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Jegyzőkönyv 

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

Határozatok: Tárgya: 

46/2011. (VI.9.) 
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról készült beszámoló 
elfogadása 

47/2011. (VI.9.) 
Az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolójának elfogadása az eddig 
végzett munkáról 

48/2011.(VI.09.) 17/2011. (III.10.) Önkormányzati határozat módosítása 

49/2011. (VI.9.) Patakmeder pályázaton való részvétel elfogadása  

50/2011. (VI.9.) 
Nonprofit Kft. és a Pelazol Kft. könyvvizsgálói szerződés 
meghosszabbításának elfogadása 

51/2011. (VI.9.) ÁMK alapító okiratának módosítása 

Rendeletek: Tárgya: 

14/2011. (VI.9.) 10/2011. (III.24.) számú költségvetési rendelet módosítása 

15/2011. (VI.9.) rendelet elfogadása a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
 
A jegyzőkönyv vezetése 141. oldaltól 153. 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 
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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 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent. 
 
A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő-társaimat és a megjelent vendégeket. Egy napirend 
kivételével a napirendeket nyílt ülés keretében tárgyaljuk. A zárt ülésen olyan határozat született, 
hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta azt a szerződéses csomagot, mely 
értelmében Felsőtárkány Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonosa lesz a Faluház 
komplexumnak és a Bükk-kapu Kft.-nek, a szálloda beruházást pedig önállóan – tekintettel arra, 
hogy a szerződő cég teljesítette a szerződéses kötelezettségeit – a beruházó folytatja tovább. 
  
Előterjesztés teszek a napirendi pontok vonatkozásában, kérem a Képviselő-testületet az 
előterjesztés elfogadására.  
1. napirendi pontként a költségvetési rendelet módosítása. 
2. napirendi pontként lett megjelölve, de visszavonta a kérelmét a Felsőtárkány Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat visszavonta, ezt a napirendet javaslom törölni. 
2. napirendi ponttá lép elő a Polgármesteri Hivatal 2010. évi beszámolója. 
3. napirendi pontként az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója az eddig végzett munkáról.  
4. napirendi pontként a rendelet elfogadása, mely a lakcímbejelentés helyi szabályiról szól. 
5. napirendi pontként a 17/2011. (III. 10.) önkormányzati határozat módosítását kérem a 
Képviselő-testülettől. 
Egyebek napirendi pontban a patakmeder pályázat, illetve az ÁMK alapító okiratának 
módosítása kerülne sor. 
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy elfogadja-e így az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 

1. Napirendi pont: 
2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ebben a rendeletmódosításban alapvetően a normatíva bevételekből és az ezáltal generált 
kiadásokból történő átvezetések vannak túlsúlyban. Ezek miatt kerül sor a rendelet módosítására, 
melynek keretében az eredeti költségvetési előirányzathoz képest jelentős emelkedés következik 
be.  A bevételi főösszegben a korábbi 392 M Ft-ról 416 M Ft, a kiadási főösszegben szintén 416 



 143 

M Ft lesz az, ami a költségvetési rendeletben szerepel. A Képviselő-testület a költségvetési 
bevételek, illetve kiadások tábláit megkapta, a könyvvizsgáló is jóváhagyta.  
Ezt az összeget leginkább befolyásolják: a közcélú foglalkoztatás igénybevétele, a rendelkezésre 
állási támogatás, a prémiumévek program, a lakásfenntartási támogatás, a mozgáskorlátozottak 
támogatása, a pedagógiai program támogatása, melyek mind a bevételi mind a kiadási oldalon 
megjelennek.  
Még egy módosítást magába foglal, ami a főszámokban nem jelenik meg, de mégis költségvetési 
átcsoportosítás, ez pedig az ÁMK néptánc oktatás átszervezése a Bükk-kapu Kft-hez. Nemcsak a 
néptánc oktatást foglalja magába, hanem a Rozmaring népdalkör művészeti vezetését is. Nem a 
legszerencsésebb megoldás, ha a művészeti vezetők az ÁMK költségvetéséből kapják a 
juttatásaikat, tekintettel arra, hogy nem feltétlenül az ÁMK-ba járó gyerekek képzéséről és 
oktatásáról van szó.  
Egy jelentős változás van az előző módosításokhoz képest, hogy most már soronként látszik, 
hogy hol milyen költség kerül módosításra, így jobban követhetők az esetleges átcsoportosítások 
is.  
Megkérem a könyvvizsgálót, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatos véleményét ismertesse. 
 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
A módosítások egyik része nem lehet kérdés, hiszen amit az egyik oldalon változtatunk annak 
meg kell jelenni a mások oldalon is. Itt a különböző támogatásokra, bevételekre gondolok, 
azokra, amit címzetten kapunk, ott nem kérdés, hogy kell-e a költségvetési rendeletet módosítani. 
A vizsgálat tárgya, hogy az összegek meg a különböző tételekbe való besorolás megfelelő-e. Azt 
tudom mondani, hogy igen.  
Az én meglátásom szerint az átsorolások nem borítják fel alapvetően az eredeti költségvetési 
elképzeléseket és koncepciót, csak a tényleges változtatásokat jelentik, könyvvizsgálói 
szempontból a módosításokat elfogadásra javaslom. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezem Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási kolléganőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
költségvetést. 
 
