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1/2012.(I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő - testületének 
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, 
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása 
 

2/2012.(I.17.)  
A Felsőtárkányi tó és környékének használatáról és rendjéről szóló 
rendelet elfogadása 
 

 
3/2012.(I.17.) 

 
A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló 
rendelet elfogadása 
 

 
A jegyzőkönyv vezetése 1. oldaltól 21.oldalig  folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. A civilszervezetek beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységről 
 Előadó: polgármester 
 
2. Az állatorvos beszámolója az eltelt év munkájáról 
 Előadó: polgármester, jegyző 
 
3. A Bükk-kapu Kft. könyvvizsgálójának, illetve könyvelőjének megválasztása 
 Előadó: polgármester 
 
4. A belső ellenőri ajánlat megtárgyalása 
 Előadó: polgármester, jegyző 
 
5. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása által kért határozat elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
6. A mezőgazdasági utak pályázat benyújtásához önerő megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
7. Az anyakönyvi rendelet megtárgyalása 
 Előadó: jegyző 
 
8. Az adatvédelmi szabályzat megtárgyalása 
 Előadó: jegyző 
 
9. A Felsőtárkányi tó és környékének használatáról és rendjéről szóló rendelt elfogadása 
 Előadó: jegyző 
 
10. A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló rendelet elfogadása 
 Előadó: jegyző 
 
11. Egyebek 

 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-h. 
Bajzát Ferenc képviselő 
Juhász Csaba István képviselő 
Kakuk Pál képviselő 



 3 

Kapuvári Csaba Képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A testületi ülés megkezdése előtt szeretném, ha megemlékeznénk egy olyan emberről, aki 
évtizedek óta nagyon sokat tett településünkért. Fekete Pál volt képviselőről van szó, akit tegnap 
temettünk el, szeretném, ha egy perces néma felállással adóznánk emlékének.   
 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 1 fő kivételével megjelent, 
Pelyhe Istvánné alpolgármester igazoltan marad távol. 
 
A képviselői létszám: 5 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 kiadott sorrendtől eltérően, kérem a 
civilszervezetek és az állatorvos beszámolóinak megtárgyalását megcserélni, a továbbiakban a 
kiadott sorrendben szeretném a testületi ülést levezetni. Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 
elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
1. napirendi pont 
Az állatorvos beszámolója az eltelt év munkájáról 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm Dr. Kecskés Tibor jogosult állatorvost a testületi ülésen, kérdezem, hogy az írásos 
beszámolóját kívánja-e kiegészíteni. 
 
Dr. Kecskés Tibor jogosult állatorvos 
Annyival szeretném kiegészíteni a beszámolót, hogy időközben megjelent az új állatvédelmi 
törvény. A szakmai szervektől és a minisztériumból olyan információkat kaptunk, hogy január 
végére megjelenik a törvény végrehajtási rendelete is. Ez a törvény szabályozza az ún. ebadót, 
ami tulajdonképpen nem adóként van megfogalmazva, hanem eb tartói hozzájárulásként. Ez azt 
jelenti, hogy azok az önkormányzatok, akik kivetik ezt az adót, az adó összegét vissza kell 
fordítani az ebek jólétére, chipezésére, ivartalanítására. A törvény szabályozza továbbá az ebek 
egyedi megjelölését, a chipezést, amit 3.500,- Ft-ban maximalizál, ami tartalmazza a vizsgálati 
és a regisztrációs díjat is. Fontos, hogy a törvény a magyar fajtájú ebekre nem vet ki 
hozzájárulási kötelezettséget.  
Sajnos vannak települések, ahol kivetették ezt az adót, és rengeteg kutya került az utcára. 
Bekerült a törvénybe az ebek összeírására és nyilvántartására vonatkozó kötelezettség, melyet az 
önkormányzatokra hárít.   
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ebek összeírását a jogszabály 3 évente teszi kötelezővé, ez ebben az évben lesz aktuális.           
 
Dr. Kecskés Tibor jogosult állatorvos: 
Annyit szeretnék még elmondani, hogy tudomásom van arról, hogy megjelent egy szoftver, ami 
segíti az összeírást. A jogszabály előírja az elektronikus nyilvántartást.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ebadóval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem szerettük volna egy kiforratlan 
jogszabálynak és gyakorlatnak kitenni magunkat, ezért a tavalyi év végén úgy határozott a 
Képviselő-testület, hogy az ebadót nem vezeti be. Ez nem jelenti azt, hogy egy hasonló 
szabályozást nem tervez az Önkormányzat bevezetni a következő évben. Nem az adóbeszedés 
az, ami motiválja az Önkormányzatot, hanem szeretnénk elérni, hogy mindenki mentes legyen az 
ebadó alól, azzal, hogy a kutyáját bechipezteti vagy ivartalaníttatja.  
Szeretnénk rendet tenni ezen a téren a községben.  
Még van egy kérdésem az állatorvosi rendelő bérleménnyel kapcsolatban, hogy hogyan tovább. 
 
Dr. Kecskés Tibor jogosult állatorvos: 
Megkaptam a határozati kivonatot, mely arról, szól, hogy a testület felmondta a bérleti 
szerződésemet. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Igen, azóta gyakorlatilag semmi reagálás nem történt, úgy tudom, hogy történtek az épületben 
beruházások is. Amennyiben úgy dönt, hogy mégis működtetné az állatorvosi rendelőt, akkor a 
Képviselő-testület hajlandó újratárgyalni a kérelmet és egy szerződésnek kell születnie erről. 
Amennybien doktor úr úgy gondolja, hogy nem kívánja működtetni a rendelőt, akkor kérjük 
vissza az épület kulcsait és gondoskodunk az épület más irányú hasznosításról. 
 
Dr. Kecskés Tibor jogosult állatorvos: 
Már jeleztem a testület felé, hogy több településen látom el a jogosult állatorvosi teendőket, 
illetve, hogy Egerben nyitottam egy rendelőt. Jelenleg nem tudok választ adni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület szeretne választ kapni 2012. március 31-éig, arról, hogy kívánja-e a 
rendelőt a továbbiakban működtetni. Nekünk is érdekünk a megállapodás, hiszen az épületet 
karban kell tartani, és az esetleges bevételekből a külső felújításokat is el tudjuk végezni.  
 
Dr. Kecskés Tibor jogosult állatorvos: 
Azért tartom én is fontosnak, mert most fog megjelenni, hogy az összevezetéses eb oltás ezután 
fog-e működni, vagy csak háznál, illetve orvosi rendelőben lehet az ebeket oltani. Ebben az 
esetben hatékonyabb lenne a rendelő. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Szeretném megkérdezni, hogy ez a bérlemény magánrendelő kialakítására egy lehetőség, ugye? 
A rendelési időt a doktor úr határozza meg, a bérleti díj számlázása onnantól kezdődik, hogy ő 
ezt igénybe vette, nem? A másik, hogy ennek a helyiségnek a rendelővé alakítása a doktor urat 
terheli, hiszen magánrendelőről van szó, nem az Önkormányzat terhe lesz.  
  
