat szabni, akkor hiába 
szervezünk települési rendezvényeket, hiába telepíttetjük ki a helyi vállalkozóinkat, ha jönnek 
olyan külsősök, akik gyakorlatilag nulla befektetéssel ennek az előnyét élvezik. Úgy gondolom, 
hogy legalább egy biztos bevételre a rendezvényt szervező intézménynek szert kell tenni, és az 
5.000.- Ft-os napi tétel nem olyan magas, hogy elriasszon mindenkit. 
Első lépésként kérem a Képviselő-testületet ennek a díjazásnak a megállapítását. 
 

Bajzát Ferenc képviselő: 
Említetted, hogy bizonyos esetekben a helyi vállalkozók kapjanak díjfizetési mentességet, amit a 
rendezvény szervezője dönt el. Én ezt nem adnám a rendezvény szervezőjének a hatáskörébe, ezt 
meghagynám a testületnek. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezt természetesen úgy gondoltam, hogy ha az Önkormányzattól kibérli a teljes területet, ha ez az 
ÁMK, akkor ő legyen jogosult eldönteni, ki az, akit meghív az adott rendezvényére. Ha pedig 
valaki rendezvényt kíván szervezni, fizesse ki a teljes területre vonatkozó díjazást és utána 
legyen lehetősége, de mivel már május 1-jén lesz rendezvényünk, azért gondoltam ennek az 
intézkedésnek a megtételét.  
 

Bajzát Ferenc képviselő: 
Így rendben van, pontosítani szerettem volna. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Az utolsó bekezdésben azt írod, hogy az ÁMK által szervezett rendezvényről a közterület 
foglalási díjat saját bevételként kezeli. Az a véleményem, hogy folyjék be az Önkormányzathoz 
és majd az Önkormányzat szétosztja a pénzt.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tulajdonképpen technikai jelentősége sincs a dolognak, hiszen csak az Önkormányzat jogosult 
kiszámlázni, de amennyiben úgy gondolja a Képviselő-testület, mivel ez nem határozat és nincs 
benne a rendeletbe, akkor kerüljön bele csak az első szabályozás és az intézményi saját bevételt 
kitöröljük. 
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Szántósi Rafael képviselő: 
A költségvetés készítése során szisztematikusan törekedtünk arra, hogy minden bevétel és 
minden kiadás ott jelenjen meg, ahol az ténylegesen felmerül. Hogyha az ÁMK szervezi a 
rendezvényt, akkor gyakorlatilag ő jogosult a közterület-használati díjat beszedni, az jelenjen 
meg ott.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ami nekem még ezzel probléma, hogy ha ÁMK rendezvény van, akkor az ÁMK erre kijelölt 
embere lesz jogosult végigjárni az árusokat és beszedni a közterület-használati díjat a testületi 
rendelet felhatalmazása alapján. Nem szeretnék plusz embert biztosítani arra, hogy beszedje a 
díjakat, hogyha egy alkalommal egy helyen ezt meg lehet oldani. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Én arra gondoltam, hogyha bevételként jelentkezik, akkor akár kiadásként is jelentkezhet már 
adott hónapban is az összeg, de az Önkormányzat felügyeli, hogy mi lesz a sorsa.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azért, mert van bevétel, a kiadási oldalon nem lehet többet költeni, mint amennyi a rendeletben 
benne van, tehát az adott költségvetési soron az intézményi saját bevétel az egy sor. A sorok 
között nincs jogosultsága az intézményvezetőnek átcsoportosítani, csak azokat a kifizetéseket 
teheti meg, ami dologi kiadás, személyi kiadás és egyéb kiadási soron szerepel. Ha azt mondjuk, 
hogy ezt az intézményi bevételt melyik sorba csoportosíthatja át az már Képviselő-testületi 
döntést igényel, tehát megmarad a döntési jogosultsága a Képviselő-testületnek.  
Úgy gondolom, van egy rendezvényszervező, aki felelős a rendezvényért, és vagy ő vagy az 
általa megbízott személy ezt a feladatot végezze el.  
Szeretném, ha a feladatokban áttekinthető rend lenne, hogy mindenki tetten érhető, hogyha 
felelős felelősségre vonható, ha elismerést érdemel az általa elvégzett munkáért, akkor meg lehet 
köszönni, azt, hogy az ő tevékenysége kapcsán akár plusz bevételünk, akár elismerésünk 
származott. Én ezért szeretném az eredeti verziót támogatni.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Felmerült, hogy a magasabb helypénz nem riasztja-e el a kisebb vállalkozókat. Én úgy 
gondolom, hogy az 500,- és az 1.250 Ft-ot kell összevetni. Azt is vegyük figyelembe, hogy 
mennyi mindent tett a falu azért, hogy emberibb, tisztességesebb, kulturáltabb, nagyos sok 
embert idevonzó helyszínt teremtsen, nem tartom soknak ezt az összeget.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A rendezvényszerezőnek nagyon sok feladata van és sajnos túlléptük ezt az 500.- Ft-os keretet a 
rendezvény kiadási oldalán. Nyilván az 5000 Ft-ból ez nem fog megtérülni, de legalább 
közelítünk a realitáshoz. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést elfogadni 
szíveskedjen.  
 