Kakukné Rozsnaki Mária: 
Nem kívánom kiegészíteni. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Polgármester úr elég részletesen elmondta a költségvetés-módosítást. A táblák teljesen 
egyértelműen mutatják, azt hogy a fejezetek és a címszámok közötti mozgásokat, hogyan 
kívánjuk úgy lekövetni, hogy mindig az adott pillanatban tudjuk azt, hogy hol tart a költségvetés. 
Olyan felkészültek soha nem lehetünk, mint a hivatal ezzel foglalkozó munkatársai, de azt 
gondolom, hogy ez a három tábla – mérlegtábla, a módosított tábla és annak a részletezése – azt 
a célt szolgálja, hogy a nettósított számok kibontását a képviselőtársaim is tudják követni.  
A PB támogatja a költségvetés módosítását és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azt. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, elfogadásra javaslom a költségvetési rendelet módosítását.  
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 14/2011. (VI.9.) számú rendeletét a 10/2011. 
(III.24.) számú költségvetési rendeletének módosításáról lásd 1. sz. mellékletként. 
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2. napirendi pont 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A következő napirend előterjesztésére felkérem dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyzőasszonyt. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tisztelt Települési Lakosok, Tisztelt Képviselő-testület! 
A beszámolóm elkészítésekor e-maiban kértem a Képviselő-testület tagjait, hogy ha egy-egy 
kiemelt területtel szeretnének többet foglalkozni, akkor azt jelezzék, és ennek megfelelően 
készítem el a beszámolót. Nem érkezett olyan megkeresés, ami miatt ki kellett volna 
egészítenem a beszámolót.  
Az előterjesztésben leírtam, hogy minden szakterület külön beszámol az év különböző 
hónapjaiban. Igyekeztem azokat a szakterületeket kidomborítani, amelyek vagy bizottsághoz 
kapcsolódóan, vagy egyedileg sem számolnak be.  
Leírtam a beszámolóban, hogy fontosnak tartom azt, hogy a település lakossága elégedett legyen 
a Polgármesteri Hivatal munkájával. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy rend legyen sokszor 
kedvezőtlen tartalmú döntéseket is kell hozni hatósági jogkörömben. Döntéseimben az 
igazságosság és a maximális körültekintés jellemez engem és a kollégáimat is. A problémákhoz 
való hozzáállás nagyon pozitív a hivatalban, emellett igyekszünk az új elvárásoknak is 
megfelelni.  
Nagyon fontos a testülettel való együttműködés, és úgy gondolom, hogy a hivatal apparátusa jó 
munkakapcsolatban van a képviselőkkel. Az új testület felállása óta folyamatosan próbáltunk 
megfelelni az új elvárásoknak, ami mára elmondhatom, hogy ha kisebb zökkenőkkel is, de jól 
alakul.  
Az ellenőrző szervekkel kiegyensúlyozott és jó a kapcsolatunk. Ezektől a szervektől nem 
kaptunk olyan megállapításokat, ami miatt alapjaiban át kellene alakítani a munkavégzést. 
Minden új feladatot a legjobb tudásunk és képességünk szerint végzünk.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolómat, amennyiben a jövőre nézve 
újabb elvárások vannak, azt szívesen akceptálom a munkában is.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm jegyzőasszony beszámolóhoz tett kiegészítését. Köszönöm továbbá a hivatal 
munkáját, hogy segíti a Képviselő-testület és a polgármester munkáját, úgy hogy közben a 
település hatósági feladatait és az egyéb településfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat is ellátja.  
Javaslom, hogy a következő munkaterv elkészítésénél vegyük figyelembe, hogy integráltan 
kerüljenek egyszerre és egy helyre a beszámolók. Úgy gondolom, hogy akkor lenne teljes a kép a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról, ha egyszerre számolna be minden szakterület.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A hivatali beszámoló rendkívül fontos anyag, hiszen a mi munkaszervezetünkről van szó. De, ha 
tágabb kivetítésben nézem, akkor azt kell mondanom, hogy nemcsak a mi, hanem a település 
munkaszervezete is. Fontosnak tartom, hogy mindenki elégedett legyen az itt folyó munkával, 
annak minőségével, az emberekhez, mint ügyfelekhez való hozzáállással, segítőkészséggel, 