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm szépen a beszámoló elkészítést, elég részletes, mindenre kiterjedő, kérem a testületet, 
hogy szavazzunk, aki elfogadja az állatorvos beszámolóját, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.  

 
1/2012. (I. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az állatorvos elmúlt évi tevékenységéről készült 
beszámolót. 
 
2. napirendi pont: 
A civilszervezetek beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységről 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A civil szervezetek hellyel-közzel, többszöri felszólításra, hiányosan és nem a rendeletnek 
megfelelően adták be a beszámolóikat. Felmerült problémaként, hogy ezek a beszámolók, 
tisztelet a kivételnek, úgy érkeznek, mintha a beszámolási kötelezettség az egyesület elnökének a 
feladata lenne. Nem az elnök, nem a titkár és egyes vezetők kapják az Önkormányzati 
támogatást, hanem az egész egyesület, vagy civil szervezet tagsága kapja. Azért fogalmazok 
általánosságban, mert ez több civil szervezetre is igaz, vannak, akik teljesen szabályosan, a 
beszámolási kötelezettségeiknek maximálisan eleget téve és figyelembe véve az Önkormányzat, 
illetve a Képviselő-testület igényeit, teljesítik kötelezettségeiket. A februári testületi ülésre 
kértük, hogy módosításként kerüljön bele a civil szervezetek támogatásával foglalkozó 
rendeletünkbe, hogy az elkészült beszámolót a civil szervezet közgyűlése vagy taggyűlése 
tárgyalja és fogadja el.  
A civil szervezetek munkájának pozitív oldala, egyáltalán hogy vannak, egyre nagyobb rétegeket 
mozgatnak meg, rengeteget segítenek az Önkormányzatnak a rendezvényeken. A beszámolókat a 
bizottságok tárgyalták, az EEB elnöke összeállított egy anyagot, mely részleteiben is értékeli a 
beszámolókat, kérem ismertesse. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az EEB az ülésen minden megkapott beszámolót megtárgyalt, véleményezett. A bizottság 
összességében javasolja a beszámolók elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.  
Boldogasszony Papucsa természetjáró egyesület: 
A beszámoló tartalmas munkáról ad számot, a 2012. évi egyesületi terv vonzó programokat ígér. 
A község ifjúságának megnyerésére a tagság esetleges bővítésére irányuló törekvésüket és a 
2012. évre szóló kérelmüket a bizottság támogatja.  
Plébánia Karitász Egyesület: 
Az EEB foglalkozik a rászorultak segítésével, kérjük a Plébánia Karitász aktivistáit, hogy a 
jövőben működjenek együtt bizottságunkkal, azoknak a Felsőtárkányi lakosoknak a 
felkutatásában, akiknek indokolt lett volna rossz anyagi körülményeik miatt segítséget kérni, de 
nem fordultak eddig Önkormányzatunkhoz. A jövőben a környezettanulmányok elkészítéséhez is 
kérjük a csoport segítését. Javasoljuk a csoport 2012. évi anyagi támogatását.  
Személy szerint arra gondoltam, hogy ennek a csoportnak nem élelmiszercsomagokat kellene 
adnia, hanem a segítségkérőket kellene feltérképeznie, a bizottság véleménye is ez volt.  
Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes: 
A hagyományok ápolását támogatjuk, a beszámolóban felsorolt eredményekhez gratulálunk. 
Örvendetes a jelenlegi 26 fős létszám és az, hogy a támogatási összeg jelentős részét a művészeti 
vezető fizetésére fordítják. A jó szakmai színvonal feltétele a jó művészeti vezető (szakember), a 
vezetés és a tagok lelkesedése. A néptánc alapjait az ÁMK-nk Általános Iskolájában szakköri 
foglalkozásokon, minden néptáncot szerető diáknak oktatják. Önkormányzatunk Képviselő-
testülete minden évben megszavazza a néptáncegyüttes működéséhez szükséges pénzösszeget. 
Ilyen támogatott alapozás után, reményeink szerint elvárható egy színvonalasan működő felnőtt 
néptáncegyüttes. Szorgalmazzuk az együttes számára a saját bevételei számának növelését.  
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Felsőtárkányi Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet: 
Szervezettségük, összefogásuk, az önzetlen munkavégzésük a község érdekében igazi mintát 
mutat, a fiatalabb nemzedékek számára. Köszönjük a rendezvényekhez és a Tájház 
kialakításában nyújtott segítségüket. Javasoljuk a szervezet anyagi támogatását.  
Rozmaring Népdalkör: 
A népdalkör eredményesen hozzájárult a községi rendezvények sikeréhez, beszámolójuk 
tartalmazza a fellépéseik listáját, ami azt bizonyítja, hogy méltó módon képviselték 
Felsőtárkányt Heves megyében is. A bizottság javasolja az anyagi támogatásukat.  
Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület: 
Elmondhatjuk, hogy az egyesület civil szervezetink oszlopos tagjai közé sorakozott. Igényes 
beszámolója és tartalmas munkavégzése, szervezettsége jó színvonalat jelent Felsőtárkány civil 
életében. A 2011. évben tetteiket beszámolójuk részletesen tartalmazza, ami megfelelő alapot 
jelent számunkra ahhoz, hogy a tevékenységüket a 2012. évben is támogassuk.  
Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület: 
A fúvószenekart megalapítása óta minden választott Képviselő-testület, polgármester magáénak 
tartotta, támogatta, jelenleg is támogatja. A támogatási összeget a zenekarvezető tiszteletdíjára 
használták fel, ami dicsérendő, mert a jó szakmai színvonal feltétele a jó zenekarvezető 
szakember, a vezetés és a tagok lelkesedése. Az ÁMK Zeneiskolája jelenleg is nagyon komoly 
támogatást jelent a zenekar számára. Javasoljuk, hogy fizetett vendégzenészek helyett a 
zeneiskolában egyre jobb színvonalon játszó diákok számára tegyék vonzóbbá az egyesület 
működését. A kért támogatási összeg nyújtása, megszavazása soha nem volt számunkra, vagy 
elődeink számára gond, mert a zenekart mindig magunkénak is tekintettük. A következő 
időszakban a fellépéseket éppen ezért „nem térítésmentes fellépés”-nek, hanem természetesnek 
tekintjük a község lakói számára.  
Agria Shotokan Karate Egyesület: 
A beszámolóban leírt sok szép eredményhez, működésükhöz gratulálunk.  
Felsőtárkányi Sportegyesület: 
Az egyesületi elnök beszámolója enyhén szólva vázlatosan tükrözi azt a munkát, amit a 
labdarúgó szakosztály tagjai végeztek az elmúlt évben. A szakosztály eredményeiről szóló 
információkat köszönjük, sajnos az egyesület működéséről nem kaptunk tájékoztatást. Nem 
kaptuk meg az elmúlt évben nyújtott Önkormányzati támogatás elszámolását. Láttunk egy 
költségkimutatást, melyhez szeretnénk kérdéseket megfogalmazni, ígéretet kaptunk az elnök 
úrral való tárgyalásra. A 2012. évre kértek 6,5 M Ft-ot, de nem látható a beszámolóból, hogy 
mire kérik. Kaptunk tájékoztatást a polgármester úrtól, hogy a törvényi változások hogyan teszik 
lehetővé a labdarúgás támogatását.  
Röviden vázlatosan ennyit szerettem volna elmondani abból, amit megfogalmaztunk a bizottsági 
ülésen.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A PB is megtárgyalta a beszámolókat, azok szöveges értékelésében csatlakozom Kapuvári 
képviselőtársam által elmondottakhoz. Sokkal több problémánk van a pénzügyi beszámolókkal. 
Megközelítőleg 6,3 M Ft-ról kellett volna számot adni a 10 támogatottnak, amire azt mondom, 
hogy hellyel-közzel elfogadható az nem több mint 950.000,- Ft. Véleményem szerint tragikus a 
helyezet. Szeretném felhívni az egyesületek vezetőinek figyelmét, arra, hogy van egy 
közpénzügyi rendeletünk, ami egyértelműen kimondja, hogy amíg az előző évi támogatásról az 
elszámolás nem történt meg, abban a formában és módon, ahogy azt a rendelet és mellékletei 
tartalmazzák, addig új támogatás nem ítélhető meg az egyesületnek, mint szervezetnek. A 
Boldogasszony Papucsa Egyesület elszámolása rendben volt. A Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület gyakorlatilag egy sorra szorítkozott, szeretném kérni, nézzük meg, hogy rendben van-
e. 400.000,- Ft-os támogatást kaptak és 360.000,- Ft-ról számoltak el. A szabály az, hogy a fel 
nem használt támogatást vissza kell fizetni. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy aki kevesebbel 
számol el akár csak egy forinttal is, mint amit az Önkormányzat támogatáskén folyósított, azt 
szíveskedjen visszautalni az Önkormányzat folyószámlájára. A Nyugdíjasklub, Fúvószenekar és 
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Karate Egyesület, Sportegyesület, a pénzügyi beszámolóját a saját maga által megszokott 
rendben készítette el, ami nem igazodik a rendelet 3. számú mellékletéhez. Úgy tekintem, hogy 
ezeknek a beszámolóknak a pénzügyi része hiányzik. Kérem a Polgármesteri Hivatal segítségét, 
hogy a pénzügyi beszámolók a következő testületi ülésig készüljenek el, mert akkor nem tudunk 
újabb támogatást megítélni ezeknek a civil szervezeteknek, egyesületeknek. Amit kiemelnék a 
Rozmaring Népdalkör elszámolása, mintaszerű. Természetesen hasonlóan jó színvonalon 
számolt be a Boldogasszony Papucsa Egyesület és a Karitasz is. A Sziklaforrás Egyesület 
elszámolásánál látszódott, hogy ők ténylegesen több összeget számoltak el, mint amit tőlünk 
kaptak. Számomra ez azt jelenti, hogy a következő évben nem igényelnek támogatást. Ez sem jó, 
a beszámolókban csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy az Önkormányzat által adott támogatást 
milyen célra használták fel a támogatottak.  
Tisztelettel kérem, hogy a támogatottak a rendeletünknek megfelelően számoljanak el, mert amíg 
ez nem történik meg addig nem adható további támogatás.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm a bizottság elnökeinek az értékelést. A hiánypótlási felhívásokat elküldtük a 
rendeletnek való megfelelés okán. Volt olyan civil szervezet, aki figyelembe vette a hiánypótlási 
felhívást, illetve voltak olyan civil szervezetek, akik nem sajnálták az időt a beszámoló 
elkészítésére és befáradtak a Polgármesteri Hivatalba és segítséget kértek.  
A Sportegyesületi beszámolóból teljes egészében kimaradt az, hogy az előző év végén külsős 
segítséggel, illetve gazdasági társaságok segítségével 13,6 M Ft támogatást sikerült szereznünk, 
amiből 10 M Ft-ot 2011. december 28-áig át is utaltak. Tudomásom szerint december 31-éig a 
maradék 3,6 M Ft is befolyt az egyesület számlájára. Köszönöm azoknak a gazdasági 
társaságoknak, akiknek fontos volt a Felsőtárkányi sport támogatása. Kőkemény szabályok 
szerint kell elszámolniuk az MLSZ felé, és esetleges ellenőrzés során az ÁSZ felé, és a helyi 
adóhatóság felé is. Az a fajta lazaság az elszámolásban, amit megengedtek maguknak az 
Önkormányzat felé, súlyos milliókat fog jelenteni, erre felhívom a figyelmüket. Köszönöm 
azoknak, akik a pályázatban segítettek és köszönöm a Platt 2003 Kft-nek és a Platonsz Nyrt-nek 
akik rendelkezésre bocsátották ezt a tekintélyes támogatási összeget. Voltak olyan civil 
szervezetek, melyekről mindkét bizottság elismerően szólt, had köszönjem meg a Boldogasszony 
Papucsa Egyesületnek, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületnek azt a munkát, amit végeztek az 
elmúlt évben. Szeretném megköszönni az összes civil szervezetünknek, hogy vannak, hogy 
számíthat rájuk a falu, annak közössége, kívánok a 2012. évre is erőt, egészséget és kitartást 
ahhoz a munkához, amit eddig is végeztek és remélem egy kicsit szorosabb együttműködést 
sikerül kialakítani.  
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslom a beszámolók elfogadását, aki egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.  