A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 5 igen, 2 tartózkodással elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 12/2011. (IV.14.) számú vagyonrendeletét lásd 2. 
sz. mellékletként. 
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4. napirendi pont: 
9/2011. (III.10.) szociális rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A rendeletmódosítás előterjesztésére megkérem jegyzőasszonyt. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A szociális törvény módosítása rendezett olyan régen várt kérdéseket is, amelyek bizonyos 
szociális juttatások igénylésének a feltételéül szabhatóak, illetve a folyósításnak további feltételét 
jelentik. Itt összefoglalóan konkrétan arról van szó, hogy a bérpótló juttatás feltételéül szabta a 
jogalkotó a szociális törvényben, hogy a kérelmező a házát, lakását, kertjét, és az udvarát tartsa 
tisztán, gyommentesítse, sőt az állattartási rendeleteket is tartsa be. Az ingatlan előtti közterületet 
is (árok, az útpadkáig terjedő szakasz) köteles rendben tartani. Ennek a jogpolitikai indoka 
egyrészt az is volt, hogy nagyon sok szociális juttatásból élő személy - azon az alapon, hogy a 
szociális juttatásokból különböző szabálysértési bírságok összege nem vonható le -, ezért úgy 
gondolta, hogy ő törvényen kívül áll. Hiába bírságoltuk köztisztasági szabálysértés miatt ezeket a 
kérelmezőket, nem volt olyan jövedelmük, amiből ezt a pénzbírságot behajthattuk volna. Ezért 
ezt a törvényalkotó beépítette magába a jogszabályba és ezeket a szempontokat, amiket az imént 
felsoroltam, már a jogosultság megállapításánál alapul veszi. Most az szükséges, hogy a helyi 
rendeletbe a Képviselő-testület is beépítse ezeket a szempontokat, amennyiben ez egyezik az 
Önkormányzat érdekeivel. 
A rendelet másik módosítása, hogy kiszélesedne a jogosulti kör az aktív korúak ellátásánál. 
Olyan méltányolható esetekről van szó, amikor munkaképesség csökkenés történt és egyéb 
juttatás más forrásból nem adható a kérelmezőnek, illetve a veszélyeztetett terhes még az a 
kategória, aki belekerülne az Önkormányzati rendeltbe.  
Korábban tárgyalta a Képviselő-testület a kritikus időjárási körülmények miatt nehéz helyzetbe 
került, és vagyonukban károsodott személyeknek az átmeneti segélyezési jogosultságát, itt letelt 
az a rendelkezésre álló idő, ami alatt ezeket a kérelmeket be lehetett nyújtani és úgy gondoljuk, 
hogy visszaállítható az eredeti állapot az Önkormányzati rendeletben. Az EEB a 
rendeletmódosítást megtárgyalta, kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően támogassa a rendeletmódosítást. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretném egyértelművé tenni, azt amit a jegyzőasszony az imént szabatos jogászi nyelven 
elmondott. Az nem lesz jogosult szociális ellátásra az Önkormányzat rendelet alapján, akinek a 
lakása, portája, környezte azokat a minimális követelményeket nem éri el, hogy nem szemetes, 
elhanyagolt, akinek a kertje nem olyan gazos, hogy tönkretesz azon szomszédjainak a munkáját, 
akik kellő lelkiismeretességgel és kellő szorgalommal a sajátjukat rendben tartják. Ennek az 
ellenőrzésére fokozott figyelmet szeretnék fordíttatni, mert úgy gondolom, hogy az az ember, aki 
nem önhibájából, hanem alapvetően, azért mert kényelmesebb otthon a segélyből elüldögélni, 
ráérne arra, hogy a saját környezetét a települési erőfeszítésekhez igazítva rendbe tegyék. Kérem 
jegyzőasszonyt, hogy fokozottan ellenőrizzék ezeket a feltételeket, illetve kérem az EEB tagjait 
is, hogy amikor egy-egy környezettanulmány alkalmával kint vannak a területen, akkor a 
rendeletmódosításnak is kellő nyomatékkal adjanak hangot, és alkalmazzák a munkájuk kapcsán. 
Kérem az EEB elnökét, hogy álláspontjukat ismertetni szíveskedjen. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az EEB a rendeletmódosítást megtárgyalta, a véleményünk ugyanaz, ami az előbb elhangzott, a 
rendelt tervezetet elfogadásra javasoljuk. 
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A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 9/2011. (III.10) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 13/2011. (IV. 14.) számú rendeletét lásd 3. sz. mellékletként. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő napirendi pontokat, személyi érintettség okán kérem, hogy a Képviselő-testület zárt 
ülésen tárgyalja meg. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a zárt ülés elrendelését  egyhangúlag elfogadta. 

 

31/2011. (IV.14.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyebek napirend pont 
alatt – a díszpolgári cím adományozása, a Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjének jutalmazása, a 
Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 
tárgykörökben - azok tárgyalására zárt ülést rendel el, személyes érintettség miatt. 
 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel a nyilvános ülést 17.00 órakor bezárom. 
 

 
 

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