rugalmassággal.  
A beszámoló számos örömteli tényt rögzít, ebből azt emelném ki, hogy a végzettséget tekintve 
rendkívül jó az arány. Megállapítja az anyag, hogy sem túlképzettségről sem alulképzettségről 
nem beszélhetünk. Sok jegyző és Képviselő-testület elégedett lenne, ha ilyen munkaszervezetet 
tudhatna magáénak.  
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A beszámoló számos igényt is megfogalmaz, ebből szeretném kiemelni, hogy a továbbképzések 
biztosítását a dolgozók részére nem tartja elégségesnek. Mindannyian tapasztaljuk, hogy milyen 
gyorsan változik minden körülöttünk, a pályázati rendszer, a direktívák, a jogszabályok 
változnak és természetes az igény, hogy naprakészek legyünk. Fontosnak tartom ezt a 
megjegyzést, úgy gondolom, hogy az igény jogos, a költségvetés tervezésénél oda kell figyelni, 
hogy erre biztosítsunk forrásokat. A másik igény, amivel egyetértek, az a beruházások, projektek 
szervezésében lebonyolításában való aktívabb részvétel. Támogatnám, ha a napi igazgatási 
feladatok elvégzésén túl a hivatal egy része projekt menedzsmentként is bekapcsolódna ezekbe a 
munkákba. A dolgozók nagy tapasztalatot tudnak szerezni, és mi is nyugodtabbak vagyunk 
akkor, ha a saját kollégáink szakértelmére támaszkodunk.  
Fenntartom még mindig a véleményem, hogy jegyzőasszony önként vállalt munkát vállal és nem 
pluszban.  
Köszönet illeti a jegyzőasszonyt, rajta keresztül a hivatal dolgozóit, és szeretném megköszönni, 
hogy a PB által javasolt elemek bekerültek a beszámolóba. A PB a beszámolót elfogadja és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Azt szeretném elmondani, hogy jegyzőasszonynak kitűnő kollégái vannak. Csak a magam 
szerény véleményét és a községben elhangzott véleményeket tudom elmondani. A hivatali 
dolgozók igen jó szakmai felkészültséggel és emberi tartással rendelkeznek. Bármilyen kéréssel 
bemegyek a hivatalba, a dolgozók azonnal és készséggel segítenek. Véleményem szerint az 
összes kollégája ismeri a saját maga szakmai területét és a munkáját profi módon végzi. 
Köszönet a hivatal dolgozóinak, és a magam részéről elfogadom a beszámolót. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Szeretném kiemelni az építési beruházásnál végzett munkájukat és azt szeretném megköszönni. 
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen pályázatírási lehetőségeket lát még a közeljövőben.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A legközelebbi a patakmeder szabályozásával kapcsolatos uniós pályázat, az Egészségház 
felújításával kapcsolat pályázat (akadálymentesítés), a Faluház tetőterének beépítésére van 
pályázat, és szeretném, ha bejönne egy olyan pályázat is, amivel a hivatal kulturáltabb 
elhelyezését és az irattár bővítését is meg tudnánk oldani. A pályázati lehetőségeket 
folyamatosan figyeljük, ha bármi számunkra előnyös lehetőséget találunk, azt jelezzük.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Szeretném megköszönni a hivatali dolgozók munkáját, osztom polgármester úr javaslatát, hogy a 
beszámolókat egyszerre fogadjuk el. Az EEB is rendszeresen kap anyagot a hivatal dolgozóitól, 
amik megalapozzák a munkánkat.  
Az EEB elfogadja a beszámolót és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Azt szeretném kérni, hogy ha igény van a dolgozók továbbképzésére, azt ne a beszámolóból 
tudjuk meg, hanem jelezze jegyzőasszony és a Képviselő-testület megoldást fog találni a 
problémára.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Szépen fokozatosan beépítésre kerül a költségvetésbe, bár a testület nem említette, de a 
nyelvtudás az még fejlesztésre szorul a hivatalban. Köszönöm a testület dicsérő szavait.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A hónap végén lesz egy konferencia az adó és adóbehajtással kapcsolatosan, melyre delegáltam 
jegyzőasszonyt és az adós kolléganőt.  
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Úgy látom, hogy a testület tagjai köszönetüket fejezik ki a hivatal munkájához, elfogadásra 
javaslom a Polgármesteri Hivatal 2010. évről szóló beszámolóját.  
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

