
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 nagytermében, a Képviselő-testület 2011. december 15. napján 
14.00 órakor megtartott testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

116/2011.(XII.15.) 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi 
munkatervének elfogadása 

117/2011.(XII.15.) A Felsőtárkányi tó és környékének használatáról és rendjéről szóló 
rendelet elfogadása, társadalmi egyeztetésre ajánlása 

 
118/2011.(XII.15.) 

 
ÁMK intézményi intézkedési tervének elfogadása 
 

 
119/2011.(XII.15.) 
 

A költségvetés tervezésére és a költségvetési beszámolásra vonatkozó 
szabályzat elfogadása 

 
120/2011.(XII.15.) 
 

 
Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
 

121/2011.(XII.15.) 

 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről 
szóló szabályzat elfogadása 
 

 
122/2011.(XII.15.) 
 

 
Belső kontroll rendjéről szóló szabályzat elfogadása 
 

123/2011.(XII.15.) 
 
Farkas Melinda egyéni vállalkozó szerződésének elfogadása 
 

124/2011.(XII.15.) 

 
Mezőgazdasági utak építésére vonatkozó pályázati, támogatási igény 
benyújtásának elfogadása. 
 

125/2011.(XII.15.) 

 
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak 
megválasztása 
 

126/2011.(XII.15.) 
 
A 69/2011.(IX.15.) számú határozat módosítása 
 

127/2011.(XII.15.) 
 
Az ÁMK 2012. évi rendezvénynaptárának elfogadása 
  

128/2011.(XII.15.) 

 
A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító 
okiratának módosítása 
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129/2011.(XII.15.) A Bükk-kapu Kft. alapító okiratának módosítása 
 

 
130/2011.(XII.15.) 
 

Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban 

Rendeletek: Tárgya: 
 
19/2011.(XII.15.) 

 
A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása 
intézményéi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
20/2011.(XII.15.) 

 
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 

 
 
21/2011.(XII.15.) 

 
A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű 
használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
 
 
22/2011.(XII.15.) 
 

 
 
A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
rendelet elfogadása 
 

 
23/2011.(XII.15.) 

 
Az 1/2011. (I.20.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
rendelet módosítása 
 

 
24/2011. (XII.15.) 

 
A 16 /2011.(X.13.) számú költségvetési rendelet módosítása 
 

 
A jegyzőkönyv vezetése 280. oldaltól 305.oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. A 2012. évi munkaterv elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
2. A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményéi térítési 

díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: polgármester, jegyző 
 
3. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
 Előadó: polgármester, jegyző 
 
4. A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű használatáért fizetendő 

díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: polgármester, jegyző 
 
5. A tóparti rendelet megtárgyalása 
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 Előadó: jegyző 
 
6. A belső ellenőrzés során feltárt hiányzó szabályzatok megtárgyalása, elfogadása 
 Előadó: jegyző 
 
7. A társadalmi egyeztetésről szóló helyi rendelet megtárgyalása 
 Előadó: jegyző 
 
8. Az 1/2011. (I. 20.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzata Önálló Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
9. 16/2011. (X.13.) számú Költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
10. Egyebek 

 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-h. 
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.  
 
Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv és videofelvétel készül. 
Javaslatot teszek arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig 
felkérem a Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael 
képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
Előterjesztés teszek a napirendi pontok vonatkozásában, a kiadottnak megfelelő sorrendben 
szeretném a testületi ülést levezetni. Kérem a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
Napirend előtti felszólalás: 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Külön köszöntöm Lovász Péter urat, településünk új körzeti megbízottját, akinek érkezéséről 
már tudtunk, és nagyon vártuk. A tegnapi nap folyamán kaptam meg az Egri Városi 
Rendőrkapitányság vezetőjétől egy tájékoztatást, miszerint a törzsőrmester úr 2011. december 1-
jei hatállyal Felsőtárkány községben megbízottként látja el a feladatát. Felkérem törzsőrmester 
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urat, hogy mutatkozzon be egyrészt a Képviselő-testületnek másrét pedig a televízión keresztül a 
település lakosságának.  
 
Lovász Péter rendőr törm. 
Üdvözlöm a megjelenteket, a szakmai múltamról annyit szeretnék elmondani, hogy több mint 3 
éve szolgálok a rendőrségnél. A Miskolci Rendészet Szakközépiskolában végeztem, innen 
vezényeltek Budapestre. A szakmai gyakorlatomat Budapesten a VIII. kerületben töltöttem. A 
gyakorlat letelte után az Egri Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályán járőrként dolgoztam 
2 évet. Ezután kerültem Mátraderecske székhelyre, mint körzeti megbízott. Hasonló volt a 
helyzet a mostanihoz, hiszen ott is kb. már egy éve nem volt rendőr, volt is elég munka, de a 
végére sikerült megfelelően boldogulni. 2011. december 1-jétől vagyok itt, a település 
megismerése még folyik, a bűnügyi helyzet feltérképezése is folyamatban van. Véleményem 
szerint akkor tudok jó munkát végezni, ha az utcán tartózkodom, és az állampolgárokkal, 
polgármester úrral, illetve a Képviselő-testülettel tartom a kapcsolatot. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdése van-e valakinek? 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Jó munkát kívánunk! 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük szépen törzsőrmester úrnak a bemutatkozást. Isten hozta Felsőtárkányban, sok sikert 
kívánok az itteni munkájához, amiből kívánom, legyen minél kevesebb. Bízom abban, hogy az a 
várakozás, ami megelőzte a felsőtárkányi kmb-s székhelynek az elfoglalását, a törzsőrmester úr 
részéről, az megvalósul minden tekintetben. Polgármesterként a Képviselő-testület nevében 
mondhatom, mi is bízunk abban, hogy megtaláltuk a számításunkat egy fiatal, agilis körzeti 
megbízott személyében, és ennek a település lakossága is előnyét látja majd.  
 
1. napirendi pont 
A 2012. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A munkatervet az EEB és a PB is a soros ülésén megtárgyalta, a bizottságok által kért 
változtatásokat a kollégáim kijavították. A kiadott anyaggal és a javaslatok bedolgozásával 
kapcsolatban van-e kérdése a tisztelt Képviselő-testületnek.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Tanulmányoztam a közbeszerzési szabályzatot, amelyben rögzítve van, hogy minden év április 
15. napjáig a költségvetési év elején éves összesítő tervet kell készíteni. Erről megfeledkeztünk 
beépíteni a munkatervbe, annál is inkább fontosnak tartom, mert jövőre lesz a közétkeztetési 
közbeszerzés. Fontosnak tartanám a márciusi ülés anyagai közé betenni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mi is fontosnak tartottuk, ezért a március 8-ai ülés anyagai között szerepel ennek a tárgyalása.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Bocsánatot kérek, elkerülte a figyelmemet. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Külön kiemeltük és most szeretném tájékoztatni a település lakosságát, hogy 2012. február 9. 
napján 18.00 órai kezdettel falugyűlést vagy közmeghallgatást tart a Képviselő-testület.  
Bízom abban, hogy addig elülnek azok az alaptalan pletykák, amelyek akár a jegyző akár az 
alpolgármester asszony személyével kapcsolatban felmerültek. Képtelen és hajmeresztő dolgokat 
lehet hallani, jegyző asszony felmentésével kapcsolatban. Egy dolgot szeretnék leszögezni, 
szakmai jellegű és emberi jellegű problémák merültek fel, az emberi problémák a polgármester-
jegyző közös munkájával kapcsolatos problémák voltak, melyek indokolták a jegyző 
munkavégzés alóli felmentését. Semmiféle büntetőjogi vagy egyéb, számomra elképzelhetetlen 
relevanciájú dolog nem merült fel és természetesen ugyanez a helyzet az alpolgármester asszony 
személyével kapcsolatban is. Nagyon sajnálom, hogy ilyen irányt vettek a dolgok, de úgy 
gondolom fontos leszögezni a település nyilvánossága előtt, hogy a további munka és a település 
érdekében, csak így lehet tovább folytatni a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal 
működését. Ezért született ez a döntés. A későbbiekben tovább ezzel foglalkozni nem kívánok, 
úgy gondolom, hogy ez munkáltatói döntés kérdése. Ennyiben tartozik a település lakosságára és 
nyilvánosságára az összes többi részlet olyan belső ügy, melynek megoldása egyrészt a 
Képviselő-testület, másrészt a polgármester feladata.    
 
Javaslom a Képviselő-testületnek a 2012. évi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati  javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
116/2011. (XII. 15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2012. évi Munkatervet. 
 
2. napirendi pont: 
A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményéi térítési 
díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Van egy hatályban lévő szerződésünk a Mester és Fiai Kft-vel, ők megküldték az ajánlatukat, 
mely 2012. július 1-jéig él. Jövőre közbeszerzés útján szolgáltatót kell választatunk, ez nyilván 
nem zárja ki, hogy a Mester és Fiai Kft-t. Ez a rendelet, úgy, mint a többi 2012. december 31-éig 
szól, de esetleges változás következhet be a közbeszerzési eljárás kapcsán. A szolgáltató a saját 
szolgáltatási díját 3,5 %-al állapította meg, amivel mégis többe kerül a szolgáltatás, az a 
következő évi 27% áfa bevezetése. Átadom a szót az EEB elnökének. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolja. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, a PB elnöke kíván-e szólni? 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A PB elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek a rendelet elfogadását, aki egyetért, kérem kézfeltartással 
jelezzen. 
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A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(XII.15.) számú, a 
szociális étkeztetés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési 
díjáról szóló l6/2010. (XII. 10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról lásd 1. sz. 
mellékletként. 
 
