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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. február 9. napján 14.00 
órakor megtartott testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

17/2012.(II.09.) 
Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolójának 
elfogadása 

 
18/2012.(II.09.) 

Az Önkormányzat önálló Polgármesteri Hivatala Cafetéria 
szabályzatának elfogadása  
 

 
19/2012.(II.09.) 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának iratkezelési szabályzatának 
elfogadása 

 
20/2012.(II.09.) 

A közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól 
szóló önkormányzati rendelettervezet társadalmi egyeztetésre 
bocsájtásának elfogadása    
 

 
21/2012.(II.09.) 

 

 
Akasztó-bérc ingatlan ügye 

 
22/2012.(II.09.) 

 

 
Építő közösségek című pályázaton való részvétel elfogadása 

 
23/2012.(II.09.) 

 

 
Zárt ülés elrendelése 

 

Rendeletek: 

 

 

Tárgya: 

 
4/2012.(II.09.) 

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 
5/2012.(II.09.) 

 
A 24 /2011.(XII.15.) számú az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítása 
 

 
6/2012.(II.09.) 

 

 
13/2011. (IV.14.) számú a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló rendelet módosítása 

 
7/2012.(II.09.) 

A 8/2011. (II. 10.) számú az Önkormányzat által finanszírozott vagy 
támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - 
nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű 
felhasználásának szabályairól szóló rendelet módosítása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 28. oldaltól 44. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
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 Előadó: polgármester 
 
2. Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója, gyógyszerész 

tájékoztatója az eltelt év munkájáról 
 Előadó: polgármester 
 
3. A 2012. évi költségvetés jóváhagyása 
 Előadó: polgármester 
 
4. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: polgármester, jegyző 
 
5. A 2012. évi Cafeteria juttatás rendje 
 Előadó: polgármester 
 
6. Az Önkormányzat iratkezelési szabályzatának módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
7. Az Önkormányzat 13/2011. (IV.14.) számú a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló rendeletének módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
8. A közterületi hirdető- és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól szóló 

önkormányzati rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása. 
 Előadó: jegyző 
 
9. A 8/2011. (II. 10.) számú az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott 

szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként - 
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól szóló rendeletének 
módosítása 

  Előadó: jegyző 
 

10. A 20/2011. (XII. 15.) számú a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról szóló rendelet visszavonása 

 Előadó: jegyző 
 
 
11. A 21/2011. (XII.15.) számú a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet visszavonása 
 Előadó: jegyző 
 
12. 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 
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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 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 2. napirendi pontot szeretném először 
tárgyalni, utána következne a körzeti megbízott a közbiztonsági beszámolóval, a többi napirendi 
pontot a kiadottnak megfelelően tárgyalnám. Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 
elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, vendégeket, és mielőtt megkezdenénk a munkát külön köszöntöm a 
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriumának volt tagjait. Szeretnék köszönetet 
mondani azért, hogy 2007 januárjában a kuratórium tagjaiként megkezdtek egy olyan munkát, 
amivel példát mutattak önzetlenségből, jó szándékból, munkából és emberségből. Példát 
mutattak a következő kuratóriumi tagoknak abból, hogy hogyan kell és szabad ezt a munkát 
végezni. Azért kértem, hogy személyesen is jelenjenek meg, mert a televízió nyilvánossága előtt 
is szerettem volna a munkájukat megköszönni, illetve egy jelképes ajándékot szeretnék átadni 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében.  
 
Megtörténik az ajándékok átadása-átvétele. 
 
Simon László: 
Szerettem volna egy rövid beszámolót elmondani, azt, hogy az eltelt évek sikeres munkájáért 
kiknek jár köszönet, illetve szerettem volna jó munkát kívánni a következő kuratórium tagjainak. 
Ennek az alapítványnak van vagyoni része is, illetve erkölcsi útravalót szerettem volna adni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Úgy gondolom, hogy a következő testületi ülésen sort tudunk ejteni az átadás-átvételre is, illetve 
el tudod mondani a beszámolót, tájékoztatót is. 
 
1. napirendi pont 
Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója, gyógyszerész 
tájékoztatója az eltelt év munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A testület tagjai megkapták a fogorvos, háziorvosok és a védőnők beszámolóit. Kérdezem a dr. 
Sebestyén András doktor urat, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban a beszámolóját. 
 
Dr. Sebestyén András fogorvos: 
Nem kívánom kiegészíteni az írásos beszámolót. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megkérem az Emberi Erőforrás Bizottság elnökét, hogy a kialakult véleményüket, álláspontjukat 
a beszámolókkal kapcsolatban ismertesse a Képviselő-testülettel. 
 