 
46/2011. (VI.09.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2010. és 2011. év eddig eltelt 
időszakának munkájáról készült beszámolóját. 
 

3. Napirendi pont 
Az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója az eddig végzett munkáról 
Előadó: Kapuvári Csaba EEB elnöke 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megkérem Kapuvári Csaba képviselő urat, az EEB elnökét, hogy terjessze elő az eddig végzett 
munkájukról szóló beszámolót.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Könnyű dolgom van, hiszen a testületi ülés előtti bizottsági megbeszélésen minden képviselő 
megjelent, így látják nemcsak a pozitív, de a negatív részeit is a munkánknak. 
Az Emberi Erőforrás Bizottság szociális ügyekben kapott döntési jogot a Képviselő-testülettől. 
Az egészségügy, oktatás, művelődéskultúra, idegenforgalom, sport, civilszervezetek 
működésének figyelemmel kísérése a fő feladataink közé tarozik. A bizottság két tagja Kakuk 
Pál képviselő és Juhász Csaba képviselő, jómagam pedig a bizottság elnöke vagyok. A szociális 
ügyekkel mindhárman foglalkozunk, a munkamegosztás a következőképpen alakul. 

- Kakuk Pál: egészségügy, civil szervezetek működésének figyelemmel kísérése, 
- Juhász Csaba: művelődéskultúra, idegenforgalom,  
- Kapuvári Csaba: oktatás, sport. 

Ilyen módon próbáljuk megosztani a munkát egymás között, de mindenki foglalkozik minden 
területtel. A tapasztalatainkat, véleményeinket megosztjuk egymással, a bizottsági véleményeket, 
javaslatokat közösen alakítjuk ki. A beszámolóban található statisztikát a szociális, gazdasági és 
gyámügyi előadó segítségével készítettük el. A szociális ügyekben nem minden esetben a 
bizottság dönt, többségében jegyzői hatáskörbe tartozik. Részletesen leírtuk az általunk hozott 
döntéseket, megemlítem, hogy a döntéseink ellen egy fellebbezés sem érkezett.  
Amennyiben a testületnek kérdése van, szívesen válaszol bizottságunk bármelyik tagja azokra. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A sporttal, kapcsolatos ágazattal véleményem szerint többet kellene foglalkozni, a fiatalok 
egészségre nevelése a hasznos időtöltés miatt, ezzel kapcsolatban írja elnök úr, hogy várják az új 
törvény megjelenését. Úgy gondolom, hogy addig is valamit kéne tenni, és az elmúlt időszakban 
sem igazán tapasztaltam aktivitást.  
Még egy kérdésem lenne, hogy mit jelent az a mondat, hogy az Egészségház működéséhez 
szükséges legfontosabb munkákat a nyár folyamán el kell végezni.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az eredeti beszámolóban megírtam, a tisztasági festésről van szó, amit polgármester úr már 
megígért. Nem akartam tovább részletezni, mert sok mindent el kéne végezni, de erre akkor 
kerülhet sor, ha sikeresen pályázunk az Egészségház felújítására. 
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Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Ez a második része, a kérdésem arra vonatkozik, hogy az Egészségház működéséhez szükséges 
munkálatok melyek? 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Jelenleg a tisztasági festésre gondolok, hiszen csak erre van pénz. Érkezett az ott dolgozóktól egy 
részletes helyzetkép, de mindent megoldani csak akkor tudunk, ha pályázati pénzhez jutunk. 
A sporttal kapcsolatban teljesen jogos az igény, jeleztük az ÁMK igazgató felé, hogy fűzze 
szorosabbra a kapcsolatot a labdarúgó egyesülettel, itt az utánpótlásra gondolok. A bizottság 
minden tagja javasolta, hogy szeptembertől bevezetésre kerüljön az emelt szintű testnevelés 
oktatása, azt is javasoltuk, hogy az iskolában a sportmunka folyjék össze az utánpótlás 
nevelésével. 
Bőven van tennivaló, a sportéletet szeretnénk kicsit programozni, figyelemmel kísérni, és amikor 
a törvényi keretek véglegesülnek, akkor megfogalmazzuk a sportkoncepciót.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
A bizottság elnöke felsorolta, hogy a bizottsághoz milyen sok terület tartozik, ezért tisztelettel 
azt kérem a képviselő társaimtól és a község vezetőitől is, hogy fogadják el, hogy mindig egy-
egy témával súlypontozva foglalkozunk. Lehet, hogy most a sport egy kicsit alább hagyott, az 
észrevétel jogos, de tudjuk azt, hogy most a kultúra adott kemény feladatokat. Azután jön az 
iskolakezdés, akkor valószínűleg az oktatás lesz a fő feladatunk, sort kerítünk a sportra is.  
Nem szeretném kritizálni, hogy ezen a nagy településen 2 bizottság működik, ami jól van, de 
kérem figyelembe venni, hogy vannak kisebb települések ahol 4-5 bizottság működik. Nem azt 
javaslom, hogy így legyen, de valószínűbbnek tartom, hogy így a feladatok szétosztva 
látványosabbak, nálunk a súlypontozás a cél, ami jól működik. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm a bizottság munkáját, a Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom a beszámolót. 
 