3. napirendi pont: 
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez a napirendi pont elég neuralgikus, hiszen nemcsak az Önkormányzat intézményeit, de a 
település lakosságát is nagymértékben érinti. A kollégáim készítettek egy táblázatot, mely 
megmutatja az idei és a jövő évi költségek változását. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 
a díjak megállapításánál csak jóváhagyó szerepe van, érdemi rálátása a díjak megállapítására 
csak akkor lehetne, ha más adó formában beszedné a térítési díjak kompenzációját.  Sajnos a 
testület is csak tudomásul venni tudja a mintegy 2.500,- Ft-os díjemelést. A tavalyi kemény 
kiállása a Képviselő-testületnek egy pozitívumot szült, hogy a következő évben is lesz lehetőség 
– a 2011. évben megszabott feltételekkel – a kéthetes szállítás igénybevételére. Alpolgármester 
asszony a mai napon egyeztetett a községben lévő üzletek vezetésével, és a zöld (szelektív) 
zsákot már nemcsak a Polgármesteri Hivatalban, hanem a közszolgáltatást végző üzletekben is 
hozzáférhetővé tesszük. Köszönöm a szolgáltatók pozitív hozzáállását. Arra kérek mindenkit, 
hogy használják ezeket a zöld zsákokat, minél többen gyűjtsék a szemetet szelektíven, hiszen a 
környezetvédelem mindannyiunk közös érdeke.  
A díjak alakulásához van-e hozzászólás, javaslat. 
 
Juhász Csaba képviselő: 
A tavalyi évben az egyik nagy vitázó én voltam, és be kell, hogy lássam, csak ilyen módon 
megy. Azt az eredményt, amit tavaly kiharcoltunk, most sikerül tovább vinni és meg szeretném 
erősíteni, azt, amit a polgármester úr elmondott, hogy megmarad a 2 hetes szállítás lehetősége. 
Mindenki úgy vegye igénybe, ahogy a lehetőségei engedik, és kérem, hogy a lakosság fogadja el.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
El szeretném mondani, hogy az Egri Kistérségben az egyik legalacsonyabb hulladékszállítási 
díjjal dolgozik Felsőtárkányban a szolgáltató. A következő évtől nagy valószínűség szerint 
hatósági áras lesz a hulladékszállítás. Abból a szempontból kedvező lehet, hogy nem a 
Képviselő-testületnek kell elszenvedni ennek a döntésnek a felelősségét. Mindkét bizottság 
ülésén részleteiben áttárgyaltuk ezt a díjszabást, javaslom a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011.(XII.15.) számú a 
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgálatról szóló 14/2010. (XII. 10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
lásd 2. sz. mellékletként 
 
4. napirendi pont: 
A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű használatáért fizetendő 
díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: polgármester, jegyző 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A vezetékes ivóvíz szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó csatornadíjról ugyanazt tudom elmondani, 
mint a hulladékszállításról. Ez a szolgáltatás is hatósági áras lesz 2013. január 1-jétől. Most a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. által kikalkulált ivóvíz és csatornadíj javaslat van a tisztelt Képviselő-
testület előtt. Itt is el tudom mondani, hogy Önkormányzati kompenzációra akkor kerülhetne sor, 
ha ezt egyéb adó formájában beszednénk. Tudomásul véve a meghatározott díjakat, javaslom a 
rendelet elfogadást.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Azért szeretnék ehhez a napirendi ponthoz röviden hozzászólni, mert itt is intézkedtünk az elmúlt 
évben. Jelesül, hogy a vízdíjba még mindig bekalkulálta a szoláltató, a mennyiségcsökkenésből 
eredő áremelkedést is. Ennek nem éreztük a jogosságát, hiszen, ha csökken a mennyiség nem 
biztos, hogy azt azokkal kell megfizettetni, akik benne vannak a rendszerben és 
takarékoskodnak. Valószínűleg ennek a hatására is, de ebben az évben már az áremelési 
javaslatba ezt nem kalkulálja a szolgáltató. A rendeletet elfogadásra javaslom. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben további észrevétel nem merül fel, kérem a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.(XII.15.) számú, a 
közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű használatáért fizetendő díjak 
megállapításáról szóló 15/2010. (XII108.) számú önkormányzati rendeletének 
módosításáról lásd 3. sz. mellékletként 
 
5. napirendi pont: 
A tóparti rendelet megtárgyalása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bizottsági üléseken pontról pontra végigtárgyaltuk a tóparti rendeletet, jó néhány pontot 
egyhangúlag, másik felét pedig megosztva tud magáénak a testület és a polgármester. A 
rendelettervezet olyan formában készült el, hogy érdemi hozzászólásokat is várunk a település 
közvéleménye részéről, illetve kérem, hogy az esetlegesen érdekelt civilszervezetek is 
nyilvánítsanak véleményt. Annyit érdemes tudni erről a rendelettervezetről, hogy a testület által 
referált szabályozás egyenes betűvel, az alternatív verzió pedig dőlt betűvel jelenik meg. Ez nem 
jelenti azt, hogy az ajánlott alternatíváktól eltérő vélemény nem jelenhet meg. Kérem, hogy a 
későbbiekben elfogadásra kerülő társadalmi egyeztetésről szóló rendeletben foglaltak szerint 
legyenek szívesek véleményt nyilvánítani. Olvasható, kulturált és érdemi hozzászólásokat 
várunk.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Az eddig elmondottakhoz annyiban szeretnék csatlakozni, hogy ezek az a) és b) variációk valós 
variációk. Magam is úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a község lakossága elolvassa, 
megismerje, és érdemben véleményezze ezt a rendeletet, mert olyan lesz a tó környéke, 
használata, amilyenre mi szeretnénk. Egy felvetéssel szeretnék máris hozzájárulni a 
véleményezéshez, az anyag ugyanis nem tartalmazza a hirdető- és tájékoztatótáblák kérdését.  
Általában ezt a közterületek eltérő használatáról szóló rendeletben szoktuk szabályozni, de 
elgondolkodtató az, hogy adott esetben a tó és környékét ilyen részletességgel a szabályozásba 
beépítjük-e, azért, hogy az idelátogató vendégeknek ne kelljen 4-5 rendeletet átböngészni ahhoz, 
hogy megismerjék a tó és környékének szabályrendszerét.  
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Az a véleményem, hogy az anyag alkalmas arra, hogy társadalmi egyeztetésre közzétegyük. 
Kérek mindenkit, hogy aktívan vegyen részt a véleményezésében.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2 § 8. pontját bővíteni gondolod képviselő úr? 
Én is szeretném, ha nemcsak a tóparti táblaerdő, hanem akár a lakóparkba felvezető út, akár a 
település belterületén lévő reklámtáblák, irányítótáblák egységes és elfogadható képet 
alkotnának. Kérem, hogy majd a februári ülésen a közterületekről szóló rendeletet is módosítsuk 
annak érdekében, hogy már nem létező vállalkozások a hirdetőtábláikat kötelező jelleggel 
leszereljék, illetve, hogy milyen formában és helyen lehessen táblákat kihelyezni.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A technikai részéhez szeretnék néhány szót szólni. A község honlapján megjelenik a vitára 
bocsátott anyag, bárki hozzáférhet, elolvashatja. Gondolom, hogy a falutévé oldalain is 
megjelenhet. Azt kellene pontosítani, hogy írásban kérjük a véleményeket, javaslom, hogy a 
civilszervezeteket keressük meg írásban ezzel a tervezettel, kérdezzük meg a véleményüket és a 
vezető összegezze a beérkezett véleményeket. Ez is sokat segíthet, mert szélesebb körű, 
konkrétabb anyag lesz.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bár ez is technikai jellegű dolog, de akár a beérkezett javaslatok is megjelenhetnének a honlapon 
egy menüpont alatt.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Sokan tapasztalják, főleg a délutáni órákban, hogy a tóparton rengeteg főleg felvégi gyermek 
kerékpározik. A szülők örültek ennek, hiszen ott egy nagyjából elzárt területen biztonságban 
tudhatták gyermekeiket. Az a kérdésem, hogy amennyiben a tó környékéről ki lesznek tiltva, 
akkor az Egeres-völgyben lehetne-e kialakítani egy kerékpáros pályát a gyerekeknek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azt ne mondjuk, hogy ki lesznek tiltva, hiszen ez még egy alternatív lehetőség a 
rendelettervezetben. Véleményem szerint nincs akadálya annak, hogy tavasszal erre egy területet 
kijelöljünk. Egy dolgot fontosnak tartok elmondani, ha kerékpáros pályát építünk, akkor 
nemcsak adtunk, de felelősségünk lesz. Ezt érdemesnek tartom átgondolni. Nem látom akadályát 
a kerékpáros pálya felépítésének.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a rendelt tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsássa. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
117/2011. (XII. 15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 
tó és környékének használatáról és rendjéről szóló rendelet tervezetet elviekben elfogadja 
és azt társadalmi véleményeztetésre alkalmasnak találja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. december 16. 
 
