
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 Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Képviselő-testület 2011. július 
28. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén.  
 
 

Határozatok: Tárgya: 

52/2011. (VII.28.) 
Az Önkormányzat gazdasági tevékenységéhez kötött belső ellenőri 
szerződés megtárgyalása. 

 

53/2011. (VII.28.) 
A 49/2011. (VI. 09.) Önkormányzati Képviselő– testületi határozat 
módosítása 

 

54/2011. (VII.28.) A Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 154. oldaltól 158. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Az Önkormányzat gazdasági tevékenységéhez kötött belső ellenőri szerződés 
megtárgyalása. 

 Előadó: jegyző 
 
2. A 49/2011. (VI. 09.) önkormányzati Képviselő-testületi határozat módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
3. A Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása. 
 Előadó: alpolgármester 
 
4. Egyebek 
 

 
Jelen vannak: 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Juhász Csaba István képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba Képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy dr. Juhász Attila Simon polgármester úr és 
Bajzát Ferenc képviselő igazoltan van távol. 
 
A képviselői létszám: 5 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
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Előterjesztés teszek a napirendi pontok vonatkozásában, kérem a Képviselő-testületet az 
előterjesztés elfogadására.  
 

A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 

1. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat gazdasági tevékenységéhez kötött belső ellenőri tevékenységre kötött 
szerződés megtárgyalása. 
Előadó: jegyző 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Megkérem jegyző asszonyt, hogy a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kedvezőtlen kistérségi tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy az Önkormányzat 
gazdálkodási tevékenységének belső ellenőrzésére egy független és számos nagy önkormányzat 
ellenőrzését elvégző céget keresünk meg. 
 
Több sikertelen próbálkozást követően a legkedvezőbb és legszínvonalasabb ajánlatot a NMD 
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adta.  
Ez a gazdasági társaság budapesti székhelyű és figyelemre méltó referenciákkal rendelkezik, 
továbbá vállalja a tevékenységet a tárgyévi költségvetésünkbe betervezett összegért. Nettó 
420.000,- Ft-ot tesz ki a megbízási díj 2011. augusztus 1-jétől a belső ellenőrzési szolgáltatás 
ellátásáért.  
 
A kiszámíthatóság kedvéért tájékozódtam, hogy a későbbi évek vonatkozásában milyen 
ellenérték fejében vállalják az Önkormányzat ellenőrzését és írásban biztosítottak arról, hogy 
ugyanezért a díjért folyamatosan elvégzik ezt a tevékenységet. Kérésemre a szerződésben 
rögzítésre került a cég felelősségvállalása is azokra az esetekre nézve, amikor szakszerűtlen 
utasítás vagy tanács, javaslat révén kár éri az Önkormányzatot.  
 
A szerződés részét képezi a belső ellenőrzési ütemterv, melynek összeállításához szeptembertől a 
2012-es érvre vonatkozóan várjuk a tisztelt képviselők javaslatait. Kérem, hogy az 
Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó szerződés megkötését támogatni, jelen 
előterjesztést elfogadni szíveskedjenek. 
 
Az előterjesztés elfogadását Önkormányzatunk könyvvizsgálója, Szabó Józsefné hites 
könyvvizsgáló támogatja.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzon a belső ellenőrzésre vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
52/2011. (VII. 28.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta a belső ellenőrzése vonatkozó szerződéstervezetet és úgy döntött, hogy 2011. 
augusztus 1-jétől az NMD Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t bízza meg az 
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Önkormányzat gazdálkodási tevékenységének belső ellenőrzésével, nettó 420.000,- Ft 
összegért. 

Felelős: alpolgármester, jegyző 
Határidő: 2011. július 31. 
 
