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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Faluház tárgyalótermében, a Képviselő-testület 2011. június 9. napján 
megtartott testületi ülésén.  
     
 

Határozatok: Tárgya: 

44/2011. (VI.9.) 
Zárt ülés elfogadása, a Faluház-szálloda projekt lezárásának 
megtárgyalása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 134. oldaltól 135. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
2. Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodabérlete 
 Előadó: polgármester 
 
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról 
 Előadó: jegyző 
 
4. Az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója az eddig végzett munkáról 
 Előadó: Kapuvári Csaba EEB elnöke 
 
5. …/2011. (VI.09.) számú rendelet a lakcímbejelentés helyi szabályairól 

 Előadó: alpolgármester 
 
6. A 17/2011.(III.10.) Önkormányzati határozat módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
7. Faluház-szálloda projekt lezárása 
 Előadó: polgármester 
 
8. 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 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Faluház-szálloda projekt lezárásának megtárgyalására kérem a Képviselő-testületet, hogy zárt 
ülést rendeljen el. Azért is kérem, mert az egyeztetési folyamat múlt hét péntek óta 
folyamtatosan zajlik, amelynek az anyagát megküldtem mind a Képviselő-testületnek, mind a 
könyvvizsgálónak, az Önkormányzat jogi képviselőjének, valamint a felügyelő bizottságnak és 
tulajdonképpen a mai napra állt össze a végleges szerződés. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent. 
 
A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Előterjesztés teszek a zárt ülés elrendelésére, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
44/2011. (VI.09.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata (javaslat): 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében elfogadta, hogy a Faluház-szálloda projekt lezárásának megtárgyalására 
zárt ülést rendel el üzleti érdekekre tekintettel, a beruházó és az önkormányzat együttes 
kérésére. 

 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.00 órakor bezárom. 
 
 

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