6. napirendi pont: 
A belső ellenőrzés során feltárt hiányzó szabályzatok megtárgyalása, elfogadása 
Előadó: jegyző 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok tárgyalása. Ide tartozik az ÁMK intézkedési terve, 
amit az igazgatónő kidolgozott, és mindkét bizottság tárgyalta. Kérdezem az ÁMK igazgatót 
kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztését. 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Az írásos anyagot kiegészíteni nem kívánom. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az EEB az ülésén megtárgyalta a belső ellenőrök által tett hiányosságok pótlását, az intézkedési 
terv részletesen tartalmazza az előírt feladatokat, meghatározott határidővel, felelősök 
megnevezésével. Ígéretet kaptunk arra, illetve a munkatervünkben is szerepel, hogy tavasszal 
meghallgatjuk egy beszámoló keretében a feladatok teljesítéseit. Úgy gondoljuk, hogy az ÁMK 
igazgatója a garancia arra, hogy ezek a feladatok megvalósuljanak. A bizottság elfogadásra 
javasolja az intézkedési tervet.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
A televízió nyilvánossága előtt hangsúlyozni kell, hogy itt olyan hiányosságokról van szó, 
melyeknek jogi következményei nincsenek. Kapuvári képviselő társam által elmondottakat azzal 
egészíteném ki, hogy a táblázatba foglalt feladatok átláthatóak, jól követhetőek. Bízom abban, 
hogy ezek az apró hiányosságok eltűnnek az intézmény mindennapjaiból.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Azt szeretném kiemelni és elmondani, hogy most nincs fegyelmi vagy munkajogi felelősségre 
vonás, hiszen mi kértük az ellenőrzést, és ennek során az derült ki, hogy számos szabályzat 
hiányzik, vagy nincs rendben, ha úgy nézem számos előírásnak nem feleltünk volna meg.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az ÁMK-ról van most szó, ott szabályzatok nem hiányoztak. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Én ezt az ÁMK-ra is értem. Azt gondolom, hogy az osztálynapló egy olyan dokumentum, 
amelyben nem lehet hiba. Most nincsen fegyelmi felelősségre vonás, de a jövőben igen. 
Megalkottuk a hiányosságokra vonatkozó intézkedési tervet, akkor azt a jövőben tartsuk be, és 
annak megfelelően végezzük a munkánkat.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Amit Juhász képviselő úr mondott, ahhoz tudok csatlakozni. Igazgatóasszony egyértelműen 
megfogalmazta, hogy ő felel érte, a fegyelmi felelőssége adott. Véleményem szerint sem ő sem 
pedig az ott dolgozó kollégák nem szeretnének fegyelmi felelősségre vonást.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Én azt láttam ebben az intézkedési tervben, hogy mindenért az ÁMK igazgatója a felelős. Ezt 
nem akarom elhinni. Az, hogy a napló folyamatosan vezetve legyen és rendbe legyen, nem 
hiszem, hogy az igazgató felelőssége. Azt mondom, hogy induljon el, legyen egy rendszer. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Minden feladat felelőse meg van nevezve. A közvetlen felelősök fegyelmi felelőssége megvan, 
ezt a jogkört gyakorolja az ÁMK vezetője. Természetesen nem cél a felelősségre vonás, a fő cél, 
hogy a munka el legyen végezve. Mindenki a saját munkájáért felel és az ÁMK igazgató sem fog 
kellemetlen helyzetbe kerülni.  
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Juhász Csaba képviselő: 
Én a televízió nyilvánossága előtt csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy adminisztratív 
jellegű hiányosságokról van szó. Igaza van Szántósi képviselő társamnak, hogy a későbbiekben 
ezekből problémák lehetnek, de most itt nem erről van szó. Azért kívántam elmondani, hogy a 
község lakossága körében ne induljon egy szóbeszéd. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ÁMK intézkedési tervét fogadja el. 
Kérem, hogy az ÁMK-ban ennek a tervnek megfelelően dolgozzanak. Egyetértek Juhász 
képviselő társammal, hogy egy jó nevű, jól működő intézményben még ilyen adminisztratív 
jellegű hiányosságok se legyenek.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
118/2011. (XII.15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok 
javítására és pótlására vonatkozó ÁMK intézményi intézkedési tervét. 
 
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató 
Határidő: 2011.december 31. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában is komolyabb hiányosságokra derült fény, de ezek a 
hiányosságok javíthatók. A hiányosságok pótlását jól mutatja, hogy a hivatal dolgozói, az 
általunk szabott szűk határidőn belül a szabályzatokat elkészítették. A bizottságok a 
szabályzatokat megtárgyalták, a felmerült észrevételeket átvezettük, megkérem Hegyiné 
kolléganőmet, hogy egészítse ki az előterjesztést. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
A bizottság által kért módosításokat a könyvvizsgáló asszony is átnézte a tervezeteket és 
észrevételezte azokat. A költségvetés tervezésére és a beszámolásra vonatkozó szabályzatban 
inkább fogalmazásbeli hibákat észlelt. A II/1. fejezetnél, illetve a III. fejezet (4) bekezdésében a 
beszámoltatásra vonatkozó szabályban történt fogalmazásbeli javítás. Kérem, hogy ezekkel a 
módosításokkal tárgyalja a Képviselő-testület a szabályzatot.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
119/2011. (XII.15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal költségvetés 
tervezésére és a költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályzatát. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy egyesével menjünk végig a szabályzatokon és amennyiben hozzászólás, 
véleménynyilvánítás merül fel, azt az adott szabályzatnál tárgyaljuk. Elsőként a 
kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzathoz van-e észrevétel. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
El szeretném mondani, hogy a bizottsági ülésen kértük, hogy a folyamatot kövesse a szabályozás 
is. Elmondhatjuk a nyilvánosságnak, hogy ahhoz, hogy egy fizetést teljesíteni tudjunk, ahhoz 
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rendelkezni kell kötelezettség vállalással, ami arra vonatkozik, hogy az aláíró kötelezi magát 
arra, hogy ha a teljesítés megvalósul, annak ellenértékét az előirányzatból kifizeti. Ennek az 
ellenjegyzése is meg kell, hogy történjen, ahol azt igazolja az ellenjegyző, hogy a kifizetés 
összhangban van a hatályos jogszabályokkal, és nem sérti az Önkormányzat gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat. Ezután egy szakmai teljesítést igazolónak kell aláírni, aki igazolja azt, 
hogy a beszerzés, beruházás megtörtént-e. Az érvényesítő pedig a meglévő okmányok alapján 
ellenőrzi azt, hogy összegszerűen, alaki, tartalmi követelményeknek megfelel-e a kifizetés. 
Aláírásával igazolja, hogy a költségvetésben a számla fedezete rendelkezésre áll. Az utalványozó 
elrendeli a kiadás pénzügyi teljesítését, melyet újra ellen kell jegyezni. Ez a hat lépés kell ahhoz, 
hogy az Önkormányzat szabályosan tudjon pénzügyi teljesítést végezni. A PB szempontjából 
talán ez a legfontosabb dokumentum, hiszen évekre előre meghatározza a folyamatokat.  
A bizottság azt kérte, és örömmel látom, hogy a kérésnek a szabályzat készítője eleget tett, hogy 
ez a szakaszosság látható legyen a szabályzatban is. Az előkészítők ügyeltek arra, hogy pontosan 
meg legyen – név szerint – határozva, hogy ki írhat alá, illetve az esetleges helyettesítők is meg 
vannak nevezve. A szabályzatot nagyon jónak tartom, és elfogadásra javaslom, de ugyanezt 
tudom elmondani a költségvetési, illetve a belső kontroll szabályzatról is, ami nagyon precízen, 
nagyon részletesen lett kidolgozva. Nagyon fontos szabályzat meghatározni sem lehetett 
egyszerű, de betartani még nehezebb lesz, mégis fontos, hogy a szabályszerűség meglegyen. 
A szabályzat utolsó része foglalkozik a hivatal meglévő szabályaival, véleményem szerint a 
régebbi keltezésűeket érdemes lenne felülvizsgálni. Javaslom, hogy a szabályzatokat szedjük 
össze és egy dokumentumban tároljuk, azért is, hogy ne kelljen keresgetni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy célul tűztük ki, hogy a hiányzó szabályzatokat 
elkészítjük és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasoljuk, másrészt a még felmerülő 
hiányosságokat a következő év I. negyedévében, konkréten március 31-éig orvosolni szeretnénk. 
Szeretném, ha a szabályzatok a napi aktualitásoknak és a hatályos jogszabályi környezetnek 
megfelelnének.  
El szeretném még mondani, hogy eddig sem a kifizetések jogossága volt problematikus, hanem 
azt szabályozó szabályzatnak a teljes hiánya.  
Köszönöm szépen a kolléganők munkáját, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire színvonalas munkát 
tudtak végezni.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Formai megjegyzést szeretnék tenni, csatlakozva az előttem szólókhoz én is precíznek tartom a 
munkát. A kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzés szabályzatban van az általános 
résznél alpontok szerepelnek, kérem, hogy van ponttal vagy kötőjellel legyenek jelölve, így sem 
rossz, de nem kell kettő jelölés. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, kérem, hogy technikailag együtt szavazzunk a szabályzatokról, a jegyzőkönyvben 
viszont külön határozatok szülessenek.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azt a javaslatot megerősíteni szeretném, miszerint a szabályzatokat tegyük egy helyre, így 
egyszerűbb lesz kezelni és használni. 
  