A Képviselő-testület az EEB beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

 
47/2011. (VI. 9.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata : 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
Emberi Erőforrás Bizottság 2010. és 2011. év eddig eltelt időszakának munkájáról készült 
beszámolóját. 
 
4. napirendi pont 
…/2011. (VI.09.) számú rendelet a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
Előadó: alpolgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ilyen rendelet még nem volt a településünkön, de sajnos vannak olyan tendenciák, ami miatt 
érdemben lépnie kell a Képviselő-testületnek. Egyrészt a részterület szabályozatlansága, 
másrészt, meg kell védeni magunkat és rendszabályok közé kell szorítani a bejelentkezést az 
esetleges betelepülőkkel szemben, akik jogcím nélküli lakásfoglalóként mások tulajdonát veszik 
igénybe vagy használják. Mindezek mellett pedig sem kötelezettségeiknek, sem pedig az emberi 
együttélés alapvető szabályainak nem tesznek eleget. A „magunk” alatt nem a polgármestert és a 
Képviselő-testületet értem, hanem a település jogkövető lakosságát.  
A szakmai munkát a hivatal apparátusa és jegyzőasszony végezte az elvi hozzájárulásommal. 
Felkérem alpolgármester asszonyt, hogy terjessze elő a rendeletet. 
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Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A polgármester úr már igazából az előterjesztés okait is elmondta, de konkrétabban is 
elmondom, hogy más településekről ide költöző családokhoz újabb családtagok, vagy rokonok 
szeretnének beköltözni, a meglévő épületekbe. Ezek magántulajdonú ingatlanok, – amelyekről 
konkrétan szó van – ahol már nagy létszámú család él. Ez olyan szociális helyzetet teremt, ami 
miatt ezt a rendeletet meg kell hozni. A rendelet szabályozza, hogy az ingatlanban 1 főre 
legalább 6 m² alapterület és 15 légköbméter jusson. A bejelentkezést csak akkor tudjuk 
elfogadni, ha ezeknek a feltételeknek megfelelnek. A rendelet szabályozza azt is, hogy mi számít 
lakóhelyiségnek, mi a lakó és mi a szükséglakás. A legfontosabb, hogy egy lakásba emberi 
körülmények között csak meghatározott létszámú ember élhet, ezért fontos, hogy ezt rendeletbe 
szabályozzuk.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Hivatalai kötelességem felhívni a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy jogilag ingoványos 
területre jutottunk. A jog feladata, hogy az adott élethelyzeteket mindig megfelelően 
leszabályozza. A Képviselő-testület minden bizonnyal tud róla, hogy más települések is 
próbálkoztak már ilyen rendeletalkotással, és annak milyen jogkövetkezményei lettek. Fel kell 
hívnom a testület figyelmét, hogy a jelenlegi jogi szabályozás szerint akár alkotmánysértő is 
lehet ez az önkormányzati rendelet. Fel kell készülni arra, hogy a Kormányhivataltól 
törvényességi észrevételt kapunk, el kell dönteni, hogy ez felvállalható-e a testület részéről.  
Amiért ambivalens vagyok ebben a kérdésben az az, hogy – már gyakorló jegyzőként megéltem 
azt, hogy vérhas járvány volt egy településen - és a polgármestert elmarasztalták, mert az 
illemhelyek tisztántartásához kötötte a segélyek és szociális ellátások kifizetését, ma ott tartunk, 
hogy a szociális törvény lehetővé teszi, hogy ezt rendeletben lehessen szabályozni, de példának 
mondhatnám még a közmunkások foglalkoztatását is.  
A mondanivalóm lényege, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint aggályos ennek a rendeletnek az 
elfogadása, viszont - ha a Kormányhivatal úgy gondolja, és az Alkotmánybírósághoz kerül az 
ügy - nem tartom lehetetlennek, hogy amire az Alkotmánybíróság elé kerül a normakontroll, 
addigra jogszabályi szintre emelt problémakör lesz. Több településen nem vonták vissza a 
rendeletet, megvárják a szankciók alkalmazását. Javasolni tudom, hogy bármelyik képviselő egy 
országgyűlési képviselővel vegye fel a kapcsolatot és vesse fel, hogy törvényjavaslat formájában 
jogalkotási szintre emeljék ezt a problémakört, mert ez a legkorrektebb megoldás.  
Mikor hozzáfogtam a feladathoz, utánanéztem az interneten, hogy mennyi település és hogyan 