Kapuvári Csaba EEB elnöke: 
Egy összegzést készítettem, mely minden egyes beszámolót értékel. Az EEB megtárgyalta az 
egészségügyi szolgálattól kapott beszámolókat. 2011 februárjában készült egy részletes elemzés 
Felsőtárkány egészségügyi ellátásának helyzetéről. A 2012. február 2-ai bizottsági ülésen 
megállapítottuk, hogy a kialakult helyzetkép nem változott.  Jelezzük, hogy az Önkormányzati 
törvényben kötelezően ellátandó feladatok között a 13. § (1) bekezdésének 4) szakaszában „Az 
egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások változatlanul 
megmaradnak.” 
A bizottság a törvényi kötelezettségtől függetlenül is foglalkozni szeretne ezzel a területtel. Az 
egészségügyi alapellátás színvonala minden egyes felsőtárkányi lakosnak nagyon fontos. A 
Képviselő-testületnek a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg. Az Egészségházban indokolt a 
tisztasági festés, a gyógyszertár épületének problémájának megoldása, hőlégsterilizátor 
beszerzése, a tanácsadó és a gyermekorvosi rendelő közös váró problémájának megoldása. A 
védőnők, fogorvos eszközbeszerzéséhez, a védőnők közlekedéséhez támogatás nyújtása. A 
felsoroltakon túl nagyon fontos feladat, a feladat-ellátási, megbízási szerződések aktualizálása a 
háziorvosokkal, ami a törvényi változások miatt indokolt. Az EEB a háziorvosok a 
gyermekorvos a fogorvos és a védőnők beszámolóit elfogadásra javasolja.  
Szeretném még elmondani, hogy a környező települések között egyedülálló, hogy községünkben 
minden poszton tapasztalt, szakmailag kiváló szakember dolgozik. Az a véleményem, hogy 
elvárhatják a megbecsülést, amit az erőnktől függően igyekeztünk és a mai napig is igyekszünk 
megadni. A 2010-2011. évben komoly összeget fordítottunk az Egészségházra, de véleményem 
szerint fordíthattunk volna többet is. Nagyon fontos, hogy az orvosaink ne akarjanak másik 
községbe menni. Az erkölcsi támogatásunkat mindenképpen élvezik az orvosok, az anyagi 
lehetőségeink sajnos korlátozottak.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Dr. Szőke Attila háziorvos urat is, kérdezem a testületet, hogy a fogorvos 
beszámolójához van-e hozzászólás, kérés vagy észrevétel. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Az orvosok beszámolói közül a Chikán doktor úr beszámolója említette azt, hogy ha az 
Önkormányzat kivonul a támogatásból, akkor az egyébként jól működő körzetek is elindulnak 
lefelé a lejtőn. Mi nem szeretnénk a támogatásból kivonulni, erőnkhöz mérten szeretnénk 
támogatni az egészségügy fejlődését. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a költségvetést, 
akkor elindulunk azon az úton, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk az egészségügyet. A 
költségvetésben a fogorvos által említett sterilizátorra el tudunk különíteni 500.000 Ft-ot. A helyi 
adóbevételek beérkezését követően megnézzünk, hogy a sterilizátor összegét egyben oda tudjuk-
e adni. Úgy gondolom, hogy ezt az összeget átadjuk az egészségügynek és ők megvásárolják azt 
a készüléket, ami számukra leginkább használható. Amennyiben ezt el tudjuk indítani, akkor az a 
kritika, miszerint az Önkormányzat nem foglalkozik az egészségüggyel az 2012-ben nem lesz 
igaz. Szeretnénk támogatni az orvosainkat, de sajnos a mi eszközeink is végesek. Remélem, 
hogy március végén, április elején megtaláljuk azokat a formákat, amelyekkel eredményesen és 
jól tudunk működni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Chikán doktor úr, köszöntelek. Összefoglalásként elmondom, mivel a gyermekorvostól kaptuk a 
legkritikusabb beszámolót, hogy a költségvetés tervezésekor elkülönítettünk egy összeget, 
amelyet a sterilizátor megvásárlására fordítunk.  
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Kérdezem Szőke doktor urat, hogy szeretné-e a beszámolóját kiegészíteni. 
 
Dr Szőke Attila háziorvos: 
Nem szeretnék szóban kiegészítést tenni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Chikán doktor úr, kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 
Nem szerettem volna vihart kavarni, csak a figyelmet szerettem volna felhívni. Hasonló 
tapasztalataim voltak a kórházban eltöltött évek alatt, lelkesen saját szabadidőnk terhére 
vállaltunk plusz feladatokat, melyekhez minimális segítséget kértünk és nem kaptuk meg. Egy 
idő után a lelkesedés elszállt. Nem akartam párhuzamot vonni, de mégiscsak arról van szó, hogy 
a mi finanszírozásunkat nem az Önkormányzattól kapjuk, hanem az OEP-től, ami 10 éve 
egyhelyben áll. Az biztos, hogyha kaptunk volna olyan minimális segítséget, melyből érezzük, 
hogy a nehéz körülmények ellenére is igyekeznek segíteni, akkor a lelkesedés nem csökken.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A legfontosabb, hogy az előző évhez képest több mint 30 M Ft-tal kevesebbel indulunk a 
költségvetésünket tekintve. Ennek ellenére is mindkét bizottság fontosnak tartotta ennek a 
kérdésnek a megnyugtató rendezését, és arra törekszünk, hogy májusig az eszköz beszerezhető 
legyen, illetve, hogy a nyári időszakban egy tisztasági festést elvégezzünk az Egészségházban. 
Amennyiben az orvosokhoz nincs több kérdés a beszámolók elfogadását szavazásra bocsájtom. 
Köszönöm a megjelent orvosoknak, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Aki a 
beszámolókat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta. 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A gyógyszerész nem kötelezett beszámolásra, a tájékoztatóját minden évben megtartja az elmúlt 
év munkájáról. Tisztelettel kérem Peterdi Bélánét, hogy a tájékozatóját tartsa meg. 
 
Peterdi Béláné gyógyszerész: 
Az elmúlt év feladata lett volna a gyógyszertárat áthelyezni a volt hivatal épületébe. Sajnos ezzel 
le kellett állnunk, ugyanis az egészségügyből 80 M Ft-ot vontak ki, ebben az évben pedig 120 M 
Ft-ot fognak kivonni. Sajnos nagyon szorítja a gyógyszerészeket ez az intézkedést. Márciusban 
lép életbe, hogy nem lehet egyszerre 3 havi gyógyszert felírni csak egyhavit. Az árrés csökken, 
az olcsóbb gyógyszereket kell felajánlani a betegeknek még úgy is, hogy az orvoson túl is 
tájékoztatjuk a betegeket, hogy ha nem ezt a gyógyszert, hanem egy másikat váltott volna ki 
mennyit takarított volna meg. Ezzel élnek is a betegek, van, aki már rögtön az olcsóbbat kéri, 
van, aki visszamegy az orvoshoz, hogy megbeszéli. Ha olcsóbb gyógyszert adunk az árrés 
csökken, a kiadások emelkednek, a dolgozók bérét kompenzálni kellett. Nem tudom, hogy 
milyen megoldást találunk a problémákra. Úgy érzem, hogy a község lakossága elégedett, 
mindenki hozzájut a gyógyszeréhez, ha nem aznap, akkor másnap. A beruházás sajnos áll, nem 
tudjuk hogyan tovább.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük szépen, van-e kérdése valakinek? 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mi van akkor, ha az épülettel nem várt esemény történik, és máshol kell elhelyezni a 
gyógyszertárat. Milyen javaslata van? 
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Peterdi Béláné gyógyszerész: 
Akkor valószínűleg az Önkormányzathoz fordulunk, hogy tud-e olyan helyiséget adni, amely az 
ÁNTSZ előírásainak megfelel. 
  
Kapuvári Csaba képviselő: 
A mostani épület megfelel az előírásoknak? 
 
Peterdi Béláné gyógyszerész: 
A régi épületekre nem szólnak az előírások, csak ha új épületről van szó. A régit, ha nem 
alakítják át be nem záratják, belátták, hogy nem tudják mindenütt átalakítani. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Már csak ezt a gyógyszertárat üzemeltetik? 
 
Peterdi Béláné gyógyszerész: 
Igen.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatót, hogy megtisztelt minket és személyesen mondta el.  
Még mindig az első napirendi pontnál tartunk. Az Önkormányzat állományához tartoznak a 
védőnők, akik elkészítették a beszámolójukat, melyet minden képviselő megkapott. Köszöntöm 
Rázsiné Mata Ildikó védőnőt, kérdezem, hogy kívánod-e kiegészíteni. 
 