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A közzétételnek megfelelve a honlapon is hozzáférhető lesz, nyilván a belső szabályzatokra ez 
nem vonatkozik.  
Javaslom a szabályzatok elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
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120/2011. (XII.15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési 
szabályzatát. 
 
121/2011. (XII.15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát. 

 
122/2011. (XII.15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal belső kontroll 
rendjéről szóló szabályzatát.  
 
7. napirendi pont 
A társadalmi egyeztetésről szóló helyi rendelet megtárgyalása 
Előadó: jegyző 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Már beszéltünk a társadalmi egyeztetésről és annak szükségességéről, de ahhoz, hogy ezt meg 
tudjuk tenni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-a alapján 
felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak 
megfelelően az általa megalkotott rendeletek előkészítésben való társadalmi részvétel szabályait 
rendeletben állapítsa meg. A rendelet előterjesztésére megkérem Hegyiné Kertész Zsuzsanna 
kolléganőmet.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
A tisztelt Képviselő-testület megkapta az írásos rendelettervezetet, minkét bizottság a soros 
ülésén tárgyalta. Amennyiben technikai jellegű kiegészítése van a testületnek, annak 
bedolgozásával kérem, a rendelet elfogadni szíveskedjenek. Már felvetődött, hogy a 
civilszervezeteket keressük meg, javaslom ezt is egy pontba beletenni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A civilszervezeteket elektronikus elérhetőségükön keresztül megkeressük. Az, hogy kívánnak-e 
élni a véleményezési jogosultságukkal már csak rajtuk fog múlni.  
Kérem a módosítást a 4 §. (2) bekezdés c) pontja helyébe beilleszteni, a c) pont pedig d) pont 
legyen.  
Ezzel a módosítással kérem elfogadni a rendeletet, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011.(XII.15.) számú, a 
helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendeletét lásd 4. sz. 
mellékletként 
 
8. napirendi pont: 
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Az 1/2011. (I. 20.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzata Önálló Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem Hegyiné Kertész Zsuzsannát, hogy ismertesse az SZMSZ módosítását, illetve annak 
szükségességét.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert az előzőekben elfogadott a helyi rendeletek 

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendeletre való utalást szükséges felvezetni a 
rendeletek elkészítése, illetve Képviselő-testület által való elfogadásáról szóló fejezetbe, ezzel a 
ponttal bővülne a rendelet.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez egy technikai jellegű átvezetés, kérem a testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjék, 
aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(XII.15.) számú, a 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Önálló Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 20.) számú rendeletének módosításáról lást 5. 
számú melléklet 
 
9. napirendi pont: 
16/2011. (X.13.) számú Költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztésből jól látható, hogy a bevételi és a kiadási főösszeg nem módosult, de az egyes 
költségvetési sorokhoz és az azokon belüli átvezetésekhez hozzá kellett nyúlni. Korábban az volt 
a gyakorlat, hogy ezeket az átvezetéseket a következő év elején tettük meg, de úgy tartjuk 
szerencsésnek, hogy az átvezetéseket a gazdálkodási év végéig elkészítjük. Mielőtt a rendelet 
szóbeli tárgyalására kerülne sor, megkérem Kakukné Rozsnaki Mária kolléganőmet, hogy a 
szakmai előterjesztést tegye meg.  
 
Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási főelőadó: 
A kiküldött anyagban a Zeneiskolánál a kiadási előirányzat rosszul jelent meg. A személyi 
kiadások során nem 316.000,- Ft csökkenést kívánunk végrehajtani, hanem 249.000,- Ft-ot, a 
járulék soron 316.000,- Ft növekedés helyett 67.000,- Ft csökkenést, és a dologi kiadásoknál 
pedig 316.000,- Ft növekedést kellene a költségvetési rendelet előirányzatának módosításaként 
megtenni. Így változna a költségvetési rendelet főösszegén belüli tartalom a kiadási oldalon. A 
főösszeg nem változik 447.468e Ft, ezzel az összeggel kérem elfogadni a rendeletmódosítást. A 
személyi kiadások 180.276,- Ft-ja helyett 180.343,- Ft elfogadását javaslom, a munkaadókat 
terhelő járulék soron szerepeltetett 43.244,- Ft helyett 41.861,- Ft, a dologi kiadások 89.288,- Ft 
helyett 89.604,- Ft elfogadását kérem a Képviselő-testülettől. Köszönöm. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezekre a módosításokra azért került sor, mert a személyi jellegű kiadásoknál, illetve a dologi 
jellegű kiadásoknál egészen más vetületei vannak a költségvetés módosításának. A személyi 
jellegű kiadásoknál a járulékok kifizetésével kapcsolatban, illetve ezekről a sorokról történő oda-



 293 

vissza csoportosítással kapcsolatban, más sorokon is generál különbözeteket. Értelemszerűen, ha 
személyi jellegű kiadásokat csökkentünk, akkor a költségvetésben nem jelennek meg azon 
járulékjellegű kifizetési kötelezettségeink sem, amelyek ehhez kapcsolódnak. Amennyiben ezek 
egy az egyben átcsoportosítjuk dologi jellegű kiadásra, akkor egyfajta pénzmaradvány 
keletkezik, aminek az átvezetéséről gondoskodni kell, illetve ez fordítva is így működik. 
Elnézést kérek a Képviselő-testülettől a módosítások miatt, az elkészült anyag már többszörösen 
átellenőrzött adattartalommal került az ülésre. Könyvvizsgáló asszonyt kérdezem, hogy kíván-e 
hozzászólni.  
 
Szabó Józsefné könyvvizsgáló: 
Minden rendben van, nem kívánok hozzászólni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm. Kérdezem a PB elnökét kíván-e hozzászólni. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A bizottsági üléshez képest tényleg nagyon rövid idő állt rendelkezésre, hogy ez a módosítás 
ilyen szinten elénk kerüljön. A módosításnak az volt az alapvető oka és indoka, hogy mindig 
minden a helyére kerüljön. Akkor, amikor egy tartalékot kibontunk, bontsuk ki úgy, hogy azt 
előirányosítjuk, és majd arról az előirányzatról történjenek meg a kifizetések. Ebben az évben ez 
a negyedik költségvetési rendeletmódosítás. Összesen 55,3M Ft többletbevételt kellett ésszerűen 
felhasználni, ebből egyetlen egy módosítás volt, ami nem érintette a költségvetési főösszeget. 
Jellemző, ami szinte mindig előfordul, a közfoglalkoztatás támogatása, hiszen azt lehetetlen 
megtervezni a költségvetés tervezésének időszakában, hogy ott milyen nagyságrenddel 
kalkuláljunk a teljes évre vonatkozóan. Ez a sor negyedévről-negyedévre módosult, és talán még 
érdemes megemlíteni a népszámlálási kiadásra szánt 1,7 M Ft-os összeget, amivel nem 
kalkuláltunk. A táblázatban + - jellel láthatóak azok a kiadások, melyet a Bükk-kapu Kft-vel való 
elszámolás technikai kérdésnek a korrekt, precíz, pontos rendezését szolgálják. A PB az ülésein 
mindig kiemelten kezelte, ennek az eredménye, hogy ez az anyag teljesen precíz, az 
elkészítőknek köszönöm a munkáját. A PB a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs több hozzászólás, elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek a 
költségvetési rendeletmódosítást. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011.(XII.15.) számú 
rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről lást 6. számú melléklet 
 
10. napirendi pont: 
Egyebek 
 
a.) Farkas Melinda fizikoterápiás szerződésének módosítása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A fizikoterápiás kezelést 2004. óta szerződéssel ellátó Farkas Melinda egyéni vállalkozó jelezte, 
hogy az általa nyújtott szolgáltatást 2012-től heti 2 alkalommal, alkalmanként 4 órában tudja 
ellátni.  
 
A kezelésekre keddi és csütörtöki napokon 16.00-20.00 óráig kerül sor. 
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Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szerződésének megkötését egyebekben változatlan 
tartalommal 2012. január 1-jétől támogatni szíveskedjék. 
 
A szolgáltatás díja 2004. óta változatlan bruttó havi díja 33.000,- Ft. 
 
A Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság, mint szakbizottságok a soros ülésén 
megtárgyalták és támogatják a határozati javaslat elfogadását. 
 
Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
123/2011. (XII.15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. január 1-jétől Farkas Melinda egyéni 
vállalkozóval heti 2 alkalommal, alkalmanként 4 órában fizikoterápiás kezelések ellátására 
vonatkozó feladat ellátási szerződést megkösse, havi bruttó 33.000,- Ft díj ellenében.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
 
b.) Mezőgazdasági utak építésére vonatkozó pályázati lehetőség megtárgyalása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, a mezőgazdasági utak építésére, 
felújítására és szélesítésére a költségek 75 százaléka igényelhető vissza nem térítendő 
támogatásként. 
 A támogatást önkormányzat, és mezőgazdasági termelő is igényelheti, feltéve, hogy a 
mezőgazdasági út vízelvezetése biztosított. A mezőgazdasági út földterületet, illetve tanyát, 
majort köt össze számozott közúttal. 
A támogatásra legfeljebb 3 milliárd forint (10,7 millió euró) fordítható. A legkisebb 
támogatásnak el kell érnie a 4 ezer eurót, míg a legnagyobb 215 ezer euró lehet. 
A támogatási kérelmeket jövőre január 1. és 31. között kell eljuttatni a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.  
 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a 2505 számú Fő út és a Nyavalyás-dűlői 0197/14-15, 
01976/3-19 hrsz-ú mezőgazdasági szőlőterületeket, illetőleg a 0194/5 TSZ majort összekötő 
mezőgazdasági út (0210/26 hrsz.) szilárd burkolattal való ellátása és szélesítésére, illetve a 
Tárkány patak felett megépítendő híd finanszírozása érdekében a támogatási igény benyújtását. 
 
A Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság, mint szakbizottságok a soros ülésén 
megtárgyalta és támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Elvi támogatását kérem a Képviselő-testületnek, amit szeretném, hogyha határozat formájában 
jelenne meg, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
124/2011. (XII.15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatta a 
2505 számú Fő út és a Nyavalyás-dűlői 0197/14-15, 01976/3-19 hrsz-ú mezőgazdasági 
szőlőterületeket, illetőleg a 0194/5 TSZ majort összekötő mezőgazdasági út (0210/26 hrsz.) 
szilárd burkolattal való ellátására és szélesítésére, illetve a Tárkány patak felett 
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megépítendő híd finanszírozása érdekében a támogatási igény benyújtását, 100.000 Euro 
összprojekt értékre, 75.000 Euro támogatási értékre. Az önerő biztosításáról a Képviselő-
testület a 2012. január 19-ei ülésén rendelkezik. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
 
c.) Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratórium tagjainak megválasztása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A kuratórium tagjainak ezúton köszönöm azt az áldozatos és magas színvonalú munkát, amit 
2008-2010. között végeztek a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány keretein belül.  
A Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Kuratóriumának tagjai 

• Simon László elnök, 
• Bajzátné Szántósi Mária  
• Dr. Chikán Gábor  
• Pelyhe Gábor  
• Taska István kuratóriumi tagok 

úgy értelmezték, hogy a megbízatásuk a korábbi Képviselő-testület mandátumának időszakára 
vonatkozik. Kértem, hogy azt a mércét, melyet rendkívül magasra állítottak, próbálják meg 
továbbra is fenntartani, és dolgozzanak együtt az Önkormányzattal.  
 
A kuratóriumi tagokkal folytatott személyes megbeszélés után  

• Bajzátné Szántósi Mária  
• Pelyhe Gábor kuratóriumi tagok  

jelezték, hogy az újabb felkérésnek eleget téve hajlandóak  a munkát tovább folytatni, Simon 
László és Dr. Chikán Gábor, Taska István urak  nagy személyes leterheltségükre hivatkozva nem 
tudják vállalni a tisztséget.  
Kértem a kuratórium tagjait, hogy üljenek össze, és próbáljanak meg választani maguk közül egy 
elnököt, illetve kérjenek fel még egy embert, aki vállalná ezt a munkát, és akivel együtt tudnak 
dolgozni. 
A tegnapi nap délutánján zajlott az Általános Iskola épületében a kuratóriumi ülés, ahol  

• Bajzátné Szántósi Mária 
• Pelyhe Gábor 
• Hegedűs Zoltán (Novaj, István u. 26. sz. alatti lakos) 
• Darvas Attila (Felsőtárkány, Liget utca 26. sz. alatti lakos) 
• Fáczán Zoltán (Felsőtárkány, Virág u. 13. sz. alatti lakos) 

vállalnák ezt a feladatot, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy bizalmat szavaz az új 
kuratóriumi tagoknak. 
Darvas Attila úr a mai napon felhívott, és közölte, hogy sajnos nem tud megjelenni a Képviselő-
testületi ülésen. A tegnap összeült, de a testület által még meg nem választott kuratórium tagjai 
Darvas Attilát jelölték elnöknek. Megkérem Bajzátné Szántósi Mária kuratóriumi tagot, hogy pár 
szóban ismertesse a tegnapi megbeszélésen elhangzottakat.  
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
A tegnapi megbeszélésen átgondoltuk, és ezt a szándékunkat ki is fejeztük, hogy mindannyian 
szeretnénk tenni a gyermekekért, s azt a munkát, amit a korábbi kuratórium végzett, szeretnénk 
folytatni. A mai nap folyamán már el is indítottunk egy olyan programot, ami független attól, 
hogy a Képviselő-testülettől megkapja-e a felhatalmazást vagy sem. 2011. december 29-én egy 
bejgli túrát szervezünk, ezzel el is indítanánk a következő évet. A munkát mindannyian 
lelkesedésből és az ifjúság iránti tenni akarásból szeretnénk végezni. Köszönöm.  
 



 296 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A határozati javaslat is változik, hiszen Taska István urat, mint új tagot kihúzzuk, és Hegedűs 
Zoltán (Novaj, István u. 28. sz. alatti lakos), Darvas Attila (Felsőtárkány, Liget utca 26. sz. alatti 
lakos), Fáczán Zoltán (Felsőtárkány, Virág u. 13. sz. alatti lakos) lennének az új tagok, Pelyhe 
Gábor úr, illetve Bajzátné Szántósi Mária a régi tagok közül maradnak.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Jól értettem, hogy Hegedűs Zoltán Novaj? Egy kicsit meglepett, nem ismerem az urat. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Igen. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A legutóbbi bizottsági ülésen találkoztunk Darvas Attila úrral, aki az elfoglaltságai miatt nem 
tudott eljönni. Azt kértük tőle, hogy hozzon az alapítványi működéssel kapcsolatos 
helyzetelemzést és programot. Ezt sajnos nem látjuk. Hegedűs Zoltán urat nem ismerjük 
személyesen, jó lenne, ha megismerhetnénk, véleményt mondhatnánk. Pelyhe Gáborral, Bajzátné 
Szántósi Máriával maximálisan egyetértünk, és köszönjük a munkájukat. Én nem tudok most 
szavazni, mert az információk nincsenek meg. Nem hiszem, hogy ennyire sietni kellene, hogy 
teljesen ismeretlen embereket, bármilyen kuratóriumba javasoljunk. Amennyiben garanciát vállal 
a polgármester úr vagy bárki, aki a felsorolt emberek elképzelését és életét ismeri, akkor én 
megpróbálok bízni abban, hogy sikerül.  
Biztosan mindenki emlékszik, hogy amikor legutóbb ilyen indítás volt, Simon László volt 
kuratóriumi elnök egy nagyon alapos, kimunkált elképzeléssel jött, a tagokkal együtt, azt 
maximálisan tudtuk támogatni. Szeretném, hogyha nyugodt szívvel most is bárkiket 
megbízhatnánk, most én nem tudok szavazni.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Számomra fura, amit mondasz Csaba, mert ha jól tudom, itt egyetlen egy olyan tag van, akit nem 
ismerünk a Hegedűs Zoltán. Tudomásom szerint itt tanít az iskolában, de nem biztos, hogy 
nekünk kapcsolatunk volt vele. Darvas Attilával találkoztunk, Fáczán Attilát mindenki ismeri és 
maradt a két tag. A kockázat, az 5 tagú kuratóriumnak 1 tagja, mondjuk 20 %-os. Nem 
gondolom, hogy ezért meg kellene gátolni az alapítvány munkáját, főleg úgy, hogy ebben az 
évben nem nagyon működött. Azt mondom, hogy szavazzunk bizalmat, tekintettel arra, hogy a 
mi felelősségünk is benne van abban, hogy az elmúlt egy évben most jutottunk oda, hogy van öt 
ember, akik vállalják, hogy ezt a feladatot. Javasolni szeretném, hogy határozzuk meg, hogy 
meddig bízzuk meg a kuratórium tagjait. Én 2013. vagy 2015. december 31-ét javasolnék, azért, 
hogy legyen a testületnek ideje arra, hogy befolyással bírjon a kuratórium személyi összetételére. 
Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy ha akarjuk, akkor holnap vagy holnapután új 
kuratóriumot állíthatunk fel. Én azt javaslom, hogy bízzuk meg a megjelölt személyeket és 
kezdjék meg a munkát.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Én saját nevemben nyilatkoztam, személyesen én nem ismerem a felsorolt embereket, tehát én 
nem tudom javasolni egyiket sem. Nem azért mert nem alkalmas, hanem azért mert nem 
ismerem. Darvas Attila úr, egy határozott ígérettel állt fel, hogy az elképzeléseit elhozza, amit 
meghallgatunk és ha támogathatónak tartjuk, mellé állunk. Miután ez nincs - tudom, hogy nem 
volt könnyű, mert nagyon nehéz összehozni egy ilyen csapatot - nem látom értelmét annak, hogy 
siessünk. Ez az én véleményem, mindenki úgy szavaz, ahogy akar, én nem tudom támogatni.   
 