szabályozta le ezt a problémás élethelyzetet, beszéltem jegyző kollégákkal, hogy mire figyeljek 
oda a rendelet megszövegezésekor. A legnagyobb probléma, amit az egyik kormányhivatal 
kifogásolt, hogy az önkormányzati rendelet lakás definíciója nem egyezett meg más törvény 
lakás definíciójával. A települési rendelet a lakás fogalmát az OTÉK szerint definiálta, ami egy 
szigorúbb szabályozás. 5-6 jogszabályt találtam – kivétel nélkül törvények – ahol a lakás 
fogalma – eltérő paraméterek alapján – le van írva.  
Hivatali kötelezettségem volt a Képviselő-testületet tájékoztatni, de úgy gondolom, hogy a 
kialakult élethelyzetet orvosolni kell, mert óriási az elégedetlenség a településen. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A településen működő Cigány Kisebbségi Önkormányzat is támogatja a rendelet megalkotását.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Egyetértek a rendelet megalkotásával, még az állattartási rendeletben is meg van határozva, hogy 
egy kutyának, sertésnek, mennyi hely kell, egy embernek pedig a higiénikus, emberi 
körülmények miatt pláne meg kell lennie az elegendő helynek. Véleményem szerint ez a rendelt 
vállalható. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzatnak nemcsak az a feladata, hogy a napi élet dolgait kezelje, és üzemeltesse a 
települést, hanem feladata megvédeni a saját intézményeit és a település lakosait. Sajnos ez a 
fajta beszivárgás Felsőtárkányban együtt járt a bűnözés megemelkedésével és együtt járt a 
higiénés problémák előkerülésével. Ennek gátat kell szabni. Az, hogy nincs egy egyértelmű jogi 
szabályozás a magyar jogrendben, az nem az Önkormányzat problémája kell, hogy legyen. Úgy 
gondolom, hogy ha a törvény valamit kifejezetten nem tilt meg, vagy nem vesz ki az 
Önkormányzat hatásköréből, akkor a helyi Képviselő-testület alkothat helyi rendeletet, hiszen ez 
kifejezetten helyi ügy. Amennyiben a Kormányhivatal úgy gondolja, hogy ez a rendelet nem 
megfelelő, akkor úgy gondolom, hogy állunk elébe ennek a megpróbáltatásnak, saját lakosaink 
érdekében. Megfelelő körülményekhez kell, hogy kössük a településen a lakhatást, turisztikai 
szempontból is releváns, hogy megfelelő porták és életkörülmények álljanak rendelkezésre a 
településünkön, másrészt úgy gondolom, hogy az intézményeinket azért tartjuk fenn, és azért van 
meg a szülők és a lakosok bizalma az Önkormányzattal szemben, mert ad arra, hogy milyen 
körülményeket tart fenn a településen és intézményeiben.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Egy dolgot még szeretnék elmondani a félreértések elkerülése végett. Ez a rendelkezés a 
hatályba lépés napjától érvényes, tehát amikor elfogadja a testület akkortól kezdve él a rendelet, 
azaz alkalmazható. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az a kérdésem, hogy a rendelet betartását hogyan, milyen módon tudjuk ellenőrizni. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A rendelet magába foglalja, hogy a jegyző hatáskörébe tartozik az ellenőrzés, szemle útján. 
Persze környezettanulmányt maga a bizottság is végezhet.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Ha egy ilyen csoport betelepül, akkor milyen eszközök vannak a kezünkben, hogy eljárjunk.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ez a rendelet a bejelentkezést szabályozza, ami azt jelenti, hogy – azt nem tudjuk 
megakadályozni, hogy ide-oda költözzön – viszont előbb vagy utóbb szüksége lesz valamilyen 
ellátásra. Ahhoz, hogy helyben ellátást kapjon, azonnal szüksége van helyi bejelentett lakcímre. 
A rendelet melléklete egy nyilatkozat, melyet ki kell tölteni, és bármikor ellenőrizhető annak a 
valóságtartalma. Amennyiben nem valós adatokat tartalmaz a nyilatkozat megtagadhatom azt, 
hogy az országos lakcímnyilvántartásban ők, Felsőtárkányban bármilyen lakcímet 
létesíthessenek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, szavazásra bocsátom a rendeltet, kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 15/2011. (VI. 9.) számú rendeletét a 
lakcímbejelentés helyi szabályiról lásd 2. számú mellékletként 
 