Rázsiné Mata Ildikó védőnő: 
Nem kívánom kiegészíteni az írásos beszámolót. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bizottságok tárgyalták a beszámolót, van-e kérdés. 
 
Kapuvári Csaba EEB elnöke: 
Csak megerősítést és köszönetet szeretnék mondani. Megkaptuk a szakmai ellenőrzés után 
elkészült írásos beszámolót, nagyon jólesett olvasni az elismerő szavakat. Gratulálok a 
színvonalas munkavégzésükhöz. Amit az összegzésben elmondtam, azt mindenképpen 
szeretnénk, ha megvalósulna, a költségvetés tárgyalásakor remélem, kitérünk arra, hogyan 
lehetne a közlekedés támogatását megvalósítani.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azon túl, hogy nagyon jó szakmai értékelést kaptak a védőnők, beigazolódott, hogy helyes 
döntést hozott a Képviselő-testület, amikor a védőnők kiszervezéséhez nem járult hozzá. 
Kívánjuk, hogy 2012-ben is ilyen lelkesedéssel és sikerekkel végezzétek a munkátokat. 
Köszönöm az orvosok a fogorvos, a gyermekorvos és a védőnők munkáját, amit a település 
lakosaiért és az érdekükben végeznek, illetve az elkészített beszámolókat.  
Javaslom a testületnek a beszámolók elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
17/2012. (II. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a 
védőnők elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolót. 
 
Mivel a körzeti megbízott még nem érkezett meg, javaslom, folytassuk a költségvetéssel. 
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2. napirendi pont 
A 2012. évi költségvetés jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az idén lentebbről indulunk, mint a tavalyi évben, több mint 30 M Ft-tal kevesebb forrás áll az 
Önkormányzat rendelkezésére ahhoz, hogy befejezze ezt az évet és minden egyes feladatának 
eleget tudjon tenni. A költségvetés takarékosan és nagyon körültekintően készült el, több olyan 
feladatra és tényre alapoztuk, ami nem töri meg az előző évek fejlődési lehetőségeit. Ebben a 
költségvetésben van likvidhitel, de van benne költségvetési tartalék is. Minden egyes kötelező 
Önkormányzati feladatot el tudunk látni, az intézményeink kellő forrással indítják az évet és 
legalább azon a színvonalon, melyen 2011-ben ellátták a feladataikat mindenki el tudja végezni a 
munkáját, a befejezett beruházásokat be tudja fejezni. A költségvetés szoros, de ezzel az 
apparátussal és ezekkel az elképzelésekkel meg tudjuk oldani a 2012. évet. Amennyiben a 
folyamatban lévő beruházásaink nyernek, azokat is el tudjuk kezdeni, illetve be tudjuk fejezni.  
 
Szántósi Rafael PB elnöke: 
Csatlakozom a polgármester úr által elmondottakhoz, hiszen több lakalommal, szinte mindig a 
teljes Képviselő-testület jelenlétében egyeztettünk a költségvetésről. Előzetesen a könyvvizsgáló 
asszony jelentéséből idéznék, ami részletezi a költségvetésünket. Azt írja, hogy „a 2012. évi 
költségvetési rendelettervezet összhangban van a törvényi előírásokkal,” és egyetért azzal, hogy 
ezt a rendelettervezetet a Képviselő-testület ma elfogadja.  
A költségvetés tervezése 30 M Ft-tal kevesebből indult a tavalyi évhez képest. Bevételi oldalon 
igyekeztünk az évek során kialakított tapasztalatszámokra alapozni, és az óvatosság elvét 
figyelembe véve megtervezni a bevételi oldalt. A kiadások megtervezése jelentette az igazi 
tervezőmunkát. Az Önkormányzat költségvetési szerveit tekintve az ÁMK az, ami a legnagyobb 
részt kéri a költségvetési kiadásokból. A 2011. évi módosított előirányzathoz képest, ami 184,2 
M Ft, a 2012. évi eredeti előirányzat pedig 184,5 M Ft. Figyelemmel az áremelkedésekre a 
dologi jellegű kiadásoknál, figyelemmel arra, hogy a bér tekintetében minden dolgozó 
hozzájusson az őt megillető bérhez, ami jár, illetve még némi cafeteria juttatást is 
hozzákalkulálva, ami nagyon pozitív dolog. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének 
tervezésénél a testületnek kiküldött anyaghoz képest módosulás történt, hiszen a jegyzőasszony 
távozásával kapcsolatos költséget kivettük a személyi jellegű kiadásokból, hiszen annak nem ott 
kell szerepelni, hanem a dologi jellegű kiadásoknál. Az átadott pénzeszközök tekintetében 
pontosítottuk a Bükk-kapu Kft. felé történő átadás mértékét. Ott egyrészt a színpadnak a 
beruházási kiadásait is átadnánk beruházási kiadásokra, és ott került megtervezésre a művészeti 
csoportok vezetőinek a tiszteletdíja, ami az előzetes költségvetés tervezése során még nem volt 
kimunkálva. Ezek a tételek még módosították azt a költségvetést, melyet a képviselőtársaim 
megkaptak. A mérlegfőösszeg nem változott, minden változást a céltartalék vagy a tartalékolás 
terhére vagy javára könyveltünk el. Örömteli, hogy 12.914.000 Ft tartalékot tudunk képezni, ami 
elegendő lesz ahhoz, hogy az évközben elnyert pályázatok beruházásainak a fedezetét erről a 
sorról tudjuk biztosítani. Az elmúlt évben 50 M Ft fölötti kis-és középberuházást tudtunk 
megvalósítani, azáltal, hogy ezt a 3 M Ft-ot átadjuk a Bükk-kapu Kft-nek a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évben 1.550.000 Ft-os beruházási kiadással számol. Jelentős saját erős beruházást 
nem tartalmaz a 2012. évi költségvetési terv, azt tartalmazza, hogyha pályázaton nyerünk, akkor 
kibontva a tartalékot, ezeket a beruházásokat meg tudjuk valósítani. Szeretném még a testület 
figyelmét felhívni arra, hogy 30 M Ft-os likvidhitel kerettel bír az Önkormányzat, de a jó 
gazdálkodás eredményeképpen 2011. évben 15 M Ft visszatöltésre került. A 2012. évben úgy 
tervezzük, hogy ez a likvidhitel már csak 15 M Ft lehetőséget biztosít számunkra. Sem a bevételi 
sem a kiadási oldalon nem terveztünk hitelfelvételt, sem pedig hitel-visszafizetést. A likviditási 
tervünk is azt tartalmazza, hogy minden hónapban tudjuk a pénzforgalmunkat úgy menedzselni, 
hogy a 15 M Ft-os likviditási hitelkeret ne kerüljön teljes mértékig felhasználásra. Ez 
nagymértékben függ attól, hogy a költségvetési bevételek hogyan teljesülnek, a helyi 
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adóbevételek hogyan teljesülnek. Bízunk abban, hogy a Felsőtárkányba adózó vállalkozások, 
akik nagyon szép üzleti évet zártak, ugyanilyen eredményesen fognak ebben az évben is 
tevékenykedni, s ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy a település tovább fejlődjön. 360.149.000 Ft 
egyezően a bevételi és a kiadási oldal, ezt javasolja a PB elfogadásra. Végezetül szeretném 
megköszönni mindazok részvételét a költségvetés tervezésében, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez a költségvetés ilyen színvonalon, ilyen tartalommal megvalósult. Ez egy vállalható 
költségvetés az óvatosság elve alapján tervezett költségvetés, de nem nélkülözi a takarékos 
gazdálkodást 2012-re sem. Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet 
fogadja el.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, átadom a szót a könyvvizsgáló asszonynak. 
 
Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 
Az eddig elhangzottakból is egyértelmű, hogy az önkormányzati gazdálkodás során egyik 
legfontosabb dokumentum az éves költségvetés. A képviselők a költségvetésben határozzák meg 
a gazdálkodás kereteit, a célokat és a feladatokat. A rendelettervezet elfogadásával kap 
felhatalmazást a polgármester és a Polgármesteri Hivatal, hogy tegyék meg a kellő 
intézkedéseket a bevételek beszedésére, illetve felhatalmazást kapnak a kiadások teljesítésére a 
kötelezettségvállalásokra. A könyvvizsgálatnak nem célja, nem is lehet feladata megítélni, hogy 
a költségvetésben tervezett célok milyenek, megfelelnek-e a község érdekeinek. A 
könyvvizsgálat feladata, hogy a terv összeállítása során az államháztartási az ország éves 
költségvetési törvényi, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásait betartották-e, 
megfelelően alátámasztotta-e a költségvetés és valós adatokat tartalmaz-e. Ennek megfelelően 
végeztem el a könyvvizsgálatot, megállapítottam, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet 
összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott tudomásomra olyan információ, amely a 
bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát megkérdőjelezné. Véleményem szerint a 
tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Megállapítottam, hogy valós adatokon alapszik a 2012. évi 
költségvetési rendelettervezet. A 360.149.000 Ft-os bevételi és kiadási összeggel javaslom a 
rendelettervezet elfogadását és rendeleti rangra való felemelését. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Minden költségvetési évben a rendelettel egyidejűleg tárgyalja a Képviselő-testület az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét. Ez kiosztásos anyag volt, a mai napi aktualitásokat 
tartalmazza. 36.115.000 Ft a bevételek összesen, a kiadások szintén 36.115.000 Ft-ot tesznek ki. 
A december 31-ei zárással gyakorlatilag 40.000 Ft a különbség a 2012. január 1-jei és a 2012. 
február 9-ei záró pénzkészlet között. Ebben az átmenti időszakban kizárólag azokat a 
kifizetéseket teljesítettük, melyek az Önkormányzat működésével szorosan összefüggnek, itt a 
munkabérek és a segélyek kifizetésére gondolok, illetve azon kötelezettségekre, melyek 
közüzemi szolgáltatók és egyéb beszállítóink irányába teljesültek.  Bizakodásra adhat okot, hogy 
a mai napig az összes jelentős számlánkat, fizetési kötelezettségeinket teljesítettük. Mindig lesz 
kis egyensúlyozás a likviditási táblában, ez azért lesz így mert, az idei költségvetésben 
fejlesztéseket is terveztünk és igen szoros a költségvetés. 
Köszönöm mindenki munkáját, aki a költségvetés összeállításában, érdemben részt vett, 
munkájával segítette a megalkotását. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az átmenti 
gazdálkodásról szóló elszámolást 36.115.000 Ft-os bevételi és 36.155.000 Ft-os kiadási és 
721.000 Ft-os záró pénzkészlettel elfogadni szíveskedjen. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 
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Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II.09.) számú 
rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről lást 1. számú melléklet 
 
3. napirendi pont 
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Lovász Péter főtörzsőrmester urat a körünkben, megkérem, hogy a 
település közbiztonsági helyzetéről tartsa meg a tájékoztatását. A kapitányság által készített 
beszámoló a következő testületi ülésre készül el.  
 
Lovász Péter főtörzsőrmester: 
Üdvözlöm a tisztelt Képviselő-testületet! 
Felsőtárkány községben 2011. december 1. óta látom el a körzeti megbízotti feladatomat, ezért 
saját tapasztalatot túl sokat nem tudok elmondani.  A tavalyi évben az előző évekhez hasonlóan 
69 bűncselekmény történt a községben.  Ezek közül a lopások száma kiemelkedő volt, 32 eset 
ebből is 19 falopás. Az erdészettel felvettem a kapcsolatot, igyekszünk közös szolgálatokat 
ellátni, és egy új stratégiát felállítani a tolvajok megfékezésére. A 32 lopásból 9 betöréses lopás 
volt, melyből felderíteni nem sikerült egyet sem. Testi sértés 4, garázdaság 2 esetben történt a 
községben. Sajnos 2 esetben történt kábítószerrel való visszaélés is.  
Szeretném kiemelni a trükkös lopásokat, 3 esetben történt, melyet időskorúak sérelmére követtek 
el. Készülök arra, hogy az idős embereknek egy fórum keretében tájékoztatást adjak ezekről a 
lopásokról, hogy milyen formái ismertek, illetve hogyan lehet ellene védekezni. A kollégáim 
közrendvédelmi esetekben 19 alkalommal intézkedtek, melyek során 105.000,- Ft helyszíni 
bírságot szabtak ki. A statisztikáról ennyit szerettem volna mondani, amennyiben van kérdés 
szívesen válaszolok, azt követően pedig a jövőbeli terveimről szeretnék pár mondatot szólni.  
Amennyiben nincs kérdés el szeretném mondani, hogy tervezem az erdészettel felvenni a 
kapcsolatot, illetve velük már felvettem. Nagy szívfájdalmam, hogy a községben nem működik a 
polgárőrség, igyekszem mindent megtenni – polgármester úr segítségével - hogy ezt a 
szervezetet felélesszük, és egy szoros együttműködést szeretnék kialakítani. Időskorúakat minél 
szélesebb körben szeretném tájékoztatni. Tudomásom van arról, hogy az iskolarendőr program 
működik a településen, ezen a programon belül szeretnék előadásokat, konzultációkat tartani 
bűnmegelőzés témakörben.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatást, a városi rendőrkapitánytól részletes tájékoztatást kapunk a következő 
testületi ülésen.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Az előző években problémát jelentett a szolgálati autó kérdése, ez már megszűnt? 
 