dr. Juhász Attila polgármester: 
Köszönöm szépen tudomásul vettük.  
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Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
A legtöbb kérdés Hegedűs Zoltán kollégámmal kapcsolatban merült fel. Mentségünkre legyen 
mondva, hogy nagyon rövid idő állt a rendelkezésünkre, hogy egy tenni akaró és erre alkalmas 
személyt keressünk. Zoltán hosszú évek óta óravezető a Kárpát Egyesületnek is tagja, és miután 
az alapítvány egyik profilját a túrázást szeretnénk tovább folytatni, ezért gondoltunk az ő 
személyére. Örömmel vállalná a munkát.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mielőtt szavazunk, azt szeretném kérni, hogy a 2012. január 19-ei ülésre adjanak egy elképzelést 
a következő év munkájáról. Magam azon a véleményen vagyok, mint Szántósi képviselő úr. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Egyetértek azzal, amit Kapuvári képviselő társam mondott, az ígért anyagot nem kaptuk meg. De 
ugyanakkor egyetértek Szántósi képviselő társammal is, hogy egy embert nem ismerünk a tagok 
közül és az csak 20 % kockázatot jelent.  
A tegnapi megbeszélésen, ahol megválasztották a leendő elnököt, hangzott-e el bármilyen 
elképzelés, vagy mi alapján döntöttetek Marika? 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
A tegnapi ülés nem kuratóriumi ülés volt. Azt szeretnénk és ebben mind az öten egyértelműen 
nyilatkoztunk, hogy azt a hagyományt, amit az előző kuratórium kialakított, szeretnénk tovább 
folytatni. A 2012. évi alapítványi programról nagyon vázlatosan beszéltünk, lévén, hogy az 
érdemi munka megkezdéséhez felhatalmazásra van szükségünk. Abban nyilatkoztunk, hogy a 
29-ei program meghirdetésre kerül és a leendő tagok részt vesznek a programban. Az 
elképzeléseket nem írtuk le, de a fő irány tavaszi túra, a gyermeknap megrendezése, autóbuszos 
kirándulás szervezése elsősorban belföldön, és a hagyományosnak mondható Mikulás túra. Ezen 
kívül minden egyéni kérelmet elbírálna, ahogy ezt az alapszabálya is előírja, illetve szeretnénk 
pályázaton is indulni.    
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
A bejgli túra annak a függvénye, hogy megválasszuk a tagokat? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem, ezt megszervezik, ehhez nem kell testületi felhatalmazás.  
El szeretném mondani, hogy azért kértem a leendő tagokat, hogy maguk válasszanak elnököt, 
mert, egyrészt, hogy adjanak egy támpontot a Képviselő-testületnek, másrészt a személyes 
leterheltségüket maguk tudják.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Én tagja voltam annak a Képviselő-testületnek, aki ezt az alapítványt létrehozta. Akkor az alapító 
okiratban megfogalmaztuk, hogy melyek azok a célok, amilyen célok megvalósulása érdekében 
létrehozzuk ezt az alapítványt. Nem gondolom azt, hogy a Darvas Attila elnök úr, azokkal a 
célokkal homlokegyenest ellentétes dolgokat hoz elő a következő ülésre. Felsőtárkány községnek 
van egy ilyen alapítványa, nekünk kell meghatározni az alapítványi célokat. Az más kérdés, hogy 
azokon a célokon kívül, amit mi meghatároztunk, az alapcélokon kívül azt mondja, hogy van 
három-négy olyan dolog, amit lehet, hogy nem ismertetett, de mindenképpen fontos. Az a 
véleményem, hogy bízzuk meg a csapatot, a 2012. évi munkatervben szerepelnek a 
civilszervezetek beszámolói. Hozzuk előre az alapítványi kérdéseket, hogy egyáltalán mi a 
célkitűzésük, az helytálló-e még, gyúrjuk össze azzal, amit addig a kuratórium hozzátesz, és 
nézzük meg a pénzügyi vonatkozásait is. Azt támogatom, hogy ezt a kuratóriumot bízzuk meg.   
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Az elhangzottakhoz annyit, hogy tényleg ismerjük a célokat, azt szeretném személyesen is 
megtapasztalni, hogy azok, akiket most odadelegálunk ők ismerik-e ezeket a célokat, képesek-e 
ezekért a célokért tenni. Nem úgy tenni, hogy az ÁMK dolgozóit vonják be a munkájukba, 
hanem önkéntes alapon megszervezik azoknak a céloknak az ismeretében a programokat, ahogy 
megfogalmaztuk. Változatlanul, én most nem tudok szavazni.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Nekem ránézésre a Darvas Attila nagyon szimpatikus, de ettől még nem ismertem meg. A 
Fáczán Zoltánt magam elé sem tudom képzelni, a Hegedűs Zoltánt szintén nem ismerem, mégis 
úgy gondolom, hogy azt amit Szántósi képviselő társam elmondott, az fedi azt, hogy van egy 
elvárásunk, amit megismertek, és azt mondták, hogy szeretnék csinálni. Amennyiben összejön 
egy kuratórium, akkor én annak a kuratóriumnak a programját szeretném látni programban. 
Amíg nincs kuratórium, addig nem lesz munkaterv. Javaslom, hogy aki tud szavazzon. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
El szeretném mondani, hogy ezt a munkát ingyen végzik, örülni kell, hogy a munkájuk mellet 
még felvállalják. Az a véleményem, hogy ha kirándulást szerveznek biztosan igényt tartanak 
pedagógusokra is,  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
De nem kötelező jelleggel. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Azt nem gondoltam, hogy kötelező jelleggel, de biztos vagyok abban, hogy szívesen segítenek a 
pedagógusok is. Örülünk, hogy vannak, és ennek a tudatában támogassuk őket.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Amennyiben nem jól dolgoznak, mindenkit fel lehet állítani.  
 
dr. Juhász Attila polgármester: 
Mind a négy embert ismerem annyira, hogy van bennük tartás és felelősségtudat, hogyha úgy 
érzik, hogy nem tudják, vagy nem akarnak megfelelni a megbízatásnak, akkor maguk fogják azt 
mondani, hogy köszönjük szépen. Magam is a megelőlegezett bizalom pártján vagyok. Bízom 
abban, hogy a személyes találkozás és a munka minden kételyt el fog oszlatni.  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új kuratóriumi tagok megválasztását támogatni 
szíveskedjék. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 

 
125/2011. (XII.15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány 
Ifjúságáért Közalapítvány alapítójának képviseletében eljáró szerv, úgy határozott, hogy 
az alapítvány kuratóriumának tagjai közül Simon László és Dr. Chikán Gábor, Taska 
István urak lemondását 2011. december 31. napjával elfogadja, ennek okából az alapítvány 
kuratóriumát ugyanezen dátummal tisztségéből visszahívja és az alapító 2012. január 01. 
napjától kezdődően 2015. december 31. napjáig tartó határozott időre új kuratóriumot 
választ, melynek tagjai Darvas Attila, Fáczán Zoltán, Bajzátné Szántósi Mária, Pelyhe 
Gábor, Hegedűs Zoltán.  Az alapító, alapító okiratát fentiek értelmében módosítja, amely 
módosításhoz Képviselő-testület hozzájárulását adja. 
 
Felelős: polgármester, jogi képviselő 
Határidő: 2011. december 31. 
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d.) Laguna Kft.  és Önkormányzat telekcsere ügye 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A perben megszületet az az egyezség, melyet a Képviselő-testület támogatott, miszerint az 1,3 M 
Ft helyett 1 M Ft-ért az Önkormányzat költségeire az egyességkötés megtörtént a bíróságon. A 
vételár kiegyenlítésével a kérdéses telek az Önkormányzat 100 %-os tulajdonába kerül. A 
testület úgy döntött, hogy bíróság előtt történjen az egyezségkötés, mivel biztonságosabbnak 
éreztük, mint egy adás-vételi szerződés megkötését. A 69/2011. (IX.15.) számú határozata így 
szól:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést 
és úgy döntött, hogy 1.000.000,- Ft (bruttó) vételáron megvásárolja a Laguna Kft. 
tulajdonrészét, vagy hozzájárul az Önkormányzati tulajdonrész Laguna Kft. részére 
történő értékesítéséhez 7.216.000.-Ft bruttó áron, mely az Egri Körzeti Földhivatal 
nyilvántartása szerint 902 m2. A Képviselő-testület egyetért azzal a kompromisszumos 
javaslattal, hogy az adásvételi szerződés megkötése esetén a 2645 hrsz.-ú ingatlanról az 
ingatlant terhelő jelzálogot törölteti. 
A szerződés tárgyát képező vételár pénzügyi fedezete az önkormányzat költségvetésében - 
az előterjesztésben megjelölt helyen - rendelkezésre áll. 
 
