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

Határozatok: Tárgya: 

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.) 
 
95/2009. (IX.15.) számú Önkormányzati határozat visszavonása 
 

82/2011. (X.13.) 
 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 

83/2011. (X.13.) 
 
Csatlakozás a Palócút Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesülethez 
 

84/2011. (X.13.) 

 
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör 
átadásának elfogadása 
 

85/2011. (X.13.) 
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása alapján, 
tagdíj jogcímeken, illetve hozzájárulási jogcímen megfizetendő díjak 
elfogadása 

86/2011. (X.13.) 
A Kárpát Egyesület ingatlanvásárlási kérelmének elvi 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 
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A jegyzőkönyv vezetése 205. oldaltól 217. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 
 

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

  Előadó: polgármester, Balogh László Kft. ügyvezetője 
 

2. Vezetői ösztönzési rendszer kialakítása 
 Előadó: Szántósi Rafael PB elnöke 
 
3. EURO HUSK pályázat támogatásának elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
4. Leaderes pályázatok támogatásának elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
5. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
6. 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.  
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Javaslatot teszek arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse. Kérem a 
Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
3. Napirendi pont: 
EURO HUSK pályázat támogatásának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület a zárt ülésen határozatot nem hozott.  
A Képviselő-testület számára már ismert, a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalt határon 
átnyúló pályázati lehetőségről van szó. A pályázaton belül lehetőség van határon átnyúló 
együttműködés keretében komoly összegre pályázni mind az Önkormányzatnak, mint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Bükk-kapu kft-nek, különböző településen belüli fejlesztések 
végrehajtására.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

• Sziklaforrás felújítása 

• Tóparti rendezvénytéren kemencék elhelyezése 
• Tóparti játszótér kialakítása 

• Tájház táncpajta kialakítása 

• Tájház kemence és kéményépítés 
• Tájékoztató táblák és kiadványok 

Felsőtárkány Bükk Kapu Kft. 
• Parkoló kialakítás 

A pályázat 95 %-os támogatási intenzitású, az Önkormányzatnak 5 % (kb. 5 millió HUF) önerőt 
kellene biztosítania, melyben az előkészítés költségei kb. 1 M Ft-ot tesznek ki, melyből 250.000 
Ft+Áfa az előzetes megvalósíthatósági tanulmány költsége, a fennmaradó részek a tervezői díjak. 
Korábban már említettem, hogy a pályázat elszámolása relatív hosszúra nyúlik, ezért a szerződés 
megkötésénél a likviditással komoly feladatai lesznek az Önkormányzatnak. A pályázatírói 
tevékenységgel a Magyar Tanácsadó Kft-t kerestem, akiknek az előélete segíthet abban, hogy ezt 
a pályázatot megnyerjük.   
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
76/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését és úgy döntött, hogy az Euro HUSK 1011 pályázaton részt vesz, a 
pályázathoz szükséges forrást az Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka 
terhére biztosítja, melyből bruttó 1 M Ft-ot a pályázat előkészítő tevékenységeire rendel. 
Ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy a pályázatírói és projektmenedzsmenti tevékenységgel, a 
felsőtárkányi telephellyel rendelkező Magyar Tanácsadó Kft-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tájékoztatásul még el szeretném mondani, hogy jelenleg a pályázathoz szükséges értékbecslések 
érkeznek be, illetve a konkrét árajánlatok. 21-jéig pedig papíralapon is be kell adni a pályázatot. 
Bízom abban, hogy ebben az évben legalább egy elsőkörös eredmény birtokában lehetünk.  
 
4. Napirendi pont: 
Leaderes pályázatok támogatásának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Leaderes pályázati kiírás második köre most van folyamatban. Az első körön pályázott az 
Önkormányzat és nyertünk is két fejlesztést. Az egyik a Tájház felújítása volt, melyet teljesen 
befejeztünk és el is számoltunk, a másik a tóparti rendezvénytér rendezvényinfrastruktúra és a 
Faluház tetején felépített napelem rendszer.   
 