Lovász Péter főtörzsőrmester: 
A szolgálati jármű itt van Felsőtárkányban, a Felnémeti kollégámmal együtt használjuk, de ez 
nem jelent gondot, hiszen külön vagyunk beosztva szolgálatra. A jármű saját használtban van és 
sokkal jobb állapotban, mint az előző volt.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A vezénylése csak Felsőtárkányba szól? Ugyanis az előző körzeti megbízottat többször 
elvezényelték más községbe.  
 
Lovász Péter főtörzsőrmester: 
Kizárólag Felsőtárkányban látok el szolgálatot.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatást.  
 
4. napirendi pont 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A tavalyi évben 392 M Ft-ról indultunk és 472.734.000,- Ft lett a bevételi és a kiadási főösszeg 
is. A zárszámadási rendelet még finomítani fog ezeken a számokon, de nagyságrendben már nem 
fognak változni a számok. Szeretném megkérni Kakukné Rozsnaki Mária kolléganőmet, hogy 
egy rövid kiegészítést legyen szíves ehhez a napirendi ponthoz elmondani.  
 
Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási főelőadó: 
A 392 M Ft-os eredeti előirányzathoz képest a tavalyi év során öt alkalommal hajtottunk végre, 
összesen 80 M Ft-ot meghaladó rendeletmódosítást. Ennek eredményeképpen 472.734.000 Ft-os 
bevételi, illetve kiadási főösszeg elfogadását kérem a Képviselő-testülettől a 2011. évi 
költségvetési évre.    
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az átvezetéseknek alapvetően a segélyezések és az egyéb járulékok, normatív bevételek okán 
kell, hogy sor kerüljön. Ez a rendeletmódosítás gyakorlatilag ezeket az átvezetéseket tartalmazza.  
 
Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 
Annyit szeretnék mondani, hogy ezeket a módosításokat az eredeti költségvetésen át kell vezetni. 
A rendelettervezetet elfogadásra javaslom.   
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Az előző napirendi pontnál már kifejtettem a véleményem. Elmondtam, hogy a gépjárműadó és 
az iparűzési adóbevételek többletbevétele teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a 
likvidhitelünket fel tudtuk tölteni. A PB javasolja a rendelettervezet elfogadását.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés javaslom a rendelettervezet elfogadását, aki egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(II.09.) számú 
rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról lást 2. számú 
melléklet 
 
5. napirendi pont 
A 2012. évi Cafeteria juttatás rendje 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A cafeteria juttatásról két dolgot lehet elmondani, egyrészt, hogy csökkent az előző évihez képest 
másrészt, hogy tudunk adni. A környező települések nagyrészén már nem kapnak a 
közalkalmazottak ilyen jellegű juttatásokat. Önkormányzatunknak nemcsak szabályzata van, 
hanem fedezete is arra, hogy a dolgozóit ezzel is tudja segíteni. A megküldött szabályzat 
tartalmazza ennek a rendjét. Tavalyi évben három szabályzatunk is volt, külön a 
köztisztviselőkre, a közalkalmazottakra és külön a munkavállalókra. Az idén egy szabályzatunk 
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van, melyet javaslok a Képviselő-testületnek elfogadásra, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
18/2012. (II. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta Felsőtárkány Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Cafetéria szabályzatát.  
 
6. napirendi pont 
Az Önkormányzat iratkezelési szabályzatának módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A napirendi pont előterjesztésére felkérem Hegyiné Kertész Zsuzsanna kolléganőmet. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
A köziratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI 
törvény 10. §-a rendelkezik az önkormányzati hivatal számára történő egyedi iratkezelési 
szabályzat kiadásáról. 
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendelet 70. §-ában (továbbiakban R.) foglaltak alapján, 2011. december 31-ig 
minden települési önkormányzatnak el kellet készítenie vagy módosítania kellett hatályban lévő 
egyedi Iratkezelési Szabályzatát. 
Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét, az egyes ügyviteli 
területek kezelését megváltoztatni, módosítani csak a naptári év kezdetén lehet. A változtatáshoz 
az illetékes közlevéltár és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének 
egyetértése is szükséges.   
 
Az Önkormányzatnál 2009. január 1-jétől elektronikus iktatás folyik, a papír alapú iktatókönyves 
rendszer teljesen megszűnt, az elektronikus rendszerből kinyomtatott iktatókönyv váltotta fel.  
Erre vonatkozó szabályokat a 3/2006. számú 2007. 01. 01. napjától jelenleg is hatályos 
iratkezelési szabályzat nem tartalmazta, emiatt beépítésre került az elektronikus iktatásra 
vonatkozó rész, a tervezet 36 -38., illetve a 43-49. pontjaiban.  
A rendelkezések csak az eddigi gyakorlatnak megfelelően kerültek kidolgozásra és 
mellékleteként csatolásra került az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 
szóló 29/2009. ÖM rendelet szerinti irattári terv. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt irattári tervet elfogadni szíveskedjenek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm szépen, amennyiben nincs kérdés szavazzunk a szabályzat elfogadásáról. Aki 
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
19/2012. (II. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány Község Önkormányzatának iratkezelési 
szabályzatát.  
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7. napirendi pont 
Az Önkormányzat 13/2011. (IV.14.) számú a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló rendeletének módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A rendeletmódosítás során jogszabályi változások miatt felmerülő technikai átvezetésekre kerül 
sor. A bizottságok a rendelettervezetet megtárgyalták és azt támogatták.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Javasolja bizottságunk az ÁMK alapító okiratán is átvezetni a gyermekjóléti szolgálat 
megnevezés módosulását. A költségvetésben is még a régi név szerepel, de amennyiben ezt a 
rendeletet elfogadjuk, akkor ott is át lehet írni a megnevezéseket.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Fontos közlendő, hogy 2012. január 1. után helyi lakásfenntartási támogatás már nem állapítható 
meg, ezt a rendeletből ki is vettük. Az EEB ilyen jellegű jogosultsága megszűnt. Aki a 
rendelettervezet elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(II.09.) számú 
rendelete a 13/2011. (IV.14.) számú a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosításáról lást 3. számú melléklet 
 
8. napirendi pont 
A közterületi hirdető- és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól szóló önkormányzati 
rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása. 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Több ízben beszéltünk már testületi ülésen arról, hogy a közterületeken lévő hirdetőtáblákat 
egységesíteni kellene. A hirdetőfelületek kihelyezésére vonatkozó szabályozási kereteket 
rendelettervezet formájában a Polgármesteri Hivatal apparátusa elkészítette. Ezt a tervezetet 
mindkét bizottság megtárgyalta és társadalmi egyeztetésre alkalmasnak találta a tervezetet. 
Ennek a műveletnek a végrehajtására kérem a testület felhatalmazását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
20/2012. (II. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületi 
hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól szóló önkormányzati 
rendelettervezetét és azt társadalmi egyeztetésre alkalmasnak tartja egyben utasítja a 
jegyzőt a társadalmi egyeztetés lefolytatására.     
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012. február 29. 
 