 

2/2012. (I. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a civilszervezetek elmúlt évi tevékenységéről 
készült beszámolót. 
 
3. napirendi pont: 
A Bükk-kapu Kft. könyvvizsgálójának, illetve könyvelőjének megválasztása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetői 
feladatinak összevonása a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2011. 
december 31-ei hatállyal megvalósult.  
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A tisztelt Képviselő-testület Balogh László urat a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjét 2012. január 1-jétől határozatlan időre megbízta a Bükk-kapu Kft. 
ügyvezetésével. A törvényi kötelezettségeinknek eleget téve javaslom, hogy a kft. 
könyvvizsgálói feladatival a Képviselő-testület bízza meg a Pelazol Kft-t, illetve a könyvelési 
feladatok elvégzésével a Conto Cordia Kft-t. Mindkét cég dolgozik az Önkormányzatnak a 
könyvvizsgálati és a könyvelési feladatokat, kifogástalan minőségben végzik.  
A szerződéseket a kft. ügyvezetője köti meg a gazdasági társaságokkal, akik a könyvelői, illetve 
könyvvizsgálói feladatokat ellátják. Ahhoz, hogy a szerződéseket megkösse tulajdonosi 
hozzájárulás szükséges.   
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az eddig elvégzett munka minőségére tekintettel kösse 
meg a könyvvizsgálói szerződést a Pelazol Kft-vel, a könyvelésre vonatkozó szerződést pedig a 
Conto Cordia Kft-vel.  
A szerződések megkötését 2015. május 31-éig javaslom megkötni, tekintettel arra, hogy 2014-
ben választások lesznek, de az adott üzleti év végéig mindenképp el kell végezni a 
könyvvizsgálatokat, azok pedig május 31-ei határidővel készülnek el.  
 