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon naperőműből (~ 9 millió Ft), elektromos töltőből 
(~ 1,5 millió Ft) és az azokhoz tartozó 4 db akkumulátorból (~ 1 millió Ft) álló rendszer 
telepítése (+ egyéb elsz. költségek: ~ 1,5 Ft). 
A naperőmű, akkumulátor és töltő teljesítményére vonatkozó konkrét adatok egyelőre nem 
állnak rendelkezésünkre, mivel több potenciális szállító ajánlatát is meg kívánjuk vizsgálni és az 
adott összegért kapható legnagyobb teljesítményű rendszert választjuk majd, az ajánlott 
rendszerek minőségét is figyelemmel tartva. 
 
A pályázatot Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. nyújtja be tekintettel 
arra, hogy a nonprofit szervezetek részére a pályázati finanszírozás bruttó és 100 %-os, ezért így 
az Önkormányzattól önerőt nem igényel.  
 
Az Önkormányzattól a projekt megvalósítás időszakában igényel plusz támogatást a 
megvalósítás költségeinek erejéig, ez azonban nem erre a költségvetési évre vonatkozik. 
 
A pályázat elindításához kérem a Képviselő-testület támogatását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
77/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és támogatja a Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft-hez 
beadandó un. „Energiaudvar” pályázaton való részvételt.                                        
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület megbízza a Felsőtárkányi ÁMK vezetőjét a 
pályázatírói és projektmenedzseri tevékenység megszervezésével, illetve a projekt szakmai 
felelősi és kapcsolattartói tevékenységének ellátását végző személy kijelölésével. 
 
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató 
Határidő: folyamatos 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A LEADER HACS illetékességi területén működő vállalkozások, egyéni vállalkozók 
versenyképességének növekedését elősegítő szakmai képzéseknek helyet adó BÜKK-MAK 
LEADER Képzési Központ létrehozása a szükséges építéssel, felújítással, eszközbeszerzéssel, 
marketinggel, működési költségekkel, valamint a képzésekhez szükséges segédanyagok 
beszerzésével, oktatási költségekkel és vizsgákkal kapcsolatos költségekkel. 
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A Központ a HACS teljes illetékességi területére vonatkozóan szolgáltató, felszerelt 
oktatóteremmel, konferencia teremmel ellátott közösségi épület lesz, amely a HACS területén 
működő vállalkozások és egyéni vállalkozók oktatását, képzését szolgálja a pályázatírás, 
projektmenedzselés, vállalkozási ismeretek, RES hasznosítás, XXI. századi tiszta technikák, 
technológiák alkalmazása, innováció területén és egyéb, a vállalkozások és egyéni vállalkozók 
fejlődését, versenyképességük növekedését elősegítő szakterületen. A Központ célcsoportját 
kizárólag vállalkozások, egyéni vállalkozók adják majd. 
 
A pályázat 100 % támogatási intenzitású, viszont az Önkormányzat, mint ÁFA végfelhasználó az 
építési beruházás ÁFÁ-ját a NAV-hoz megfizetni köteles ezért az öszprojekt érték 25 M Ft,ebből 
a nettó támogatási összeg 20 M Ft, az építési beruházás kapcsán megfizetendő ÁFA összeg – 
melyet a pályázat nem finanszíroz – 5 M Ft. Ezt az 5 M Ft összeget kérem, hogy a Képviselő-
testület a költségvetési tartalék terhére a pályázat megvalósításához biztosítsa. 
 
A pályázat elindításához kérem a Képviselő-testület támogatását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
78/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Bükk-Mak Leader Képzési Központ 
című pályázaton az Önkormányzat részt vesz. A pályázat lebonyolításához szükséges 5 M 
Ft önerőt a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázatírói és 
projektmenedzseri tevékenység ellátásával, a projekt szakmai felelősi és kapcsolattartói 
tevékenységének ellátásával dr. Juhász Attila Simon polgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Felsőtárkányi Rétes napokat 2003 óta rendezzük meg. A Rendezvény alapgondolata eddig is a 
helyi, hagyományos értékek, kultúra, termékek bemutatása, népszerűsítése volt. A jövő évtől 
szeretnénk a rendezvény hatókörét kiterjeszteni a Bükk-Mak Leader településekre. A 2012 
augusztusában megrendezendő Felsőtárkányi Rétes napok és Bükk-Mak Leader helyi termékek 
fesztiváljának célja, hogy népszerűsítse a felsőtárkányi, valamint a Bükk-Mak Leader 
településein élő őstermelők, kistermelők, vállalkozók, vállalkozások által előállított helyi 
termékeket, valamint ugyanezen területek kézművesei által létrehozott kézműves termékeket. A 
fesztivál másik fő célja a helyi termékek népszerűsítésén túl a helyi értékek bemutatása, a Bükk-
Mak Leader térség hagyományos tárgyi és szellemi kultúrájának bemutatása, ápolása, 
népszerűsítése. Rendezvényünk célja a helyi (Bükk-Mak Leader térség) hagyományos 
mesterségek bemutatása is, amely keretén belül sokféle kézműves foglalkozást szervezünk helyi, 
térségbeli kézművesek közreműködésével. A rendezvényre a térség hagyományőrző csoportjait, 
néptánc együtteseit, népdalköreit, fúvószenekarait kívánjuk meghívni.  
 