9. napirendi pont 
A 8/2011. (II. 10.) számú az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott 
szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként - 
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól szóló rendeletének 
módosítása 
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Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2012. január 17-ei Képviselő-testületi ülésen a civil szervezetek beszámolóinak tárgyalása 
kapcsán merült fel, hogy az elkészült beszámolót a civil szervezet közgyűlése vagy taggyűlése 
tárgyalja és fogadja el.  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 10.) számú az 
Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére 
céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának 
szabályairól szóló rendeletétnek módosítása esedékessé vált. 
 
A módosítást a rendelet 6. §. (1) bekezdése tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosításokat megvitatni és a rendelet tervezetet 
elfogadni szíveskedjenek. Aki a rendeletmódosítással egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Szeretném elmondani, hogy a nagyságrend, amiről a civilszervezetek évente elszámolnak, az kb. 
10 M Ft. Az előző testületi ülésen kértem azon szervezetek vezetőit, akik nem a rendeletnek 
megfelelően számoltak el, szíveskedjenek pótolni. Nem tudom megtörtént-e. Amennyiben 
véletlenül valaki nem tette meg, a 2012. évi költségvetésből addig nem folyósítható számukra 
támogatás, amíg az előző évi támogatással nem számolnak el. Kakukné Marika bólogat, hogy a 
civilszerveztek megtették a beszámolók hiánypótlását. Szeretném kérni, hogy a jövőben is 
figyeljenek oda arra, hogy van az Önkormányzatnak egy rendelete, melynek érvényt kell 
szerezni. A szervezetek akkor járnak el helyesen, ha a kapott pénzzel a rendelet tartalmi és 
formai megfelelőségével határidőben, pontosan az elszámolásnak eleget tesznek. A 
rendeletmódosítást támogatjuk és elfogadásra javasoljuk.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mi történik akkor, ha az egyesület elnökétől kapunk egy beszámolót és később kiderül, hogy az 
egyesület nem ismeri el, mert nem volt közgyűlés, taggyűlés.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez egy kötelezettség a civilszervezet részére, mint ahogy kötelezettség – előírja az egyesülési 
jogokról szóló törvény – hogy a gyűlésről, taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, a határozatba 
a döntést bele kell foglalni és a jegyzőkönyvbe fel kell vezetni. Jogos az elnök úr részéről, 
annyival egészítsük ki a rendelettervezetet, hogy a közgyűlési határozatot is mellékeljék az 
elszámoláshoz.   
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Támogatom Kapuvári képviselőtársam javaslatát. El kívánom mondani, hogy számos 
lehetőségünk van. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy ez nem történt meg akkor büntető 
feljelentést kezdeményezhetünk, másrészt mindaddig nem tekintjük az előző évi támogatást 
elszámoltnak, amíg hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy eleget tett-e ennek a szakasznak. 
Harmadik lehetőségünk, hogy amennyiben nem teljesíti az elszámolást a következő évi 
támogatás a szervezet részére nulla. Ezek már motiváló tényezők ahhoz, hogy tisztességesen 
végezze minden civilszervezet a munkáját.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Azt javaslom, hogy a civilszervezetek vezetőit keressük meg és mondjuk el az elvárásainkat, 
mert azt gondolom, hogy nem tudják ezeket a kötelezettségeket. Körlevél formájában teljesen 
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közérthető módon megfogalmazva kellene megismertetni ezeket a kötelezettségeket, vagy 
személyesen elmondani, vagy esetleg egy fórumon tájékoztatást adni. Szükség van a 
civilszervezetek támogatására, segítésére.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az eljárás lényegéről annyit szeretnék elmondani, hogy az adott szervezet már az első 
támogatását sem úgy kapja meg, hogy elutaljuk a támogatás összegét egy bemondott 
számlaszámra, hanem támogatási szerződést kötünk. A szerződés mellékleteként első 
alakalommal mindid kézbe adjuk a teljes Önkormányzati rendeletet, ami az eljárás rendjét 
szabályozza, felhívjuk a figyelmét az egyes mellékletekre, azok kitöltésének fontosságára. A 
civil fórumon is felmerült, hogy fontos újra felhívni a figyelmet. Ezt fogjuk tenni, minden 
szervezet elektronikus úton megkapja újra a rendeletet és felhívjuk a figyelmüket a pontos 
elszámolásra, a kötelezettségek betartásának fontosságára. Ez úgy gondolom, hogy kellő 
körültekintés részünkről ahhoz, hogy pontos elszámolásokat várjunk el a civilszervezetektől.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Azt szerettem volna mondani, hogy a szervezet irányító testülete nem biztos, hogy minden egyes 
§-t átnéz, ezért úgy gondolom, hogy fel kell hívni a figyelmüket.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Értem a jó szándékot képviselő úr, de úgy gondolom, ha egy civilszervezet tisztában van azzal a 
§-al ami alapján támogatást igényelt az Önkormányzattól, akkor legyen tisztában a következő két 
§-al is, ami az elszámolás rendjét szabályozza.  
 
Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 
Annyit szeretnék mondani, hogy új civil törvény van hatályban, amit decemberben fogadott el a 
parlament. Az APEH honlapján közérthető módon és formában megtalálható az ehhez 
kapcsolódó útmutató. A törvény különböző feladatokat is előír a civilszervezeteknek, nemcsak 
az önkormányzatokkal vannak együttműködési viszonyba.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben a testület egyetért a rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(II.09.) számú 
rendelete a 8/2011. (II. 10.) számú az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott 
szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként - 
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól szóló rendelet 
módosításáról lást 4. számú melléklet 
 
10. napirendi pont 
A 20/2011. (XII. 15.) számú a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról szóló rendelet visszavonása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Országgyűlés által 2011. december 30-án elfogadott, a 2011. évi CCI. törvény 196. §-a (2) 
bekezdése alapján  
„A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg 
a települési önkormányzat képviselő – testülete által rendeletben 2011. évre megállapított 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 
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Az Önkormányzat és a Városgondozás Eger Kft. között 2006. december 22. napján 2014. 
december 31. napjáig terjedő időszakra létrejött hulladékkezelési közszolgáltatási díj a 
szolgáltatónál indokoltan felmerülő költségeket és ráfordításokat, valamint a tartós működéshez 
szükséges nyereséget tartalmazza (pl.: hulladékbegyűjtés, szállítás, hulladék ártalmatlanítás, stb.)   
Mindezek alapján a 2011. évben alkalmazott hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékére 
vonatkozóan szükséges a díjakat megállapítani az alábbiak szerint: 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő– testületet, hogy a 2011. december 15-én elfogadott 20/2011. 
(XII.15.) számú rendeletet „a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendeletmódosítást, az alkalmazandó díjak 
megállapításáról” visszavonni szíveskedjen. 
 
Kakuk Pál képviselő: 
A tavalyi évben vita volt arról, hogy legyen kéthetes szállítás is, akkor elfogadtuk, de korlátoztuk 
a kéthetes szállítást igénybevevők körét. Az idén van-e nagyobb mozgásterünk ebben a 
tekintetben. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez a törvény kizárólag az árral foglalkozik, nem módosították a hulladékgazdálkodási törvény, 
nem módosították azt az EÜ miniszteri rendeletet, amely alapján a szállítás történik. Jogszabályi 
változás nincs ebben a tekintetben, kizárólag az ár vonatkozásában született szabályozás.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Jó lenne értesíteni a lakosságot időben, hogy milyen fajta matricát vásároljanak az egyes 
ingatlanok tulajdonosai.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem tudjuk. Amint információkhoz jutunk, azonnal tájékoztatjuk a Képviselő-testületet és a 
község lakosságát is.  
 
Juhász Csaba képviselő: 
Annyit már ki lehet jelenteni, hogy az előző évihez képest nem változik az ár, vagy még azt sem? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amivel több lehetne, az az ÁFA, részleteket nem tudunk, annyit kérek a testülettől, hogy vonjuk 
vissza a rendeltet. 
 
A Pénzügyi Bizottság, mint szakbizottság a soros ülésen megtárgyalta és támogatja a javaslat 
elfogadását. Aki egyetért a rendelet visszavonásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a 20/2011. (XII. 15.) számú a közterületek tisztántartásáról és a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról szóló rendelet visszavonását egyhangúlag 

elfogadta. 

 
11. napirendi pont 
A 21/2011. (XII.15.) számú a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet visszavonása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Országgyűlés által 2011. december 30-án elfogadott, a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. 
CCIX. számú törvény értelmében e tevékenységre vonatkozóan megszűnt a települési 
önkormányzatok árhatósági jogköre. Előzőek alapján az önkormányzatok által elfogadott 2012. 
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évre vonatkozóan korábban kihirdetett – általában nettó 4,2%-os emelést tartalmazó – víz- és 
csatornaszolgáltatási díjak nem alkalmazhatók.  
 
A törvény szerint a szolgáltató a 2011. december 31-én érvényes díjhoz képest – ÁFA nélküli 
értéken figyelembe véve – csak 2,56%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 
 
A 2012. január 1-jétől életbe lépő új adójogszabályok a díjakra vonatkozó általános forgalmi 
adót is módosították. Az ÁFA törvény értelmében az eddigi 25%-ról 27%-ra változik az ÁFA 
kulcs. 
 
A Heves Megyei Vízmű Zrt Igazgatóságának tájékoztatása alapján községünkben a 2012. évben 
alkalmazható díjakat az alábbi táblázat mutatja. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő– testületet, hogy a 2011. december 15-én elfogadott 21/2011. 
(XII.15.) számú rendeletet „a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű 
használatáért fizetendő díjak megállapításáról” visszavonni szíveskedjen. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Annyit még el lehetne mondani, hogy a talajterhelési díj hogyan változik. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm a figyelmeztetést. Fel kell hívni azoknak a lakosoknak a figyelmét, akiknek van 
lehetőségük rákötni a községi szennyvíz hálózatra, viszont eddig ezt nem tették meg. A 
talajterhelési díj a tízszeresére növekszik, ugyanis eddig 120,- Ft/m³ díjat kellet fizetni ez 
emelkedett 1.200,- Ft/m³ árra. Kérem a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, hogy azoknak, akik 
2011. évben talajterhelési díjat fizettek, hívják fel a figyelmüket egy tájékoztató levéllel a 
jogszabályi változásokról.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Annyi segítséget még adhatunk, hogy azoknak, akik még egyáltalán nem alakítottak ki aknát, a 
szolgáltatótól egy szabványrajzot kérni, illetve árajánlatot a szennyvízhálózatra való 
csatlakozáshoz. A rákötés költségei mindenképpen kevesebb ráfordítást igényelnek anyagilag, 
mintha az eddigi talajterhelési díj tízszeresét fizetik be évente. Annak idején, amikor a községben 
kiépült a szennyvízhálózat nagy segítség volt az akkori Önkormányzat részéről az ilyen jellegű 
tájékoztatás.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A község mennyi ingatlant érint ez a probléma? 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Kb. 300 ingatlan, de ebbe pincék is vannak.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Sok. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ahol vízszolgáltatást veszünk igénybe ott automatikusan a szennyvízszolgáltatás is beleszámít, 
függetlenül attól, hogy lakás célját szolgáló építmény, vagy garázs, vagy pince ingatlan. Kérem a 
testületet, hogy vonja vissza a rendeletet, illetve módosításra kérnek minket, de mivel hatósági 
áras lett ez a szolgáltatás és az árra a Képviselő-testületnek ráhatása nincs, nem látom értelmét új 
rendelet alkotásának. Kérem a jegyzőt, hogy ezt a Kormányhivatallal tisztázza. 
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Kapuvári Csaba képviselő: 
Egy biztos 2012. február 1-jétől a talajterhelési díja 1.200,- Ft/m³. Minden elfogyasztott m³ után 
ezt a díjat meg kell fizetni, ezért úgy gondolom fontos minél hamarabb tájékoztatni a lakosságot. 
  
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Folyamatban van, a gépjárműadóval együtt elkezdtük kiküldeni a tájékoztatókat.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság, mint szakbizottság a soros ülésen megtárgyalta és támogatja a javaslat 
elfogadását. Kérem a testületet, hogy a rendeletet vonja vissza és tájékoztatásként tegyük közzé, 
hogy a hatósági ár ennyi lett, melyet mindenki köteles megfizetni. Aki egyetért a rendelet 
visszavonásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a 21/2011. (XII.15.) számú a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 

illetőleg a csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet 

visszavonását egyhangúlag elfogadta. 