Mivel a szerződés nem köttetett meg, hanem bírósági egyezséget kötöttünk, ezért kérem a 
testületet, hogy módosítsa ezt a határozatot azzal, hogy a jelzálogjogot ne töröltesse a 2645 hrsz-
ú ingatlanról.  
A Laguna Kft-től egy újabb bírósági beadvány érkezett, mely a jogi képviselőnknél van, a 2003. 
évi lakóparki ingatlanok értékesítésével kapcsolatos szerződések semmissé nyilvánítását kéri.  
Az a véleményem, hogy ennyi biztosíték kell, hogy maradjon, hogy nem töröltetjük a 
jelzálogjogot.  
A perindítás és az idézés tényét közölte a bíróság, keresetlevelet nem kaptunk. Jogi képviselőnk 
útján jeleztük a bíróságnak, hogy szívesen válaszolunk a megkeresésre, abban az esetben, ha 
megjelöli, hogy mit szeretne.  
 
Aki a határozat módosításával egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
126/2011. (XII.15.) Önkormányzat Képviselő –testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2011. (IX.15.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést 
és úgy döntött, hogy 1.000.000,- Ft (bruttó) vételáron megvásárolja a Laguna Kft. 
tulajdonrészét, vagy hozzájárul az Önkormányzati tulajdonrész Laguna Kft. részére 
történő értékesítéséhez 7.216.000.-Ft bruttó áron, mely az Egri Körzeti Földhivatal 
nyilvántartása szerint 902 m2.  
A szerződés tárgyát képező vételár pénzügyi fedezete az önkormányzat költségvetésében - 
az előterjesztésben megjelölt helyen - rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester, jogi képviselő 
Határidő: folyamatos 
 
e.) 2012. évi rendezvénynaptár elfogadása 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Sajnálatos módon a testületi anyagba a le nem egyeztetett költségeket is feltüntető naptár került 
be. Kértem az igazgató asszonyt, hogy akkor kerüljenek költségek mellé, ha látjuk a következő 
év anyagi lehetőségeit, másrészt akkor, ha a januári testületi ülésen meghatározza a testület 
azokat a kiemelt rendezvényeket, melyekre több pénzt szán. Szeretnék kérni egy kimutatást arra 
vonatkozóan, hogy melyek azok a rendezvények, ahol pályázati támogatásra számíthatunk.  
Azért tartottam fontosnak elfogadni a mai ülésen ezt a rendezvénynaptárt, hogy meg tudjuk 
jeleníteni azokban a sajtóorgánumokban, hirdetési felületeken, ahol az Önkormányzat által 
szervezett rendezvények megjelennek.  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2012. évi rendezvénynaptárt. 
Az EEB tárgyalta a javaslatot. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. El szeretném mondani, hogy a gyermeknapi 
programnál meg van jegyezve, hogy az alapítványi rendezvény, de úgy gondolom, hogy az 
Önkormányzaté is. Az Önkormányzat támogatja, és az alapítvány szervezi nem az iskola.  
Újdonság a fiatalok klubja, a középiskolásoknak, illetve a fiatal felnőtteknek találkozási 
lehetőség. Támogatható, jó programsorozatnak tartjuk. A tervezetet elfogadásra javasoljuk.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
127/2011. (XII.15.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi ÁMK 2012. évi 
rendezvénynaptárát. 
 
Felelős: ÁMK igazgató 
Határidő: folyamatos 
 
f.) Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása, illetve a 
Bükk-kapu Kft-vel való összevonása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Pócsik Gábor úr 2011. december 1-jével írásban nyugdíjba vonulása alkalmából felmentését 
kérte a Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 
betöltése alól. Ezen változás átvezetése alapítói határozathoz kötött, ezért a társaság társasági 
szerződését módosítani szükséges. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a változás átvezetését. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
128/2011. (XII.15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pócsik 
Gábor ügyvezetői tisztségről, nyugdíjazás miatti lemondását 2011. november 30. napjával 
elfogadja. Balog László ügyvezető lakcíme a mai naptól az alábbiak szerint került feltüntetésre: 
3324 Felsőtárkány, Fő út 111. Alapító tag a társaság létesítő okiratának 17.1. pontját a lentiek 
szerint módosítja: 



 301 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Költségtakarékosság és az építési beruházás lezárása okán javaslom, az Önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában lévő Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetői feladatinak összevonását a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-vel.  
 
Farkas Tamás úr elvégzett munkáját tisztelettel megköszönve javaslom a Képviselő-testületnek, 
hogy az ügyvezetői feladatok ellátásától 2011. december 31-ével hívja vissza, Balogh László urat 
a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét 2012. január 1-jétől 
határozatlan időre bízza meg. 
 
Az ügyvezetői díjazásról a Képviselő-testület 2012. január 19-ei ülésén hozzon határozatot. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Nincs kérdésem, megjegyzésem lenne. Ígéretet kaptunk a bizottsági ülésen, hogy az elvégzett 
munkákról tájékoztatást kapunk, melyet megkaptunk, nagyon köszönjük. Valahogy így szerettem 
volna látni a kuratórium anyagát is. Úgy érzem, hogy a bizottsági ülésen elhangzottaknak a súlya 
megvan, de még nincs teljes mértékben súlyozva, amit ott megállapítottunk. Szeretném, ha úgy 
lenne megvalósítva, ahogy ott megbeszéltük.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Balogh László urat szeretném megkérdezni, hogy elvállalja-e a tisztséget.  
 
Balogh László Nonprofit Kft. ügyvezető: 
Igen, elvállalom.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A község lakossága a honlapon is láthatja mindazokat ténykedéseket, melyet a kft. produkál, az 
is bizonyítja számunkra, hogy ez a feladat számára nemes lehet. Úgy gondolom, hogy az ő 
személye garancia.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
  A társaság képviseletének módja: az ügyvezetés 

 
17.1. A társaság ügyvezetője:  
     BALOGH LÁSZLÓ 

Sz. Tata, 1973. 09. 24. 
An. Polmüller Mária 

Lakcím: 3324 Felsőtárkány, Fő út 111. 
 
129/2011. (XII.15.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 

1/2011. (XII. 31.) számú alapítói határozat 
 

Alapító tag, a társaság ügyvezetőjét, Farkas Tamás 3324 Felsőtárkány, Ifjúság út 6. szám alatti 
lakost, ügyvezetői tisztségéből a mai nappal visszahívja és helyette 2012. január 01. napjával Balogh 
László 3324 Felsőtárkány, Fő út 111. szám alatti lakost bízza meg, határozatlan időre szólóan a 
társaság ügyvezetésével, önálló cégjegyzési joggal.  A mai nappal a fentiek értelmében módosítja a 
létesítő okiratának 11. és 13.1 pontjait az alábbiak szerint:  
 
Alapító tag az alapító okiratának 11.1. és 13.1. pontjait hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek, miközben az okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben 
maradnak: 
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11. Az ügyvezető 
11.1. A társaság ügyvezetője: 
Név:    Balogh László 
Anyja neve:  Polmüller Mária 
Lakcím:   3324 Felsőtárkány, Fő út 111. 
A megbízatás 
a) határozott időre 
b) határozatlan időre 
szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. január 01. 
A megbízatás lejárta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

13. Cégjegyzés 
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 
Név:    Balogh László 
Név: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
módosítással. A létesítő okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bizottsági üléseken beszéltünk már róla és jóváhagyás is született, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szünetet rendeljünk el. Kérem a Képviselő-testületet, hogy határozati 
formában is fogadja el az igazgatási szünet elrendelését 2011. december 19- 2012. január 3-áig.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
130/2011.(XII. 15.) számú Önkormányzati határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. 
december 19-től 2012. január 3-ig terjedő időszak munkanapjaira vonatkozó előterjesztést, 
és úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el, mely időszak 
alatt az ügyfélfogadás szünetel. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az egyebekben van-e még hozzászólása valakinek. 
El szeretném mondani, hogy a mai napon az EEB elnökével látogatáson vettünk részt az Idősek 
Otthonában. Elvittük az Önkormányzat ajándékát, a szaloncukrot, melyet a 70 év feletti idősek 
részére minden évben biztosít az Önkormányzatunk. Felkérést kaptunk, a jövő héten keddre, 
16.00 órától nyugdíjas karácsonyi ünnepséget tartanak, melyre szeretettel várnak minden 
képviselőt.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Év vége felé a versenyszférában a vállalatok áttekintik a kintlévőségeiket, hogyan alakultak ezek, 
mit tudtak beszedni, mit nem. Úgy gondolom, az a helyes, ha ezt az Önkormányzati szférában is 
megtesszük. Amennyiben egyetértés van, azt kérem, hogy a következő testületi ülésre kapjunk 
egy olyan előterjesztést, hogy hogyan állunk – akár november végével – a kintlévőségek 
beszedése tekintetében.  
 