A rendezvény lebonyolításához szükséges pályázati összeget a Bükk-Mak Leader akciócsoport a 
megnyert pályázatból biztosítja, viszont az Önkormányzat, mint nem közhasznú szervezet, a 
pályázó az esetleges ÁFA terheket viselni köteles. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A határozati javaslatban az szerepel, hogy a közművelődési soron feltüntetett összegből kívánjuk 
finanszírozni, ez nem a Művelődési Ház dologi kiadása? Vagy esetleg a 2012-es költségvetésbe 
kerüljön be. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2012-es költségvetésbe kell, hogy belekerüljön, de én most kérem a Képviselő-testület 
támogatását, hogy majd biztosítja az összeget.  
 
A pályázat elindításához kérem a Képviselő-testület támogatását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
79/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és támogatja a Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft-hez 
beadandó „helyi termékeket népszerűsítő” rendezvény című pályázaton való részvételt.  A 
Képviselő-testület a pályázati önerőhöz a Felsőtárkányi ÁMK költségvetésében szereplő 
közművelődési soron feltüntetett összegből 600.000,- Ft-ot biztosít.                                       
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület megbízza a Felsőtárkányi ÁMK vezetőjét a 
pályázatírói és projektmenedzseri tevékenység megszervezésével, illetve a projekt szakmai 
felelősi és kapcsolattartói tevékenységének ellátását végző személy kijelölésével. 
 
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató 
Határidő: folyamatos 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft-hez beadható településünkről több pályázat, melyben a 
„Nyitott Műhelyek” című pályázatban Kupihár János egyéni vállalkozó felsőtárkányi 
fazekasmester kíván támogatási igénnyel élni. A pályázat elbírálásánál plusz pontot jelent az 
Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulása, mely nem jelent anyagi hozzájárulást, 
illetve pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalást sem.  
 
Javaslom, hogy támogató határozatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
80/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta és elvi támogatását adta Kupihár János 
egyéni vállalkozó „Vidéki Nyitott Műhely” pályázatban történő részvételéhez.                                         
 
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
5. Napirendi pont: 
2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztést szóban kiegészíteni nem szeretném, a PB részletesen megtárgyalta a rendelet 
módosítását. Kérem Kakukné Rozsnaki Máriát, hogy szóban egészítse ki az előterjesztést.  
 
Kakukné Rozsnaki Mária főtanácsos: 
A beruházások, felújítások soron 200.000,- Ft útfelújítás többletkiadását előirányoztuk a 
módosítás során. Belépett egy előirányzat módosítási javaslat, miszerint a 200.000,- Ft-ot meg 