A feladatellátásra beérkezett árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Az ügyvezetői díjazásról a Képviselő-testület decemberi határozata alapján javaslom, hogy a mai 
testületi ülésen hozzon határozatot. 
Az eddigi ügyvezetői tiszteletdíj bruttó 50.000,- Ft volt, a PB ülésén az a javaslat született, hogy 
bruttó 15.000,- Ft tiszteletdíjat, és 15.000,- Ft költségelszámolást állapítson meg a Képviselő-
testület.  
 
A bizottságok támogatták az előterjesztést, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
3/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Bükk-kapu Kft. könyvvizsgálói és könyvelési feladatainak 
ellátásáról szóló szerződéstervezeteket, és úgy döntött, hogy a könyvvizsgálói feladatok 
elvégzésével megbízza a Pelazol Kft-t 2012. január 1-jétől 2015. május 31-éig 
meghatározott időre, 20.000,- Ft+ áfa megbízási díjért. 
 
A bizottságok támogatták az előterjesztést, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
4/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Bükk-kapu Kft. könyvvizsgálói és könyvelési feladatainak 
ellátásáról szóló szerződéstervezeteket, és úgy döntött, hogy a könyvelési feladatok 
elvégzésével megbízza a Conto Cordia Kft-t 2012. január 1-jétől 2015. május 31-éig 
meghatározott időre 20.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért. 
 
A bizottságok támogatták az előterjesztést, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
5/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjének 
Balogh László úrnak 2012. január 1-jétől havi bruttó 15.000,- Ft megbízási díjat és bruttó 
15.000,- Ft költségelszámolást állapít meg. 
 
4. napirendi pont: 
A belső ellenőri ajánlat megtárgyalása 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2011. szeptember 22. és november 15. között az Önkormányzatnál belső ellenőrzési vizsgálat 
történt.  
 
A Képviselő-testület 2011. november 24-ei testületi ülésén úgy határozott, hogy a 2011. évben 
feltárt hiányosságok visszaellenőrzését kéri, melynek költségét a 2012. évi költségvetésébe 
betervezi. A visszaellenőrzési vizsgálatok 2012. március hónapjára lettek időzítve. 
 
Az NMD Kft. megküldte a vizsgálatok elvégzésére vonatkozó ajánlatát, kérem, a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy elfogadni szíveskedjék.  
 
A Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság, mint szakbizottságok a soros ülésén 
megtárgyalták és támogatják a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 
6/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a 2012. évi belső ellenőri ajánlatot és úgy döntött, hogy az 
NMD Kft-vel köt szerződést a 2011. évi feladatok utóellenőrzéseire nettó 250.000,- Ft 
összegben, melynek összegét a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között a 
költségvetésbe betervezi. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012. január 30. 
 
5. napirendi pont: 
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása által kért határozat elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bizottság tárgyalta az előterjesztést, fejtörést okozott a bizottsági ülésen, illetve jómagam 
számára is, azért mert egy olyan civil egyesületet szeretne létrehozni az EKTcT, amely 
összefogja az önkormányzatokat és közös fejlesztési célokat jelöl meg. A fejtörés oka, hogy az 
alapító okirata olyan általánossággal van megfogalmazva, ami nem konkrét célokat és 
elképzeléseket, érdemi munkát fogalmaz meg. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az 
egyesületbe való belépést, az első ülésen indítványozni fogom azt, hogy konkrét érdemi 
feladatokat jelöljön meg az egyesület. Az egyesület működéséhez évente 60.000,- Ft tagdíj 
hozzájárulást kér az alapító, illetve egy delegáltat a Képviselő-testület tagjaiból.  
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Kapuvári Csaba képviselő: 
A megfogalmazott célok jók, de valóban nem konkrétak. Az egyesület létezése jó lehet, ha 
valóban léteznek olyan támogatási források, amiket összefogva meg lehet célozni. Az kérdés, 
hogy tulajdonképpen van-e értelme. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A véleményünk megegyezik, ha, amennyiben ez az egyesület területfejlesztési, fejlesztéspolitikai 
célokat kíván segíteni, támogatandó, csak nem ez jelenik meg az előterjesztésükben. Az új 
rendszerben, ami majd kialakul, a járási rendszer, nem tudjuk, hogy szükség van-e ilyen 
egyesületre vagy nincs. Amennyiben szükség van, akkor milyen feladatokat tud eredményesen 
ellátni, véleményünk szerint az a 60.000,- Ft, amit 2012-re kockáztatunk, nem nagy kockázat 
arra, hogy megtapasztaljuk és belelássunk ennek a szervezetnek a majdani működésébe. A 
határozati javaslat nem tartalmazza, hogy kit delegáljunk a tagságba. Úgy gondolom, hogy első 
alkalommal a polgármester urat kellene delegálni. A továbbiakban, mikor kiderül, hogy ez 
mennyi munkával jár, dönthetünk másképp is.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nagyon szeretném, ha a taggyűlés nem jelentene többlet munkát, mert az Önkormányzat 
érdekében így is, úgy is el kellene járni. Szeretném, ha az egyesület pozícionált vezetői nem 
polgármesterek lennének, hanem olyan emberek, akik tudnak és akarnak is tenni ezért az 
egyesületért. Úgy gondolom, hogy nem lesz túl sok munka, az elején a célokat konkretizálni az 
mindenképpen szükséges, utána pedig a tagsággal, döntéssel a pozitív hozzáállással kell segíteni 
az egyesületet.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Úgy látom, hogy egy olyan szervezetbe akarunk belépni, amiről nem tudjuk, hogyan működik, 
mik a célok. Nem tudom, hogy a mai ülésen kell-e erről dönteni, nem lenne-e jobb tájékozódni, 
és utána belépni a szervezetbe. Erre van lehetőség? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzat kimaradhat ebből a dologból és később dönt, hogy belép vagy sem.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Az nem igaz, hogy nem tudjuk, hogy mibe lépünk be. Tudjuk, mert legalább három konkrét pont 
egyértelműen le van írva, mind a hárommal egyetértünk, természet és kulturális örökség 
megvédése, környezet-és természetvédelem, a kistérségi kohézió erősítése, stb. ezek benne 
vannak, mi azt szeretnénk, ha ettől több lenne és konkrétabb. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Nem jól fogalmaztam, megtaláljuk-e ebben azt, amit keresünk, ha belépünk.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ki is léphetünk belőle, hogyha nem találjuk meg a számításunkat. Az indulásnál azért lenne 
célszerű, hogy próbáljuk meg egy kicsit a saját igényeink szerint alakítani az egyesület 
működését. Amennyiben nem megy ki kell lépni belőle.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
El szeretném mondani, hogy mindenki számára érthető legyen. Arról van szó, hogy volt egy 
kistérségi társulás, aminek át kell szerveződnie. Az Egri Térségi Fejlesztési Egyesületnek most 
alakítják a céljait. Ha nem vagyunk benne, nem fogunk tudni beleszólni. Javaslom, hogy 
mindenképpen lépjünk be, aztán meglátjuk hogyan alakul. Ezeknek a társulásoknak vannak 
eredményei.  
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Bajzát Ferenc képviselő: 
A határozati javaslatot ki kellene egészíteni azzal, hogy az egyesület megalakulása után 8 napon 
belül bocsátja a tagdíjat a rendelkezésre. Támogatom azt, hogy polgármester urat delegáljuk a 
szervezetbe.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm a véleményeket, javaslom, a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
7/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Eger Térsége Fejlesztési Egyesülethez való 
csatlakozást, annak Alapszabályát beterjesztett formában elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a tagfelvételi kérelem benyújtására és az együttműködési megállapodás 
aláírására. A 60.000,- Ft-os éves tagdíját 2012. évben egy összegben- az alakuló ülést követő 
8 napon belül -, 2013. évtől pedig havi 5.000,- Ft-os összegben az Önkormányzat dologi 
kiadások terhére biztosítja, egyben dönt arról, hogy a Taggyűlésbe dr. Juhász Attila Simon 
polgármestert delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
 
6. napirendi pont: 
A mezőgazdasági utak pályázat benyújtásához önerő megtárgyalása 
Előadó: polgármester 
 
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 2012. 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. 
 