5. napirendi pont 
A 17/2011.(III.10.) Önkormányzati határozat módosítása 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2011. (III.10.) számon hozott egy határozatot, 
miszerint a patakmeder pályázatra vonatkozó tervezési szerződést a Berterra Kft.-vel kösse meg. 
Az árajánlatot Juhász Sándor Bert adta, mint egyéni vállalkozó, egy Berterra fejléces papíron. Az 
eredeti előterjesztés volt hibás, amiért elnézést kérek, és kérem a Képviselő-testületet, hogy 
azért, hogy a szerződéseink is a helyükre kerüljenek Juhász Sándor Bertre módosítsuk a szerződő 
felet.  
A tervmunkálatok elkészültek és az engedélyezési eljárás folyamatban van, de ahhoz, hogy 
minden rendben legyen, szükség van a határozat módosítására. Ez a módosítás további anyagi 
eszközöket nem igényel az Önkormányzattól. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a módosítást.  
 
A Képviselő-testület a 17/2011. (III.10.) számú határozatot egyhangúlag módosította. 

 

48/2011. (VI. 9.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata : 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a 17/2011. (III.10.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és támogatja a Föderáció Kft.-vel való szerződés 
megkötését, illetve Juhász Sándor Bert 3770 Sajószentpéter, Madách u. 12. szám alatti 
lakossal való tervezési munkák elvégeztetését, nyertes pályázat esetén az alábbi 
feltételekkel:  
 

• Geodéziai tervezési díj     680.000,- Ft +ÁFA 
• Vízimérnöki szakági tervezési díj   2.150.000,-Ft,-+ÁFA 
• Talajmechanikai vizsgálatok   220.000,- Ft +ÁFA 
• Gazdasági megvalósíthatósági tanulmány 310.000,- Ft +ÁFA 

 
A Föderáció Kft.-vel a szerződés feltételeinek pontosítása és részletes költségkimutatás 
elkészítése után bizottsági egyeztetést követően kösse meg a polgármester a szerződést a 
költségvetési tartalék terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
6. napirendi pont 
Egyebek 
 
a.) Patakmeder pályázat 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
A 2010. évi nagy esőzések miatt szükségessé váltak a község illetékességi területén lévő 
vízelvezetést érintő beruházások.  
 
Az ÉMOP-3.1.2/E-11 kódszámú pályázati kiírás „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken” tárgyú pályázat keretében lehetőségünk van e beruházásokra pályázatot 
benyújtani. 
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A projekt keretében Felsőtárkány vízvédelmi fejlesztése valósulna meg, mely a hiányzó művek 
kiépítését, a patakmeder szabályozását, felújítását, új partvédelem és medervédelem kiépítését, a 
meglévő művek rekonstrukcióját, a lefolyás- és a hordalék tervezett szabályozását foglalja 
magában.  
A beruházás megvalósulása biztosítaná a rendkívüli csapadékvíz biztonságos elvezetését a 
belterületről. 
 
A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület határozata szükséges az önrész biztosításáról. 
A beruházás összes bekerülési költsége 78 millió forint.  A pályázat sikere esetén 95 %-os 
74.100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.  
 
Az előterjesztést azzal szeretném kiegészíteni, hogy az előző határozatmódosítás kapcsán 
jeleztem, hogy a tervezési munkák elkészültek, tehát az Önkormányzat már a meghaladó önerőt 
(3.900.000,- Ft) teljesítette ehhez a pályázathoz. Ez egy technikai jellegű Képviselő-testületi 
határozat lenne, ami anyagi eszközöket már nem igényel, csak szeretnénk, ha ebben a 
pályázatban is felhasználhatóak lennének a már elkészült tervek, illetve a tervdokumentációt 
önerőként el tudjuk számolni és a pályázaton érdemben tudjunk indulni.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 3.900.000,- Ft 
önerőt a költségvetési tartalék terhére - amiből kifizettük a 4.200.000,- Ft tervezési díjat – 
biztosítani szíveskedjék.  
Jegyzőasszony jelezte az előbb, hogy a Polgármesteri Hivatalban a hivatali dolgozókból 
rendelkezésre áll egy csapat, és szükség szerint kibővül azokkal a hivatali dolgozókkal, akiknek 
a munkájára a pályázat benyújtásához szükség van. Ez az Önkormányzat számára plusz anyagi 
kiadásokat nem jelent, mert azokból a projekt menedzsment költségekből, melyeket a pályázat 
finanszíroz, a kollégák munkaidőn túli tevékenysége megfizethető. 
Javaslom, hogy a tartalék terhére az önerőt elfogadni szíveskedjen a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag módosította. 