 211 

kellene osztani úgy, hogy 50.00,- Ft-ot a Szüret út aszfaltozására előirányzatként képezhessünk, 
és 150.000,- Ft maradjon az út felújítására. A költségvetés a főszámokban nem változna, a PB-i 
ülésen megbeszéltekhez képest ennyi változás történt.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amikor a költségvetési rendeletet készítettük, illetve elfogadtuk, akkor a nettó összeggel 
számoltunk, az áfa-ját nem jelenítettük meg a beruházási soron.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Nagyon röviden szeretném kiegészíteni, hiszen a PB-i ülésen a számszaki részét átnéztük. A 
most javasolt változást véleményem szerint teljesen természetes, hogy támogassuk. Két 
átvezetésre szeretném felhívni a figyelmet, amiről polgármester úr nem szólt. Egyszer ez a 14,3 
M Ft-os többletbevétel, és ebből adódóan többletkiadás, ennek döntő része a közfoglalkoztatás 
támogatására érkezett bevétel és kiadás. Most került megjelenítésre többletbevételként a tóparti 
területnek a bérleti díj bevétele, ami 800.000,- Ft. Jól látható, hogyha költünk a tópartra, akkor az 
bevételi oldalon is megjelenik. 650.000,- Ft-ot terveztünk arra, hogy a Rétes nap eszközigényeit 
kielégítsük. Szeretnénk sütőt, vagy egy felújított sütőt, gyúródeszkákat, illetve minden olyan 
eszközt vásárolni, ebből az összegből, melyekkel emelni tudjuk a rendezvényeink színvonalát. 
Ezek az összegek most megjelentek a költségvetésünkben, úgy ahogy megjelennek a 
pályázatokhoz kapcsolódó tervezői díjak, melyből kiemelném a patakmederrel kapcsolatos 
tervezői díjat, ami 4 M Ft. Ahogy haladunk előre úgy fognak ezek az összegek pontosan 
megjelenni a költségvetésben. Örömteli tény, hogy a többletbevételből a pénzmaradványt is 
tudtuk növelni, 1,3 M Ft-os növekedést tudtunk beállítani, ami azért fontos, mert a jövőbeli 
pályázatainkhoz az önerőt biztosítja.   
Zárásként el tudom mondani, hogy az a 430-431 M Ft-os módosított költségvetési bevétel 
nagyon jó struktúrájú költségvetési kiadást is eredményez a településen.  
 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
Ez a módosítás készíti elő tulajdonképpen a III. negyedéves beszámolót, tehát mindenképpen 
végrehajtásra kell, hogy kerüljön.  
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítási javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 16/2011. (X.13.) számú rendeletét a 14/2011. 
(VI.09.) számú költségvetési rendeletének módosításáról lásd 1. sz. mellékletként. 
 

6. Napirendi pont: 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között népszámlálást tart az egész ország 
területén. Erről és az elvégzendő feladatokról a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával 
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII.23.) Korm. rendelet ad részletes útmutatást.  
A népszámlálás költségeinek szabályszerű elszámolásához szükséges, hogy a Polgármesteri 
Hivatal alapító okirata a „841173 Statisztikai tevékenység” szakfeladata megnevezését 
tartalmazza.  
A jelenleg hatályos alapító okirat 4. pontjába új ellátandó szakfeladatként be kell kerülnie a 
„841173 számú Statisztikai tevékenység”-nek. 
Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Jelenleg Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2009. (IX.15.) számú 
határozata rendelkezik Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalának alapító okiratáról, ezen 
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határozat visszavonása, ezzel egyidejűleg módosított tartalommal új határozat elfogadása 
szükséges.  
 
Kicsit túlterjeszkedve ennek az előterjesztésnek a keretein, úgy gondolom, hogy jó döntés volt 
az, hogy a hivatal dolgozói végzik ezt a tevékenységet. Több környező településről és az 
országból is több településről hallottuk, hogy álszámlálóbiztosok jelentek meg, kihasználva a 
alkalom kínálta lehetőségeket. A hivatal dolgozóit mindenki bizalommal fogadta és ismerik is 
őket a településen, még így is próbáltak visszaélni ezzel a lehetőséggel.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a két határozati javaslatról egyidejűleg szíveskedjen 
szavazni.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

81/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának alapító okiratáról szóló 
95/2009. (IX.15.) számú határozatát visszavonja. 
 