Felsőtárkány Eger felőli oldalán a laposban, a tujás kerten keresztül összeköthető - a rendezési 
terv szerint - az Önkormányzati út a 2505 számú főúttal, ahol még nincs híd. Három fontos célt 
tudunk elérni ezzel, egyrészt biztosítjuk a déli iparterület megközelítését a települést elkerülve, 
egy olyan híddal, úttal, ami nem a Várhegy utcán keresztül zajlik. Másrészt a lakópart egyfajta 
alternatív megközelítése is megoldható, a pályázathoz illeszkedő célja pedig az, hogy a 
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Nyavalyás dűlői szőlőterületek, illetve az ott lévő mezőgazdasági területek is elérhetők lesznek. 
12 t tengelyterhelésű híd van tervezve, 6 m-es pályaszélességgel, ami párhuzamos közlekedést 
tesz lehetővé.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A PB ülésén számolgattuk, hogy ez mivel jár. Amikor a költségvetési koncepciót tárgyaltuk a 
pályázati céltartalék sorra 274.000,- Ft jutott. Amennyiben ezt az előterjesztést támogatjuk, 
akkor a pályázati céltartalék úgy kezdődik, hogy 10 M Ft. A költségvetés tervezése során ennek 
függvényében alakítjuk a további számokat. Ezt a pályázatot csak akkor tudjuk beadni, ha ilyen 
nagyságrendű pályázati céltartalék áll rendelkezésünkre. A PB támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy az összes többi pályázatunk, ami folyamatban van, 
megkívánja ennek a volumenű önerőnek a biztosítását. Nem tehetjük meg, hogy nem számolunk 
legalább egy 8 M Ft-os önerővel a 2012. évre.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Erre gondoltam én is, hogy ha a pályázati önerőre átteszünk ennyi pénzt, akkor más területekre 
vonatkozóan át kell gondolnunk a költségvetést. Arra figyelni kell, hogy bármilyen hitelből 
minél kevesebbet használjunk fel.  Amennyiben előnyös egy pályázat vágjunk bele, de ne úgy, 
hogy közben növeljük a hitelünket. Nem szeretném, ha túlvállalnánk magunkat.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Itt van előttem a napi jelentés, 3,6 M Ft-al vagyunk benne a likvidhitelbe. A tavalyi évben a 30 
M Ft-os keretet kimerítettük és 26 M Ft-ot vissza tudtunk termelni. Jelenleg ki vannak fizetve a 
számláink, nincs kintlévőségünk, januárban a gépjárműadóval vissza tudjuk termelni a hiányzó 
összeget. Amennyiben nem biztosítunk lehetőséget a fejlődésre, akkor megállunk és nem 
haladunk tovább.   
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Amit még hozzátennék, hogy nem látjuk konkrétan az Általános Iskola működésének a 
feltételeit. Nehogy veszélyeztessük a működtetési szándékunkat, fontos, hogy az iskola 
megmaradjon.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ÁMK költségvetésének nem egészen az 5%-a ez a tétel. Nem ezen fog múlni, elkötelezettek 
vagyunk a saját intézményeink megtartása ügyében. Javaslom a határozati javaslat elfogadását, 
aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Olyan Önkormányzati úthoz adtunk be pályázatot, ami a külterületen van, és a szőlőkhöz visz, 
megjegyzem, hogy várható az élelmiszer-és zöldségárak növekedésével, hogy a meglévő 
kiskertek műveléséhez nagyobb kedvvel fog hozzá a lakosság, az oda vezető utak az 
Önkormányzat tulajdonában vannak, arra is gondoljunk a következő évi költségvetésben, hogy 
ezek állapotát is szinten tartsuk.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
8/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata 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.) 
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szilárd burkolattal való ellátására és szélesítésére, illetve a Tárkány patak felett 
megépítendő híd finanszírozása érdekében a támogatási igény benyújtását, 100.000 Euro 
összprojekt értékre, 75.000 Euro támogatási értékre. Az önerőt a Képviselő-testület 2012. 
évi költségvetésben pályázati önerőként a céltartalékba betervezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
 
7. napirendi pont: 
Az anyakönyvi rendelet megtárgyalása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A napirend ismertetésére felkérem Hegyiné Kertész Zsuzsannát. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény rendeletalkotási kötelezettséget ír elő az 
önkormányzatoknak. Ez a házasságkötési eljárások és a névadó ünnepségek kapcsán fizetendő 
díjtételekről, illetve az anyakönyvvezetők közreműködéséért fizetendő díjról szól. Ez idáig az 
önkormányzatnál egy polgármesteri rendelkezés, illetve a közszolgálati szabályzatban taglalták a 
fizetendő díjakat, technikailag most egy anyakönyvi rendeletbe foglaltuk össze. Kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mivel díjakról van a rendelet társadalmi egyeztetése nem szükséges. Aki a rendeletet elfogadja, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.17.) számú, a 
házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
szóló rendeletét lásd 1. sz. mellékletként 
 
8. napirendi pont 
Az adatvédelmi szabályzat megtárgyalása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Adatvédelmi szabályzattal a jogszabályok alapján kötelezően rendelkeznie kell az 
Önkormányzatnak. A szabályzat elkészült még 2003-ban, de a felülvizsgálata még nem történt 
meg, most elkészült, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy elfogadni szíveskedjen.  
 

A Képviselő-testület szabályzat tervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 
9/2012. (I. 17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány Község Önkormányzatának adatvédelmi és 
informatikai szabályzatát.  
 
