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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Felsőtárkányi Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2011. október 13. napján 
14.00 órakor megtartott testületi ülésén.  
 
 
 

Határozatok: Tárgya: 

75/2011. (X.13.) Zárt ülés elrendelése 

76/2011. (X.13.) 
 
Euro HUSK 1011 pályázaton való részvétel elfogadása 

77/2011. (X.13.) 
„Közösségi Energiaudvarok fejlesztése” című pályázaton való részvétel 
elfogadása 

78/2011. (X.13.) 
 
„Képzési Központ fejlesztése” című pályázaton való részvétel elfogadása 

79/2011. (X.11.) 
 
„Helyi Termékeket népszerűsítő rendezvény” című pályázaton való 
részvétel elfogadása 

80/2011. (X.13.) 
 
„Bükki Nyitott Műhely” című pályázaton való részvétel elfogadása 

81/2011. (X.13.) 
Csatlakozás a Palócút Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesülethez 
 

82/2011. (X.13.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításának elfogadása 

83/2011. (X.13.) 
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör 
átadásának elfogadása 
 

Rendeletek: 
Tárgya: 

 

16/2011. (X.13.)  
14/2011. (VI.09.) számú költségvetési rendelet módosítása 

17/2011. (X.13.) 
…/2011. (X.13.) számú rendelet elfogadása az Egri Kistérség Többcélú 
Társulása részére történő feladat- és hatáskör átadásról 

 
 
 
A jegyzőkönyv vezetése 196. oldaltól 200.oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az eltelt időszak 
munkájáról. 

  Előadó: polgármester, Balogh László Kft. ügyvezetője 
 

2. Vezetői ösztönzési rendszer kialakítása 
 Előadó: Szántósi Rafael PB elnöke 
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3. EURO HUSK pályázat támogatásának elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
4. Leaderes pályázatok támogatásának elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
5. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
6. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
7. Csatlakozás a Palócút Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesülethez 
 Előadó: polgármester 
 
8. …./2011. (X.13.) önkormányzati rendelet elfogadása az Egri Kistérség Többcélú 

Társulása részére történő feladat- és hatáskör átadásról 
 Előadó: polgármester 
 
9. 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: 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal 
megjelent. 
 
A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Javaslatot teszek arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse. Kérem a 
Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

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

A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 

 
 



 198 

1. Napirendi pont: 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az eltelt időszak 
munkájáról. 
Előadó: polgármester, Balogh László Kft. ügyvezetője 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2011. június 1-jétől Balogh László látja el a Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőit. Az ügyvezető 
elkészítette az eltelt időszakról szóló tájékoztatót, illetve a könyvelői iroda megküldte a pénzügyi 
beszámolót, melyet a munkatervben megjelölt időben tárgyal a Képviselő-testület. Kérdezem 
Balogh Lászlót, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos tájékoztatót.  
 
Balogh László ügyvezető: 
Az általam megküldött anyagban látszik az éves terv, illetve a szeptember 30-ai állapot. El 
szeretném mondani, hogy az éves költségvetést az elődöm készítette el, így ahhoz kellett 
igazodnom.  
Az előző évektől eltérően, az idei költségvetésben jelentkeztek előre nem látható költségek, 
hiszen új intézmények kerültek be, melyek idén elérik a tényleges működési költségeket.   
A jelenleg zajló aktuális munkákról szeretném tájékoztatni a testületet.  A patakmeder helyre- 
állítása részben a vis major támogatás keretéből történik. Az Egészségháznál kb. 30 m hosszan 
90 %-ban készen van a terméskőből készült támfal, illetve a Béke utcában szintén a napokban 
fejeződik be a támfal felépítése. Itt egy elég komoly vasalt támfal készült, amely az utat is védeni 
fogja.  
Törekszem a munka hatékonyságának a növelésére, erre elég nagy hangsúlyt kellett fektetni az 
elmúlt időszakban. Kettő fő közmunkástól sajnos meg kellett válnom, kettő közmunkás pedig 
nagy örömömre ki tudott szakadni a közmunkaprogramból és sikeresen el tudott helyezkedni a 
versenyszférában.  
 