82/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 1-jei hatállyal 
elfogadta Felsőtárkány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított 
tartalmú alapító okiratát, melyben új szakfeladatként felveszi az alapító okiratba a 
statisztikai tevékenységet (841173). Felhatalmazza Felsőtárkány Község 
Önkormányzatának jegyzőjét az alapító okirat előterjesztésben foglalt kiegészítésére, 
felhatalmazza Felsőtárkány polgármesterét és jegyzőjét az alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. Napirendi pont: 
Csatlakozás a Palócút Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesülethez 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2011. októberében beadandó Euro HUSK 1011 pályázathoz az Önkormányzat a Palócút 
Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesülethez való csatlakozással tud megfelelni a pályázati 
kiírásnak.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy adjon felhatalmazást a polgármesternek a tagfelvételi 
nyilatkozat aláírására. Az egyesületi tagság évi 30.000,- Ft tagdíj megfizetéséhez kötött, mely 
összeget kérek a költségvetési általános tartalék terhére biztosítani.  
A fenti pályázaton túl a Palócút Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület olyan pályázatokban is 
részt vehet, melyeken önkormányzatok önállóan nem indulhatnak, ezért távlati lehetőségek 
szempontjából is fontos az egyesülethez való csatlakozás.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
83/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Palócút Kulturális Turisztikai Klaszter 
Egyesülethez való csatlakozást és felhatalmazza a polgármestert a tagfelvételi kérelem 
benyújtására és az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 



 213 

Határidő: 2011. október 15. 
 
8. Napirendi pont: 
…./2011. (X.13.) önkormányzati rendelet elfogadása az Egri Kistérség Többcélú Társulása 
részére történő feladat- és hatáskör átadásról 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztésből is látszik, hogy csak azokat a feladat-és hatásköröket jelenítettük meg, 
amelyekről a bizottsági üléseken már egyeztettünk. Csak azokat a feladat-és hatásköröket adja át 
a Képviselő-testület az EKTcT-nak, melyeket jelenleg is ténylegesen végez. Valószínűleg 
véletlenül került bele a rendelt javaslatba a „településrendezési tervek véleményezése” pont, 
amiről azt gondolom, hogy sokkal kevésbé van hatásköre és rálátása, mint a települési 
Önkormányzatnak.  
Az előterjesztésben megjelent módosításokkal javaslom elfogadni a rendeletet helybenhagyó 
határozatot, illetve magát a rendeletet.    
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Ahogy én látom a térségi ügyeket, illetve a koncepciókat teljesen célszerű átadni. Találtam még 
egy pontot a 6. § (1) a) pontja, a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat- és 
hatásköröket én nem adnám át.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez a pont arra vonatkozik, hogy amit társulásban látunk el, és amihez ő közfoglalkoztatott 
létszámot vesz igénybe (pl. Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek átmeneti Otthona 
közmunkás dolgozói), a közösen ellátott feladatok vonatkozásában, lássák el ők a 
közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladat-és hatásköröket. A mi településünkön a 
Szociális Kerekasztal alpolgármester asszony vezetésével kitűnően működik.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

84/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 17/2011. (X.13.) az 
Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör átadásról szóló 
rendeletet.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2011. október 14. 
 
A Képviselő-testület a rendeletet  egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 17/2011. (X.13.) számú rendeletét az Egri 
Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör átadásról lásd 2. sz. 
mellékletként. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
85/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Egri Kistérség 
Többcélú Társulása 2004. június 30. napján kelt Társulási Megállapodásának módosítását, 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. A Társulási Megállapodás 
alapján, jelen határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás 2011. évi 
elfogadott költségvetési határozatában megállapított 2011. évi 
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tagdíj jogcímeken megfizet a Társulásnak: 
 
− általános tagdíj címén 362. 700,- Ft-ot, 
− belső ellenőrzési feladat ellátására, belső ellenőrzési tagdíj címén 0,- Ft-ot, 
− közoktatással kapcsolatos feladatok ellátására, közoktatási kiegészítő tagdíj címén 

72. 540,- Ft-ot, 
 
hozzájárulás jogcímen megfizet a Társulásnak: 
 
− szakszolgálati feladatok ellátására, szakszolgálati hozzájárulás címén 1. 543. 083,- Ft-ot, 
az összes jogcím tekintetében, mindösszesen 1. 978. 323,- Ft-ot. 
 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Egri Kistérség 
Többcélú Társulása 9/2011.(II.18.) számú költségvetési határozata alapján a fent nevesített 
tagdíjakat és hozzájárulásokat két egyenlő részben fizeti meg a Társulásnak az Egri 
Kistérség Többcélú Társulása Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00110122-00100008 
számú bankszámlára történő utalással, az alábbi ütemezés szerint: 
 
− tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2011. év június hó 30. napjáig 

fizeti meg, második félévi részletét 2011. év szeptember hó 30. napjáig fizeti meg, 
− hozzájárulás címén nevesített pénzösszeg első félévi részletét 2011. év április hó 30. 

napjáig fizeti meg, második félévi részletét 2011. év október hó 31. napjáig fizeti meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
9. Napirendi pont: 
Egyebek 
 
a) Kárpát Egyesület kérelme 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Kárpát Egyesület elnöke megkeresett azzal, hogy pályázatot szeretnének benyújtani a térséget 
bemutató turisztikai információs központ létrehozatalára. Ennek a központnak a székhelyéül 
kinézték a felsőtárkányi volt könyvtár épületet. A kérésük egy olyan szándéknyilatkozat a 
Képviselő-testület részéről, hogy amennyiben a pályázatot megnyerik, a Kárpát Egyesület 
részére egy kölcsönösen kialkudott áron az ingatlant az Önkormányzat részükre értékesíti.  
Ez az ingatlan jelenleg is szerepel az interneten, több területen, mint értékesítésre, hasznosításra 
szánt Önkormányzati ingatlan. Előzetesen a Kárpát Egyesület 6 M Ft-os vételárat kínált az 
épületért. Az egyesület egy elvi támogatást kér a testülettől.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Örömmel támogatom a kérést. Nagyon örülnék annak, ha a régi tűzoltószertár épületét is 
sikerülne értékesíteni.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület elviekben támogassa a Kárpát Egyesület kérését.  
 
A Képviselő-testület a határozatot egyhangúlag támogatta. 

 
86/2011. (X.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Kárpát Egyesület ingatlanvásárlási kérelmét és úgy 
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döntött, hogy elvi hozzájárulását adja - sikeres pályázat esetén – az ingatlan 
értékesítéséhez. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
b) Nonprofit Kft. telephelyének bérlete: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület álláspontja az volt, hogy a helységbérleti igényeket a Faluházba próbáljuk 
csoportosítani, ennek ellenére a Művelődési Ház használatára komoly igény van. A Nonprofit 
Kft. dolgozói az udvart és a ház környékét nagyon szépen rendbe tették, így az ügyvezető sem 
látja akadályát ennek. Elkészítettek egy költségbecslést, és kb. 500.000,- Ft bérleti díj folyt be az 
előző évben, és az elkövetkező években is erre a bevételre számítanak. Javaslom a Képviselő-
testületnek, hogy a korábban megállapított bérleti díjakat vegye figyelembe és azokat alkalmazva 
jogosítsa fel a kft. ügyvezetőjét, hogy hasznosítsa a termeket és bérbe adhassa rendezvények 
céljára. Kértem az ügyvezetőt, hogy mindenképpen szerződéses formában adja ki a házat bérbe.   
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Ez a lehetőség erre az évre is szól, vagy a jövő évtől gondoltad. Úgy emlékszem, hogy az idei 
évben ez a bevétel az ÁMK-t illeti.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdés, hogy az ÁMK bevétele marad-e, ha a kft. takarítja, fűti, ezt az épületet, véleményem 
szerint akár már holnaptól is lehet a kft. bevétele.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A költségvetés tervezésekor bekalkuláltuk, hogy a Faluház belép, mint bérlemény. Véleményem 
szerint nem okoz gondot, ha ez a bevétel a kft. illeti meg.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez a döntés nem igényel külön határozatot, hiszen az előzőt nem vontuk vissza, inkább csak egy 
támogató döntést kérnék a Képviselő-testülettől.  
 
A Képviselő-testület a polgármester indítványát  egyhangúlag támogatta . 

 
c) Laguna Kft. ingatlancsere ügye 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előző Képviselő-testületi ülésen egy konkrét ajánlatot fogalmaztunk meg a Laguna Kft. 
részére. Hivatalos megkeresés nem érkezett csak egy ügyvédi levél, melyet az Önkormányzat 
jogi képviselője kapott és küldte tovább. Erről a levélről tájékoztatni szerettem volna a testületet. 
Fontos, hogy a lakóparki telekcsere ügyében indult egy kereset, november közepén folytatódik 
az ügy a bíróságon.  
 