A másik dolog, amit szeretnék elmondani, a jegyzőasszony felhívott engem telefonon és a 
beszélgetés során megemlítette, hogy az alpolgármester asszony, ő, és Kakuk Pál 
képviselőtársam hivatalos úton vettek részt Gyergyószentmiklóson.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Én nem voltam. 
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Szántósi Rafael képviselő: 
Ezt mondta. Szeretném megkérdezni, hogy ez hogyan történik, mert nem tartom helyesnek, hogy 
a Képviselő-testület tudta nélkül ilyen dolgokba belekeveredünk. Azt gondolom, és a korábbi 
tapasztalatom azt mutatja, hogy a diplomáciában ostobaság címén eléggé komoly problémákat 
okozhatunk, nem szeretném, ha a Képviselő-testületünk belelavírozná magát valami hasonló 
helyzetbe. Ennek ismeretében Pali, végképp nem értem a múlt csütörtöki viselkedésedet, mert 
azt gondolom, hogy abszolút okafogyottá vált ez a dolog.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Személyes meghívásom volt Gyergyószentmiklósra, és a probléma, amit felvetettem a 
polgármester úrnak, az, hogy nem kaptam meg a meghívót. Polgármester urat értesítették és én 
nem kaptam meg. Amit a polgármester úrtól kaptam e-mailen azon 22-ei dátum van, ami a 
jegyző asszonyhoz kötődik. A jelentkezéseket 20-áig kellett leadni, mikor eljutott hozzám a 
meghívó utánajártam Egerben, így sikerült kijutnom.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Ezt én helytelenítem, ne haragudj, azért helytelenítem, mert azt gondolom, hogy Felsőtárkány 
településről sok más testvértelepülésre is vannak személyes meghívások. Amennyiben te beülsz 
a saját autódba és kimész, azt mondom, hogy teljesen rendben van. Abban a pillanatban, amikor 
te beültél a hivatalos delegációba, onnantól kezdve ez nincs rendben, mert nem gondolom azt, 
hogy a Felsőtárkányi Képviselő-testület tudta nélkül bárki is képviselheti a települést bárhol, 
úgy, hogy gyakorlatilag kapott erre „meghívást”. Véleményem szerint tekintsük át a jövőben ezt 
a kérdést is, hogy hogyan csináljuk szabályosan és helyesen, mert ez így nem helyes. Főleg úgy 
nem, hogy egyébként meg egymás szemébe nem tudunk belenézni. A múlt bizottsági ülésen, 
amikor rákérdeztem, hogy voltál-e kint nagyon mélyen hallgattál.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Nem értem, hogy miről beszélsz Rafi. Az én felvetésem arra vonatkozik, hogy elvárom a 
polgármester úrtól, hogy amennyiben meghívás van, és a meghívó a polgármesternek és kedves 
munkatársainak szól. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ne haragudj Pali, igen polgármester úrnak címezték és kedves munkatársainak, de ha a fejlécet is 
leszel kedves legközelebb elolvasni, én nem Habis László vagyok Eger MJV polgármestere, 
hanem dr. Juhász Attila Simon Felsőtárkány Község polgármestere. Nyilván a Habis László 
úrnak és kedves munkatársainak címzett meghívóból én nem értelmezhetem azt, hogy ez a 
Felsőtárkányi polgármesterre és a Felsőtárkányi Képviselő-testületre is vonatkozik. Itt egy 
kommunikációs deficit volt, amiért abszolút nem érzem magam felelősnek. A te, illetve a jegyző 
asszony személyére vonatkozó e-mailt a titkárságra küldték, a jegyzőasszony kapta meg nem én. 
Az, hogy a jegyző asszony részére továbbított e-mailt te nem láttad, a személyes meghívásodat 
innen nem kaptad meg nagyon sajnálom. Én saját nevemre kaptam kizárólag meghívást, nem 
kaptam felhatalmazást arra, hogy mást vigyek, vagy küldjek magam helyett.  A kedves 
munkatársai pedig a Habis Lászlónak címzett levélben volt benne, mi pedig nem vagyunk Habis 
László munkatársai, hogy ilyen kiterjesztő módon értelmezzem ezt a meghívást. Azt pedig 
visszautasítom, amit a múltkor is tettem, hogy én szándékosan megvonok olyan információt a 
képviselőtől, amivel őt kellemetlen helyzetbe hozom. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A jegyző asszony engem majdnem megrótt azért, hogy mi arra nem voltunk képesek, hogy egy 
levelet írjunk Gyergyószentmiklós polgármesterének, amit esetleg a delegáció felolvashat az 
adott aktus alkalmából. Engem személyesen csak annyiban érint, hogy legalább négyszer 
képviseltem Eger várost Gyergyószentmiklós különböző rendezvényein, és azt gondolom, hogy 
ahol 26 képviselő van, mint Egerben annak idején, akkor is lehetett egy körtelefont tenni annak 
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érdekében, hogy van egy ilyen és hogyan járjunk el. Most vagyunk heten, azt gondolom, hogy 
még inkább lehetne, ezek a külön utas megoldások nem helyesek. Még egyszer hangsúlyozom, 
hogy nem szeretném, hogy a Képviselő-testület belelavírozza magát olyanba, hogy a végén azt 
mondják ránk, hogy még arra sem voltunk képesek, hogy üdvözöljük őket az ő szentnapjuk 
alkalmából.   
 
Kakuk Pál képviselő: 
Ez nemcsak a szentnap volt, hanem a nemzeti összetartozás napja is. Polgármester úr tudott róla, 
hogy 100 db csokoládét vittem ki, Felsőtárkány nevében, szét is osztottuk. 600 kisdiák várt 
bennünket, nagyon szép rendezvény volt. Nagyon sajnáltam volna, ha ilyen módon marad le az 
ember az összetartozás napjáról, amit a szívemen viselek. Gondoltam arra, hogy utánanézek 
ezeknek a levelezéseknek, de végül azt gondoltam, hogy nem foglalkozok vele. Amit Attila 
átküldött nekem, az 22-ei dátummal van, amit jegyzőasszony kapott, és ha 20-a a határidő, akkor 
nem 22-e, állítólag ezt megelőzték más levelezések.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azt megküldtem neked Pali. Ilyen feltételezésekbe ne bocsátkozzunk, hogy állítólag. Én ma 
felhívtam az ezzel foglalkozó hölgyet Eger MJ városnál, és részletesen utána érdeklődtem, 
egészen fals információ, hogy az alpolgármester asszony részt vett volna ezen a kiránduláson, 
másrészt úgy gondolom, hogy mindenkinek magánszemélyként joga van részt venni egy ilyen 
utazáson. Az Önkormányzat képviseletében minimum a polgármester felhatalmazásával, de 
testvér települési szinten leginkább a Képviselő-testület felhatalmazásával van jogosultsága a 
települést képviselni. Az, hogy ez nem így történt sajnálatos, bízom benne, hogy a következő 
időszakban nem így lesz és nem is csak az Önkormányzat képviselője, hanem mondjuk, a 
munkavégzés alól felmentett jegyző vonatkozásában sem tartom ezt egy szerencsés húzásnak.  
Kakuk Pál képviselő: 
Nem testvértelepülés Gyergyószentmiklós.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem a testvértelepülésről, hanem a hivatalos delegálásról van szó.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Nekem személyes meghívásom volt, ráadásul nem is képviselőként, hanem 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezt tudomásul vettem.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Pali, én erről beszéltem. Most is azt mondom, hogyha valaki felül egy delegációs buszra az 
onnantól kezdve nem tud egyéni, személyes meghívásnak eleget tenni. A hivatalos protokoll nem 
így szól. A hivatalos protokoll úgy szól, hogy ha megérkezik egy meghívás Eger város 
polgármesterének, a vezetői ülésen eldöntik, hogy milyen szinten képviselik magukat, jelesül az 
egri alpolgármester asszony vezeti a delegációt és 30 fő vesz részt. Amennyiben itt Felsőtárkány 
kapott lehetőséget, mert nem te fogadtad a Gyergyószentmiklósaikat, meg nem te láttad 
vendégül, meg nem a jegyző asszony látta vendégül, hanem a település látta vendégül, innentől 
kezdve a Képviselő-testületnek, vagy Felsőtárkány község vezetésének kell eldönteni azt, hogy 
részt veszünk ebben, és ha igen hány fővel. Ez nem azt jelenti, hogy te nem mehettél volna ki. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Februárban, amikor intézték az állampolgársággal kapcsolatos papírjaikat, én végig ott voltam, 
sőt vendégül is láttam őket. Június 3-án bent voltam a Városházán, intéztem, hogy ők írják alá 
először a jegyzőkönyvet, hogy ki tudjanak jönni a Trianoni megemlékezésre. Én szereztem nekik 
az autókat, akik hozták-vitték őket, személyes ismeretség kapcsán volt meghívásom.  
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Szántósi Rafael képviselő: 
Jó beszéljük meg ezt az ülés után.  
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Nekem egy mondat mégiscsak kijár, én meghívást nem kaptam és nem is voltam.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Nem nyilatkoztam sem az Önkormányzat, senki nevében, igaz, hogy az anyaországot úgy 
képviseltem, ahogy kellett szeretettel, a Székelyfölddel szemben.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A jó szándékodat nem vonta kétségbe senki, úgy gondolom. Előttünk van a karácsony kívánok 
minden képviselőnek, minden Felsőtárkányinak nyugalmat, megbékélést, a családoknak 
szeretetet és méltóságteljes ünnepet.  
 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.20 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
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