9. napirendi pont: 
A Felsőtárkányi tó és környékének használatáról és rendjéről szóló rendelt elfogadása 
Előadó: jegyző 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megkérem Hegyiné Kertész Zsuzsannát, hogy terjessze elő a napirendi pontot.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
A rendelettervezetet a Képviselő-testület a 2012. december 15-ei testületi ülésén társadalmi 
egyeztetésre bocsátotta, a lakosság és a civil szervezetek részéről három észrevétel érkezett, 
melyet a rendelettervezetbe beépítettünk. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg 
a tervezetbe foglalt alternatívákat, és a rendeletet fogadja el.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mind a két bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, a társadalmi vélemények is belekerültek a 
kiadott anyagba, illetve az alternatívák között szerepelnek azok a megállapítások, amelyeket az 
Önkormányzat Képviselő-testülete társadalmi vitára bocsátott.  
A rendelet általános rendelkezések szakasza, úgy gondolom, hogy egyértelmű, azt nem 
gondolom megvitatni.  
A 2. §. (1) bekezdése szerint a tóban fürödi életveszélyes. Javaslat érkezett, hogy a tóparton 
„víkendezni” kifejezés helyett a „campingezni” tilos szót használjuk, és akkor nem kell 
megmagyarázni, hogy ez sátorozást, lakókocsival történő táborozást jelent-e.  
(2)A következő bekezdés állatokat vízbe vinni, fürdetni tilos. Ez nem volt alternatíva, ez 
konszenzus volt.  
(3)A következő pont egy elég vitatott pontja a rendeletnek, hiszen a testület a korábbi 
egyeztetések alakalmával is megosztott volt ebben a kérdésben.  
A tóparton kutyát pórázon és szájkosárral is tilos sétáltatni, illetve a másik verzió, hogy a 
tóparton kutyát csak pórázzal és szájkosárral lehet sétáltatni. Az állat tulajdonosa köteles az állati 
ürüléket összeszedni. Ez a két verziója a (3) bekezdésnek. A társadalmi egyeztetésen megjelent 
több vélemény, pro és kontra, azért, hogy ne tegye egyszerűbbé a testület dolgát.  
Elérkeztünk a rendeletalkotás ahhoz a szakaszához, amikor dönteni kell, javaslom, hogy 
egyesével szavazzunk az adott pontokról, így a többségi vélemény kerül a rendeletbe.  
Az első, amit szavazásra bocsátok a 2. § (3) bekezdés két pontja, miszerint kutyát sétáltatni a 
tóparton, pórázon és szájkosárral sem lehet. Ki ért egyet ezzel a verzióval, kérem kézfeltartással 
jelezni.  
 
A Képviselő-testület a rendelettervezet (3) bekezdésének verzióját 3 igen szavazattal támogatja.  

 

Kérdem, hogy ki ért egyet azzal a verzióval, miszerint a tóparton kutyát pórázzal és szájkosárral 
sétáltatni lehet. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezet (3) bekezdésének verzióját 3 igen szavazattal támogatja.  

 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Bocsánat, az első részhez érkezett egy olyan vélemény, mely szerint a lovakra vonatkozóan is ki 
kellene terjeszteni a rendeletet. Véleményem szerint ez egy elfogadható javaslat.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez a kérdés megoldható, kihelyezünk egy táblát, ami felhívja erre a figyelmet. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
A tóparti játszótérre rengeteg gyerek jár, illetve viszik a szülei, a kutyaürülék pedig szanaszét 
hever a földön, a játszótéren, illetve annak közelében is. Ezért nem engedném be a kutyák még 
pórázzal és szájkosárral sem. A másik problémám a Szikla-forrás, belegázolnak a kutyák, s utána 
az emberek onnan merik a forrásvizet.   
 



 15

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2 §. (2) bekezdése „állatokat vízbe vinni, fürdetni tilos”, a teljes tópartra vonatkozik, 
egyértelmű, hogy nem lehet a kutyát vízbe vinni.  
Javaslom, hogy mivel egy patt helyzet alakult ki, menjünk tovább és végén visszatérünk erre a 
pontra.  
A (4) bekezdéshez, az a javaslat született, hogy írjuk ki „csónakázni tilos”, mert akár a halak 
etetéséhez, akár a rendezvényekhez kapcsolódó mentési vagy egyéb feladatellátások nem 
csónakázásnak, hanem feladatellátásnak minősülnek, így egyértelművé válna, hogy a hobbi célú 
csónakázást tiltja az Önkormányzat.  
 
A Képviselő-testület a rendelettervezet(4) bekezdésének verzióját egyhangúlag támogatja.  

 

Következő pont a) verziója, a tópartra gépjárművel, motorkerékpárral, segéd motorkerékpárral, 
behajtani tilos. A rendezvények alkalmával, gépjárművel behajtani csak az Önkormányzat által 
kiadott behajtási engedéllyel lehet.  
b) verzió szerint kerékpárral is tilos behajtani a tópartra. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy 
megerősíti-e az a) verziót. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezet (5) bekezdésének a) verzióját 4 igen szavazattal 

támogatja.  

A Képviselő-testület a rendelettervezet (5) bekezdésének b) verzióját 2 igen szavazattal 

támogatja. 

  

A többség véleménye értelmében az a) verziót fogadta el a Képviselő-testület. A tóba hulladékot, 
vagy bármilyen tárgyat, anyagot bedobni tilos. Észrevétel érkezett, a kacsázás nevű játékkal 
kapcsolatban. Véleményem szerint legyen egyértelmű a szabályozás, nem dobálunk a tóba 
semmit.  
A tóparton csak a kijelölt helyen szabad tüzet rakni, figyelemmel az országos tűzgyújtási 
rendeletre. Megerősítést kérek, elfogadja-e a testület az alternatívákat.  
 

A Képviselő-testület a rendelettervezet (7) bekezdésének verzióját egyhangúlag támogatja.  

 

A rendelet azon részeit, melyekben konszenzus volt azokat nem szeretném megvitatni. Így a 
neuralgikus pontokat át is tárgyaltuk, ami még bele került a rendeletbe, javaslatként az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a szabad vizek jegén való tartózkodásáról állásfoglalása. 
Jómagam a szigorúbb verziót támogatom, azért mert nincs kapacitásunk arra, hogy folyamatosan 
ellenőrizzük a jég vastagságát. Másrészt alapvetően szabad vizek területén akkor történik 
korcsolyapálya kijelölése, ha a víz mélysége nem éri el azt a mélységet, ami már veszélyes. A tó 
közepén a vízmélység 3 m, a parttól folyamatosan mélyül, így véleményem szerint nem lehet 
biztonsággal kijelölni területet. 
Amennyiben lesz rá igény, természetesen az iskola udvarán lehet jégpályát kialakítani.  
 

Kakuk Pál képviselő: 
El szeretném mondani, hogy mielőtt ki lett takarítva a tó a közepén a mélység nem volt 1 m. 
Akkor más volt a helyzet, nem volt életveszélyes a tavon korcsolyázni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Másik nagy veszély, hogy a forrásból elég nagy mennyiségű víz folyik a tóba, így a jég 
vastagsága nem egyenletes, sőt. Nem javaslom a tavon való korcsolyázás engedélyezését. Aki 
egyetért kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezet (9) bekezdésének verzióját egyhangúlag támogatja.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A tó horgászati rendjét a Szikla Forrás Közhasznú Egyesület horgászati rendje szabályozza.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Úgy emlékeszem, hogy az egyik véleményben felvetődött, hogy jó lenne ezt láttatni a tó 
környékén. A (8) bekezdés azzal foglalkozik, hogy az írásos reklámhordozók, plakátok terén is 
legyen rend. Amennyiben ezt elfogadjuk, célszerű lenne kitenni, hogy ez a horgászati vagy 
házirend pl. az ÁMK zárt hirdetőtábláján megtekinthető. Lényegesnek tartom megjelölni, hogy 
ezek a szabályok hol tekinthetők meg.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Igen kaptunk egy észrevételt, hogy a Sziklaforrás Egyesület hirdetőtáblájának kihelyezésére is 
lenne igény. Osztom azt a véleményt, hogy egy helyen legyenek a hirdetmények, így nem lesz 
mindenhol falragasz meg egyéb hirdetések.  
Szeretném még elmondani, hogy a gépjárművel behajtani tilos tiltás vonatkozik a kistó melletti 
szalonnasütő területre is. Fel kell hívni mindenki figyelmét, hogy az a terület nem parkoló.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Jogos a felvetés, van elegendő hely a külső parkolásra.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Itt van a Faluház melletti parkoló. 
 