d) Önkormányzat vagyonbiztosításának ügye 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A PB-i ülésen már tájékoztattam a testületet arról, hogy egy biztosító tanácsadó cég munkatársa 
megkeresett egy rendkívül kedvező ajánlattal. A bizottság arra kért, hogy keressem meg a 
jelenlegi cég üzletkötőjét és a jelenlegi szerződésünket próbáljuk meg a lehetőségekhez mérten 
módosítani. Az üzletkötővel felvettem a kapcsolatot, aki konkrét ajánlatot nem tett, azt kérte, 
hogy mi nevezzük meg az igényeinket, ami nagyon nehéz, hiszen amikor a baj megtörténik, 
akkor látjuk, hogy mi az, amire nem volt biztosításunk. Ígéretet kaptam arra, hogy egy átfogó 
ajánlattal újra megkeres minket az üzletkötő. A kérésnek megfelelően a munka folyamatban van, 
erről szerettem volna tájékoztatni a testületet.  
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e) A bérpótló támogatásban részesülők ellenőrzése 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A szociális rendeletünkben feltételként szabtuk, hogy az aktív korúak bérpótló támogatást abban 
az esetben kaphatnak, ha az ingatlant és az ahhoz tartozó telket, udvart is rendben tartják, 
rendszeresen takarítják.  
A Nonprofit Kft. ügyvezetőjével és Bajzát Sándorné szociális ügyintézővel voltam kint 
bejáráson, több ingatlant megtekintettünk. 4-5 lakást találtunk, ahol ellátásban részesülők élnek, 
őket fel tudjuk szólítani, hogy tegyék rendbe a környezetüket.  
El szeretném mondani, hogy már nem magánterület, hanem a pincék előtere előtt olyan 
mennyiségű szemét halmozódott fel, ami nem húzható rá az ellátásban részesülőkre. Kérem a 
testületet, hogy keressen megoldást arra, hogy azokat a szeméthegyeket eltakarítsuk onnan. Jó 
ötletnek tartanám a pincék tulajdonosait felkutatni, mert bár az ingatlanokat nem használják, de 
magukénak vallják azokat.  
 
f) Rendeletek alkotásáról tájékoztatás 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet és a település lakosságát, hogy készen vannak azok a 
munkaanyagok, melyek a kijelölt témakörökben Önkormányzati rendeletalkotás alatt állnak. 
Ebben a pillanatban a Tópartra vonatkozó rendelettervezet van elfogadható állapotban. Abban 
kérem a Képviselő-testületet, hogy a tiltásokat, illetve azokat a lehetőségeket, amiket a Tóparton 
megengedünk, azokat egyeztessük. Mint jegyző az Önkormányzati akaratot tudom leírni, 
ezekben a kérdésekben érdemi döntést nem hozhatok.  
A testület részére e-mail-ben megküldöm az anyagok, a lakosságnak pedig egy hónap áll a 
rendelkezésre a társadalmi egyeztetésre. A jövő héttől a www.felsotarkany.hu weboldalon a 
társadalmi egyeztetés menüpont alatt találja meg a település lakossága azokat a rendeleteket, 
amelyekről rövid időn belül dönteni fog a Képviselő-testület.   
A fák ültetési távolságával kapcsolatos rendelet is nagyjából készen van. Amit még fontos tudni, 
hogy mindkét rendeletben leírt szabályok megsértése szabálysértési alakzatnak minősül. Ezért az 
ügyészséget is meg kell keresni, aki a szabálysértési eljárások lefolytatásában a jegyzőt ellenőrzi, 
hogy a rendelet alkalmazható-e, és minden jogszabályi magasabb rendű normának megfelel-e. A 
tóparti rendelettel kapcsolatban a rendőrséget is meg kell keresni, hiszen ott gyalogos, 
kerékpáros forgalmat is érinthet a korlátozás. A testület kérése alapján próbáltam a rendeletet 
megalkotni, egy viszonylag szigorú, nagyrészt tiltó rendelkezéseket tartalmazó rendelet látszik 
kirajzolódni. Értesítettem a horgászegyesület elnökét, hogy kezdje el véleményezni a tervezetet, 
hogy az általuk elkészített tóhasználati renddel ne legyünk ellentétben.  
 