 
49/2011. (VI. 09.) Önkormányzati  Képviselő – testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az Észak-magyarországi Operatív program keretében kiírt Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában történő 
támogatás elnyerésére. 
 
A pályázat és a fejlesztés célja a 2010. májusi – júniusi rendkívüli esőzések és árvizek által 
érintett csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása.  
 
A Képviselő–testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, 3.900.000,- Ft-ot, 
azaz hárommillió-kilencszázezer forintot a költségvetés keretén belül (az általános tartalék 
terhére) biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
b.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Kft. szerződésének meghosszabbítása a 
 Pelazol Kft.-vel 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Kft. új ügyvezetőjének a beiktatásánál derült ki, hogy az önkormányzati könnyvizsgálat ideje 
és a Kft. könyvvizsgálat ideje nem párhuzamos. 2011 májusában lejárt a kft. könyvvizsgálói 
szerződése. A szerződéstervezetben azért szerepel 2012. május 31-e, mert idén novemberben 
módosítani kell az alapító okiratot, és akkor ezt a bejegyzést is tudjuk módosítani a szükséges 
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törvényi határidőig. Semmi esetre sem maradhatunk könyvvizsgáló nélkül, hiszen kötelező, a 
jogszabály előírja.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy változatlan tartalommal hosszabbítsa meg a 
könyvvizsgálói szerződést a Pelazol Kft.-vel. Kérem, hogy amennyiben egyet ért a Képviselő-
testület szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
50/2011. (VI.09.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Felsőtárkány Községüzemeltetési 
Nonprofit Kft. a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó szerződését változatlan tartalommal 
hosszabbítsa meg 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig a Pelazol Kft.-vel. 
 
Felelős: Kft. ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
c.) ÁMK Alaptó Okiratának módosítása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az EEB tárgyalta az ÁMK alapító okiratának módosítását, ami az előző testületi üléseken történt 
döntések okán módosul. Az ÁMK igazgatója a szakmai szervezetekkel a szükséges 
egyeztetéseket megtette. A bizottságnak van-e módosítása, esetleg kiegészítse. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottság által javasolt módosítások megtörténtek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom az alapító okirat módosításának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását egyhangúlag elfogadta. 

 
51/2011, (VI.9.) Önkormányzat Képviselő-testének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Felsőtárkányi 
Általános Művelődési Központ alapító okiratának 2011. július 1-jei hatállyal történő 
módosítását és felhatalmazza Felsőtárkány Község polgármesterét az alapító okirat 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. július 1. 
 
Juhász Csaba képviselő: 
Röviden szeretném értékelni a Trianoni emléknapi megemlékezést. A tavalyi rendezvény után 
azt gondoltam, hogy nem lehet újat mutatni. Nagyon meg vagyok elégedve a szervező és 
lebonyolító munkával, köszönet érte. Szeretném kiemelni a beszédeket, amik nagyon 
összeszedettek, lényegre törőek és emelkedettek voltak. Javaslom, hogy amennyiben a testület 
teheti egy köszönő vagy dicsérő levelet Juhász Judit tanárnőnek küldjünk meg. A tanárnő szívén 
viseli ezeket a rendezvényeket és alapos munkát végez.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Személy szerint Kakuk Pál képviselő urat is meg kell említeni, hiszen ő is rengeteget tett a 
rendezvény színvonalas lebonyolításáért. A résztvevők munkáját köszönjük. 
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Juhász Csaba képviselő: 
Az Önkormányzat nevében személyesen már megköszöntem, sőt más irányú elismeréséről is 
gondoskodtam, hiszen a tanárnő a szabadideje terhére végzi ezt a munkát és nem csak azokkal a 
hallgatókkal, akik az ÁMK keretein belül vannak, hanem olyan hallgatókkal is, akik már 
kikerültek a Felsőtárányi ÁMK-ból.   
 
Juhász Csaba képviselő: 
Azok a rendezvények, melyeket ő tervez és szervez olyan színvonalúak, hogy bárhol megállnák 
a helyüket.  

 
Kakuk Pál képviselő: 
Köszönöm Kapuvári Csaba képviselőtársam dicsérő szavait, nekem ez kitüntetés.  

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm mindenki munkáját.   

 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 18.00 órakor bezárom. 

 
k.m.f. 

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