2. Napirendi pont: 
A 49/2011. (VI. 09.) önkormányzati Képviselő-testületi határozat módosítása 
Előadó: jegyző 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A pályázat beadását követően a NORDA hiánypótlási felhívásban kérte, hogy a 49/2011. 
(VI.09.) számú Önkormányzati határozatot bővítsük ki azokkal a paraméterekkel, melyeket a 
hiánypótlásban megadtak. A kolléganők előkészítették a határozati javaslatot a kérésnek 
megfelelően. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozat módosítását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
53/2011. (VII. 28.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata : 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a 49/2011. (VI. 09.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
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 
támogatása elnyerésére, a község illetékességi területén lévő árok és patakmedert érintő 
beruházásra ÉMOP-3.1.2/E-11. kódszámú pályázati kiírás „Településrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken” Felsőtárkány vízvédelmi fejlesztései, csapadékvíz elvezetési problémáinak 

megoldására” címmel. 
 
A pályázat és a fejlesztés célja a 2010. májusi – júniusi rendkívüli esőzések és árvizek által 
érintett csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása. A beruházás megvalósulása 
biztosítaná a rendkívüli csapadékvíz biztonságos elvezetését a belterületről. 
 
A projekt megvalósulási helyszínei:  

- Felsőtárkány 292. helyrajzi számú árok megnevezésű, természetben Felsőtárkány, Arany 
János utca melletti nyílt vízelvezető árok ingatlan, 1/1-ed részben Felsőtárkány Község 
Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 779. helyrajzi számú árok megnevezésű, természetben Felsőtárkány, Béke 
utca – Kossuth Lajos utca melletti nyílt vízelvezető árok ingatlan, 1/1-ed részben Felsőtárkány 
Község Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 1556. helyrajzi számú árok megnevezésű, természetben Felsőtárkány, Fő út 
melletti nyílt vízelvezető árok – Tárkány patak ingatlan, 1/1-ed részben Felsőtárkány Község 
Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 195/1. helyrajzi számú patak megnevezésű, természetben Felsőtárkány, Fő út 
melletti nyílt vízelvezető árok – patak ingatlan, 1/1-ed részben a Magyar állam tulajdona,  

- Felsőtárkány 1048/2. helyrajzi számú Imókő patak megnevezésű, természetben 
Felsőtárkány, Fő út melletti nyílt vízelvezető árok – patak ingatlan, 1/1-ed részben a Magyar állam 
tulajdona. 
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A projekt összes költségvetése 78.000.000,- Ft, mely a támogatás szempontjából 100 %-ban 
elszámolható.   
 
A Képviselő – testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, az összköltség 5 %-
át 3.900.000,- Ft-ot, azaz három millió kilencszázezer forintot a saját költségvetése keretén 
belül, céltartalékból biztosítja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. 
 
A pályázati forrásból támogatásként igényelt támogatás összege a projekt összköltségének 
95 %-a, azaz  74.100.000,- Ft. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
3. Napirendi pont: 
A Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása. 
Előadó: alpolgármester 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Az egyszemélyessé vált Bükk-kapu Kft. bejegyzéséhez szükséges két új felügyelő bizottsági tag 
megválasztása. 
A régi tagok közül Szoldatits László lemondott, dr. Derda Krisztina pedig csak az építkezés 
idejére vállalta a megbízatást, így Szabó Zoltán mellé polgármester úr két új tagot javasolt, 
Varga József és Bajzát Gyula (volt Önkormányzati képviselők) személyében. 
Erről a döntésről szóló határozatnak legkésőbb 2011. augusztus 1-jéig be kell érni a 
Cégbíróságra.  
 
Javaslom a tisztelt Képviselő–testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
54/2011. (VII. 28.) Önkormányzat Képviselő –testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az alpolgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Bükk-kapu Kft. cégbírósági hiánypótlására érkező 
felhívást és az alábbi döntést hozta: 
 
A Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottságának tagjai közé az alábbi személyeket delegálja, 
2011. július 16-ai hatállyal: 

• Varga József, 3324 Felsőtárkány, Ady E. u. 60. szám alatti lakos, 
• Bajzát Gyula, 3324 Felsőtárkány, Fő út 39. szám alatti lakos, 
• Szabó Zoltán Sándor, 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám alatti lakos.  

 
A társaság alapító okiratának külön – ezzel kapcsolatos – okiratba foglalt módosítását  a 
Képviselő-testület elfogadja. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: 2011. augusztus 1. 
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Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.00 órakor bezárom. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Pelyhe Istvánné dr. Pusztai-Csató Adrienn 
 alpolgármester jegyző 