A kóbor kutyákkal kapcsolatban szeretnék még tájékoztatás adni, illetve kérést intézni a testület 
felé. Az Egri Városgondozás Kft. sajnos nem tudja a felsőtárkányi kóbor ebek összegyűjtését 
megoldani. Véleményem szerint ezt a problémát helyi szinten lenne érdemes megoldani, 
nagyjából megkerestem a helyét a költségvetésben. A jövő évi költségvetés tervezésénél konkrét 
javaslatot teszek, hogy a településüzemeltetési költségekbe tegyük bele. A végrehajtásra 
vonatkozóan várom a javaslatokat, hogy milyen formában oldjuk meg.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A tóparttal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy egy tiltótábla kihelyezése elegendő lenne, 
minkét oldalon.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A rendőrséggel már egyeztettem, azt kérik, hogy „gyalog-és kerékpáros zóna” megnevezés 
szerepeljen a rendeletben és az autók, motorok egyértelműen ki lesznek tiltva. A kerékpárokkal 
kapcsolatban is véleményeket várok a testülettől, hiszen a munkaanyagban a kerékpárokat is 
kitiltjuk a tópartról, mert ezek az igények fogalmazódtak meg.  
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Az említett rendeletek nyers példányát még nem kaptam meg, jó lenne látni mielőtt bármilyen 
szabályozásról beszélnénk. Úgy gondolom, előbb a testületnek kellene egy álláspontot 
kialakítani, ami a központi szabályozással harmonizál, és kitehető a honlapra. Amíg nem 
szabályoztuk a tóparti rendet addig nincs értelme tiltásról beszélni. Ha a rendelet végleges 
formába kerül, akkor lesz értelme arról beszélni, hogy ezeket a szabályokat hogyan tartassuk be.  
A kóbor ebekkel kapcsolatban szintén olyan érzésem van, hogy tologatjuk a megoldást. Nyilván 
egy rendelettel nem fogjuk ezt a gondot, de több megoldásról hallottunk már (pl. altatópuska 
használata). Támogatom, hogy a költségvetés tárgyalásakor ennek a problémának a megoldására 
szánjunk pénzt.   
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az igény az, hogy ezek a rendeletek minél hamarabb elkészüljenek, viszont a társadalmi 
egyeztetést nem lehet kihagyni, és úgy gondoltam, hogy egyidejűleg fussanak be az észrevételek 
mind a civilektől, mind a képviselőktől, így időt nyerünk. Amennyiben az az igény, hogy először 
a testület véleményezze és utána legyen a társadalmi egyeztetés, megoldható, csak időt 
veszítünk. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azért vetettem fel, mert az utóbbi időben volt rá példa, hogy tiltótáblák kerültek kihelyezésre, 
melyekről a testület nem tudott. Úgy gondolom, hogy ha a nevünkben történik bármilyen 
szabályozás, az alapvető, hogy tudjuk meg előtte. Ha ez nem megoldható azt is elfogadjuk, de 
akkor ne írjuk ki, hogy az Önkormányzat intézkedése.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A másik felvetésedre reagálva a mezőőr jutott még eszembe, utánajártam sajnos a finanszírozása 
nem kedvező. Az állam havi 50.000,- Ft-tal támogatja ezt a tevékenységet, illetve amikor az 
Önkormányzat beindítja a szolgálatot egyszeri 300.000,- Ft-os keretet ad a tevékenység 
beindításához. A mezőőr feladatai, illetve jogosultságai lehetőséget teremtenének arra, hogy a 
kóbor kutyákkal szemben szankciókat alkalmazzon. A mezőőr beállítását úgy látnám 
célravezetőnek mind jogilag, mind gazdaságilag is, hogyha egyben közterület felügyelői 
jogosítványokat is kapna.  
 
g) Falu megújításra igénybe vehető pályázat 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2011 novemberétől újra beadható „falu megújítás és fejlesztésre” igénybe vehető pályázatok. A 
támogatás illetve a pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. 5000 főnél kevesebb lakosú 
településeken 4 prioritást támogat, amiből 3 dolgon érdemes elgondolkodni.  

- kültéri, közcélú játszóterek kialakítása, korszerűsítése,  
- kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, térfigyelő rendszer kialakítása,  
- épületek külső felújítása. 
 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.00 órakor bezárom. 
 

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