Juhász Csaba képviselő: 
Az a javaslatom, hogy a most alkotott rendeltben egy külön pontban jelenjen meg, hogy hova 
kell kifüggeszteni a szabályzatokat.  
Amit még szeretnék mondani, megint azért kell szabályokat alkotni, mert embereket muszáj 
fékezni. Kapuvári képviselő társamnak van igaza, mert a kistó melletti részen valóban nagyon 
sok autó szokott állni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Nemzeti Park Látogató Központjában van aszfaltozott parkoló kialakítva, ami 5-10 m-el 
odébb van ettől a helytől. Támogatom a javaslatot, a rendelet, pedig ha minden véleményt 
kiveszünk belőle, elfér 1 db A/4-es papíron, úgyhogy akár magát a rendeletet is ki lehet 
függeszteni a tóparti hirdetőtáblára.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A (11) bekezdésnél mondanám, hogy érkezett egy vélemény a Sziklaforrás Egyesülettől, 
miszerint a tóparton és környékén rendezvényt más szervezet csak a polgármesterrel és az ÁMK 
vezetőjével való egyeztetés után a polgármester engedélyével rendezhet. Az általunk 
megfogalmazott alternatívát jónak tartom az észrevétel ellenére és az észrevételt figyelembe 
véve.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezt a pontot mi tettük bele, ez a kistó és környékére vonatkozik. A horgászegyesülettől úgy 
érkezett a vélemény, hogy hivatkozott a földhasználati szerződésre, amiben gyakorlatilag 
mindkét tó környékén a rendezvényszervezés jogosultságát fenntartották, holott sem a 
földhasználati szerződés sem pedig a szabályozás nem ebbe az irányba haladt. A tópart a község 
minden szempontból olyan kiemelt része, ahol nem gondolom, hogy az Önkormányzatnak 
konkurálni kellene egy civilszervezettel, aki szívességi használatra kapott jogosultságot.  
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Így van, még azt is hozzátenném, hogy rendet tartanak a tóparton, látszik, hogy gondozzák a 
területet, de az alapszabályokat nekünk kell pontosítani, nekik pedig el kell fogadni. Ezzel a 
rendelettel nem csorbítjuk a munkájukat, tevékenységüket, sőt segítjük.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, most térjünk vissza a kutya kérdéskörhöz. A bizottsági és a testületi ülésen is 
rengeteg vélemény született pro és kontra. A kutya ellen az hangzott el, hogy kisgyerekek, 
családok látogatják a tópartot, esetleg nyársalás, főzés zajlik, nem kívánatos a kutya. Másik 
oldalról az ellenérvek a túl szigorú szabályozás ellen, hogy számos olyan család érkezik, akik 
kutyával együtt jönnek a településre, illetve, hogy alapvetően eddig is megfértek a kutyát 
sétáltató helyiek és a turisták a tóparton. A kulturált viselkedés alapvetően a gazdán és nem a 
kutyán múlik.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
A múlt ülésen a szigorúbb szabályozás mellett voksoltam, de a beérkezett vélemények alapján 
úgy gondolom, annyit engedjünk meg, hogy pórázzal és szájkosárral be lehet vinni kutyát. 
Amennyiben betartják az előírt szabályokat és még az ürüléket is összeszedik, úgy gondolom 
meg kell próbálni. Az idő során kiderül, hogy a gazdák betartják-e a szabályokat, és ha nem 
akkor a szigorúbb szabályozást kell bevezetni. Szívesen támogatnám a szigorúbb szabályokat 
akár minden egyes pontnál is, de ha nem tartják be vagy nem tudjuk betartatni, mit sem ér.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Jómagam korábban is és most is a szigorúbb szabályozást tartottam, tartom helyesnek. Úgy 
gondolom, hogy falun élünk. A beépítési mód kertes családi ház, aki kutyát tart, az vélhetően az 
udvaron és egyéb helyen a kutya mozgásigényét tudja biztosítani, ha nem akkor körülöttünk 
hatalmas mozgásteret enged a természet. Ugyanakkor van egy gyöngyszemünk a tó és a 
környéke, amit szeretnénk fejleszteni, ahová nagyon komoly pályázati pénzt szeretnénk 
befektetni, amennyiben nyerünk. Az a véleményem, hogy a szigorúbb szabályozásnak helye van, 
mert sajnálatos módon – tisztelet a kivételnek – az állattulajdonosok az ürüléket nem szedik 
össze. Az a véleményem, hogy nem mehetünk el a megengedőbb irányba, még Egerben sem 
teszik az Érsekkertben. A tavat és környékét minden eszközzel védeném, és nem gondolom azt, 
hogy az idegenforgalom komoly csorbát szenved azáltal, hogy nem engedünk be kutyát.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Rövidre zárom, egyetértek veled.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, újra szavazzunk erről a pontról, és utána egy zárószavazást kérek. Tehát a tóparton 
kutyát pórázzal és szájkosárral is tilos sétáltatni verzióra ki szavaz. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezet e verzióját4 igen, 2 nem szavazattal támogatja.  

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A rendelet alkalmazása során fogunk szerezni tapasztalatokat, annak betartásáról be nem 
tartásáról. Azzal teljes mértékig egyetértek, hogyha a tóparton valóban megvalósul, amit 
szeretnénk, a kemence kiépítése, a Sziklaforrás rehabilitációja, a játszótér és a játszópark, 
tornapálya kialakítása, akkor pont annyira lesz terhelt a tópart, hogy oda már kutya, ló és egyéb 
állat nem való.  
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Azt szeretném kérdezni, hogy a rendelet betartásához, illetve betartatásához kérhetjük-e a körzeti 
megbízott segítségét.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben az Önkormányzat olyan rendelet hoz, amelyben szabálysértési bírsággal fenyegetett 
rendeleti tényállásokat fogalmaz meg, akkor meg kell küldeni az Egri Rendőrkapitányság 
vezetőjének.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Milyen formát vagy tartalmat adhatunk az ellenőrzésnek, ha a körzeti megbízottnak más feladata 
van és nem tudja betartatni a rendeletet. Kit bízhatunk meg ezzel a feladattal, hiszen nincs 
közterület felügyelőnk, mezőőrünk, nincs olyan alkalmazottunk, aki erre fel van jogosítva.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Lehetősége van a hivatalnak hatósági ellenőrzést tartani, és vizsgálni, hogy a rendeletet betartják-
e. Bízom abban, hogy lesz egyfajta önkéntes jogkövetés, másfelől pedig azok az emberek, akik a 
szigorúbb szabályozás mellett voksolnak, lesz egy társadalmi igény is arra, hogy fellépjenek a 
szabálytalankodókkal szemben.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A polgárőrség figyelmeztethet? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Bárki figyelmeztethet, hiszen állampolgári jogosultsága az, hogy figyelmeztessen bárkit a 
szabályok betartására, mint hatóság viszont nem járhat el.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Úgy gondolom, hogy táblákkal is fel lehet hívni a figyelmet.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Igen, de az előbb már mondtuk, hogy magát a rendeletet is ki lehet tenni.  
Kérem a testületet, hogy a megszavazott változtatásokkal együtt fogadja el a rendelettervezetet. 
Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.17.) számú, a 
Felsőtárkányi tó és környékének használatáról és rendjéről szóló rendeletét lásd 2. sz. 
mellékletként 
 