A községet járva, szeretném elmondani a javaslataimat a ránk váró munkákkal kapcsolatosan. A 
községben több helyen van fajátékokkal felszerelt játszótér, fa szemetesek, illetve útbaigazító 
táblák. Sajnálattal látom, hogy ezek a játékok nagyon rossz állapotban vannak, de a törvényi 
előírásnak megfelelően ezeket a jövő évben minősíttetni kell. A tóparton a Csárda felőli 
faszerkezetes híd elég rossz állapotban van, véleményem szerint már balesetveszélyes, ennek a 
hídnak a felújítását rövid időn belül meg kell oldani. Mivel ez a híd a község egyik jelképe, ezért 
véleményem szerint komoly mestermunkát igényel a helyreállítása. A kerékpárúton végigmenve 
jól látható, hogy az út balesetveszélyes. Pillanatnyi megoldásként a kisebb kátyúkat betömtük, de 
belátható időn belül ezt az utat is fel kell újítani.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A közhasznú foglalkoztatottakkal kapcsolatban kérdezem, hogy hogyan tudod megoldani a 
munkához való pozitív hozzáállásukat, illetve a község lakóitól vannak-e visszajelzések.  
 
Balogh László ügyvezető: 
A saját munkám minősítése nem az én feladatom, de utaltam rá, hogy két fő közhasznú 
foglalkoztatottól meg kellett válni, éppen a munkához való hozzáállásuk miatt. El szeretném 
mondani, hogy nagyon féltem a feladattól, de sok pozitív tapasztalatom van.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A költségvetéssel kapcsolatosan kérdezem, a tervezett vállalkozási tevékenységekből befolyó 
bevételek hogyan alakulnak a tervezetthez képest.  
 
Balogh László ügyvezető: 
Erre a kérdésre azért nem tudok egy szóban válaszolni, mert az elődömtől megörököltem egyéb 
munkákat, melyek pályázathoz kapcsolódtak, volt egyéb bevételünk pl. a fémhulladékból 
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származó bevétel. Jelenleg vannak olyan munkáink, melyek folyamatban vannak, a ráfordítás 
elég nagy, de bevételt még nem realizáltunk a munkából.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előző időszak vonatkozásában is el tudom mondani, hogy gyakorlatilag 99 %-ban 
önkormányzati tevékenységhez kapcsolódik a vállalkozási bevétele a kft-nek. A 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvező helyzet megszűnt, gyakorlatilag a településen 
kialakuló munkák azok, melyek ellátják a kft. dolgozóit munkával.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A kft. ügyvezetőjének tájékoztatását megköszönöm, a kérdéseimre kimerítő válaszokat kaptam. 
A Tóparttal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy pozitív véleményeket hallok vissza, 
látványosan javul a helyzet, látszik, hogy a területnek van gazdája. Azt szeretném kérdezni, hogy 
miben látod a jelenlegi helyzet még jobbá tételét.  
 
Balogh László ügyvezető: 
A nyár elején egy közmunkást kineveztem ún. tógondnoknak, aki ügyelt a terület tisztaságára. A 
bérelt rendezvények támogatása a másik fő feladatunk, ezeket a rendezvényeket tudjuk 
prognosztizálni, együttműködünk az ÁMK-val, illetve a közművelődéssel.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A színpad környékét, annak rendbetételét sikerült-e már felmérni?  
 
Balogh László ügyvezető: 
A kőszínpad és a nézőtér rendbetétele a jövő évi költségvetésig várat magára. Tervezem, egy 
mobil, hordozható fémszerkezetes fapadlós színpad elkészítését, melyet a későbbiekben bérbe is 
adhatunk. Ezt a színpadot úgy tervezem, hogy akár a kőszínpadra ráhelyezhető legyen, akár a 
rendezvénytér egy másik pontján felállítható legyen. Ennek a színpadnak az elkészítését a kft. 
saját dolgozóival el tudja végezni. Az ÁMK részéről volt olyan igény, hogy ez a színpad akár 
belső térben is felállítható legyen, így nem lenne szükség a továbbiakban bérlésre.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A tóparton a gépkocsik parkolását kellene sürgősen megoldani. Többen nehezményezik, hogy 
egy rendezvény alkalmával 30-40 autó áll be a lókertbe. Kérem, hogy egy másik alkalommal erre 
a kérdésre térjünk vissza.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm az ügyvezető tájékoztatását, úgy gondolom, hogy ez az új vezetői elmélet 
mindenképpen igazolta a várakozásaimat, illetve a képviselőtársaim megnyilvánulásaiból is ez a 
tapasztalatom.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy a vezetői ösztönző rendszert zárt ülésen tárgyaljuk személyes érintettség miatt. 
Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a zárt ülés elrendelését  egyhangúlag elfogadta. 
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75/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében elfogadta, hogy a vezetői ösztönzési rendszer megtárgyalására, személyes 
érintettség miatt, zárt ülést rendel el. 

 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 14.30 órakor bezárom. 
 
 
 

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