 
12. napirendi pont 
Egyebek 
a) Akasztó-bérc ingatlan ügye 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az országos és a megyei területrendezési tervek kötelező előírása alapján, Felsőtárkány 
Településszerkezeti terve a község közigazgatási területének 80,5 %-át erdőterület kategóriába 
sorolta.  Erdősítésre tervezett az Akasztó-bércen elhelyezkedő 045/1 hrsz-ú (47%-ban) erdő és 
(53%-ban) gyep, valamint a 046 hrsz-ú szántó művelési ágban nyilvántartott ingatlanok teljes 
területe is, melyeket a Szabályozási Terv (Ev jelű) védelmi rendeltetésű erdőövezetbe sorolt. A 
3/2011. (I.20.) sz. Önkormányzati rendelettel hatályba lépett Helyi Építési Szabályzat 43.§ 
szerint, az övezetben épületet nem lehet elhelyezni, csak az erdőgazdasági műveléshez, vagy 
infrastruktúra fejlesztéséhez tartozó építmények helyezhetők el. A 045/1 hrsz-ú ingatlan többségi 
tulajdonosa sérelmezte, hogy a korábbi szabályozáshoz képest, (M1 jelű nagyüzemi 
mezőgazdasági övezet), amely 20 ha területnagyság felett építési lehetőséget biztosított, a 
jelenlegi szabályozás jelentősen korlátozza a terület hasznosítását.  
A tulajdonában lévő terület értékvesztésének elkerülése érdekében kérte a tulajdonos, hogy a 
Képviselő- testület támogassa az övezetnek, védelmi erdőből turisztikai erdő övezetbe sorolását, 
ahol a HÉSZ 44. § feltételei szerint, a 10 ha feletti területen (legfeljebb 0,5 %-os beépíthetőség) 
az erdőhöz kötődő épületek, építmények elhelyezhetők.  
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a településrendezési eszközök legkorábbi 
módosítása során az Akasztó-bérc területe védelmi erdőről, turisztikai erdőre módosuljon.     
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Eszembe jutott, hogy a zártkertek között melyik terület minek van minősítve. Érdemes lenne 
megnézni, hogy az a terület, ami szőlőnek van minősítve, az pillanatnyilag mi. A község 
területén belül át kellene nézetetni szakemberekkel, hogy mi az, ami ténylegesen van, és az mivé 
van minősítve.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azért nem vállaltunk költségeket, mert nem a mi érdekünk, hogy ez meglegyen. A terület azért 
lett erdővé minősítve, mert a megyei területrendezési terv nem engedett eltérést. Itt sem azt 
kérik, hogy a művelési ágát változtassuk meg, hanem azt, hogy az erdő művelési ágon belül a 
védelmi erdő – aminek más a felhasználási módja és a kezelése – változtassuk turisztika erdővé.  
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Kakuk Pál képviselő: 
Egyetértek Kapuvári képviselőtársammal, hogy kerüljön elénk a terv, mert elfogadtuk ugyan, de 
sok helyen azt sem tudjuk, hogy mit fogadtunk el, mi lett változtatva.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megszűnt a zártkerti besorolás, sok olyan dolog van, amivel a jogszabály változások miatt nem 
tudunk mit kezdeni. Az átsorolások, melyek megváltoztak, azért történt, mert idomulni kellett az 
országos, illetve a megyei területrendezési tervhez. Ezeket a módosulásokat vezették át 
gyakorlatilag ezen a szabályozáson.  
Több mint egy éve elfogadtuk ezt a rendeletet, úgy gondolom, hogy a tulajdonosoknak elemi 
érdeke lenne, ismerkedjenek ezzel, különösen azok, akiknek több földterülete van. Külön 
nehezményeztem a kérelmező felé is, hogy előtte majd egyéves társadalmi egyeztetés zajlott, 
lakossági fórumot szerveztünk, akkor senki nem észrevételezte ezeket a változásokat. Miután a 
42 hatósággal leegyeztettük, utána jönnek egy-két évre rá ezekkel a kérésekkel. Azért kértem a 
változtatást, mert ennek pénzügyi vonzata nem lesz, ha mégis akkor szeretném, ha azt a 
tulajdonos vállalná. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Annyiban módosítsuk a határozatot, hogy amennyiben költségek merülnek fel a változtatás 
kapcsán, azt a tulajdonos vállalja. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezzel a módosítással kérem elfogadni a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

21/2012. (II. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
település Szabályozási Tervének, a 045/1, 046 hrsz-ú földrészleteket magába foglaló 
Akasztó-bérc védelmi erdőövezetnek, turisztikai erdőövezetre való módosítását. 
A Testület úgy határozott, hogy támogatja a tulajdonos kérelmét és megbízza a 
Polgármestert, hogy a 3/2011. (I.20.) sz. Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és szabályozási terv legkorábbi módosításával együtt a terület-
felhasználás változásának engedélyezéséhez szükséges műszaki dokumentációt készíttesse 
el és a véleményezési eljárást az Építési törvény előírásainak megfelelően, folytassa le, a 
kérelmező költségére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
b) Építő közösségek pályázat 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – a 
közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő 
új tanulási formák szolgálatában c. pályázaton való részvételre.  
 
A pályázat benyújtásának feltétele a fenntartó támogatói nyilatkozatának csatolása, melyben a 
fenntartó nyilatkozik a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról és a fenntartásra 
vonatkozó kötelezettségek teljesítéséről.  
 
A támogatás intenzitása: bruttó 100%. 
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A pályázat fenntartási kötelezettsége az Önkormányzatnak nem kerülne plusz pénzbe, csupán 
vállalni kell, hogy a néptánc szakkört 5 évre fenntartjuk. 
 
A nyilatkozat mintáját mellékelten megkapta a tisztelt Képviselő-testület, kérem, az előterjesztést 
megvitatni szíveskedjenek. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
22/2012. (II. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – a közművelődési intézmények a kreatív 
iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák 
szolgálatában c. pályázaton való részvételt, és úgy döntött, hogy a polgármestert 
felhatalmazza a nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. február 28. 
 
c) Alpolgármester ügye 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Személyes érintettség miatt kérem, zárt ülés elrendelését fogadja el a tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

23/2012. (II. 09.) 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 16.30 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon Nagyné Kassai Magdolna 
 polgármester jegyző 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
Szántósi Rafael   Kapuvári Csaba 
    PB elnöke                               EEB elnöke 