10. napirendi pont: 
A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A rendelettervezethez sem a Képviselő-testülettől sem a társadalmi egyeztetés során észrevétel 
nem érkezett. Fontos elmondani, hogy a jövendőbeli életviszonyokra alkalmazható a rendelet, 
tehát a mai naptól ültetett fákra, bokrokra, cserjékre vonatkozik, az évek vagy évtizedek óta álló 
fák nem vágathatók ki e rendelet alapján.  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem a tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Aki egyetért, a 
tervezgetettel kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(I.17.) számú, a fák és 
cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló rendeletét lásd 3. sz. 
mellékletként 
 
11. napirendi pont: 
Egyebek 
 
a.) A Körzeti Megbízott támogatási kérelme 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2011. december 1-jétől Lovász Péter rendőr törzsőrmester látja el községünkben a körzeti 
megbízotti teendőket. 
 
Lovász Péter megkereste az Önkormányzat Képviselő-testületét azzal, hogy a testület anyagilag 
és lehetőségeihez mérten, járuljon hozzá a törzsőrmester úr lakásbérleményének költségeihez. 
 
A Pénzügyi Bizottság, mint szakbizottság a soros ülésén megtárgyalta és támogatja a határozati 
javaslat elfogadását, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
10/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Lovász Péter rendőr törzsőrmester támogatási kérelmét és 
úgy döntött, hogy 2012. január 1-jétől 2012. június 30-áig havi 10.000,- Ft-tal hozzájárul az 
albérlet költségeihez, melynek összegét a költségvetés Önkormányzati támogatások sora 
terhére biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
 
b.) A Bükki Nemzeti Park támogatási szerződésének megtárgyalása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2012. január 26-án a Felsőtárkányi Faluházban a Bükki Nemzeti Park fennállásának 35. 
évfordulója alkalmából ünnepi rendezvény és koncert lesz. Az ünnepi rendezvény költségeit – 
melyet az ÁMK szervez – a BNP viseli. Az esti koncert keretében Felsőtárkány környékének 
környezeti értékei fenntartásáért egy koncertet adnak, melyre a belépés ingyenes, viszont a 
környezeti értékek megmentéséhez szükséges támogató jegyeket a rendező ÁMK a 
Polgármesteri Hivatallal közösen árusítja.  
 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a felajánlott támogatás összegét támogatási 
szerződés keretében a fenti célra a BNP-nak átadni szíveskedjék. 
 
A Pénzügyi Bizottság, mint szakbizottság a soros ülésén megtárgyalta és támogatja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
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11/2012. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Bükki Nemzeti Park támogatásáról szóló 
szerződéstervezetet és úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 25. 
 
c.) Tájékoztatás tűzifa támogatásról 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Belügyminisztériumi támogatás kaptunk összesen 60 m³ tűzifát. Szigorú és részletes elszámolási 
szabályai vannak az elszámolásnak.  
Ez a támogatás az Önkormányzatot is érinti annyiban, hogy a szállítás költségeit, illetve m³-ként 
2.270,- Ft-ot kell kifizetni.   
Köszönöm a bizottságoknak, hogy megtárgyalták a hivatal, illetve a kisebbségi önkormányzat 
által előkészített támogatási javaslatot. Mai napon megkezdődött a kiszállítás.  
 
d.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatója 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület írásban megkapta az ügyvezető által összeállított tájékoztatókat, ezt 
részletesen nem szeretném tárgyalni, a Kft. honlapján a község lakosságának számára is elérhető.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Azt szeretném mondani, hogy az Erdészetnél az útra belóg egy hatalmas gally, ami el van 
száradva.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Egyeztettem a Kft. ügyvezetőjével és arra jutottunk, hogy jelezzük a szolgáltató felé a problémát, 
hiszen hiába van közterületen a Fő úton a fa, akkor is belelóg a szolgáltató vezetékeibe.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A tűzifa támogatáshoz szeretnék hozzászólni. A bizottsági ülésen megbeszéltük a hivataltól és a 
kisebbségi önkormányzattól kapott javaslatokat, azokat megerősítettük. A felsorolt lakosok 
véleményünk szerint rászorultsági sorrendben voltak felsorolva. Köszönjük a hivatal 
dolgozóinak az igényes munkát.  
A Kft. vezetője adott be egy anyagot a veszélyforrásokról, amit mindenki megkapott. Úgy 
gondolom, mindannyian azon dolgozunk, hogy ezeket a veszélyforrásokat mielőbb 
megszüntessük. Köszönjük az ügyvezető jelzéseit, ez számunkra azt jelenti, hogy nyitott 
szemmel jár a faluban.  
A bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy községi ünnepséget szervez az ÁMK. Az ünnepség 
előkészítéséhez irányokat szeretnénk adni. Az első március 14. vagy 15. Az ünnepség helyszíne 
a Faluház előtti tér, koszorúzással szeretnénk kezdeni. A koszorúzás helye attól függ, hogy az 
ÁMK iskolájának épületén található emléktábláz hova helyezzük. Az ünnepség 
forgatókönyvének előkészítéséért az ÁMK igazgató a felelős, a bizottságból Juhász Csaba 
képviselő úr vállalta, hogy szakirányú segítséget nyújt a forgatókönyv áttekintésétől a próbákon 
át a megvalósításig. A megvalósítás feltétele, hogy legyen a Faluház belső terében egy színpad. 
A bizottság sem szakmailag sem tartalmilag nem szól bele az ünnepség előkészületeibe, de 
szeretnénk bekapcsolódni a folyamatba.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ügyvezetővel egyeztettem, a Kft. saját emberivel el tudja készíteni a színpadot, persze lesz 
majd ennek anyagigénye, amit a későbbiekben megkapunk, és azt jóvá kell hagyni.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A közmeghallgatás időpontját mondjuk el. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felhívom a község lakosságát, hogy 2012. február 9-én 17.00 órakor közmeghallgatást tart a 
Képviselő-testület. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Személyi tárgyú kérdésben kérem a zárt ülés elrendelését. 
 
A Képviselő-testület a zárt ülés elrendelését egyhangúlag elfogadta.  

 
12/2012.(I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében elfogadta, hogy személyes érintettség miatt, zárt ülést rendel el. 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 19.00 órakor bezárom. 
 

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