
Felsőtárkány Község Önkormányzata 
3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 
e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. február 16. napján 
16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

28/2012.(II.16.) 
A 112/2011. (XI. 24.) számú Önkormányzati Képviselő– testületi 
határozat módosításának elfogadása 

 
 

29/2012.(II.16.) 
 
Emberi Erőforrás Bizottság külsős tagjának megválasztása 
 

 
A jegyzőkönyv vezetése 52. oldaltól 54. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. A 112/2011. (XI. 24.) Önkormányzati Képviselő– testületi határozat módosítása 
 Előadó: polgármester 
 

2. Egyebek 
 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-h. 
Juhász Csaba István alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
Pelyhe Istvánné képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal 
megjelent. 
. 
A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv 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. 
 
1. napirendi pont 
A 112/2011. (XI. 24.) Önkormányzati Képviselő– testületi határozat módosítása 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A mai ülésen az Ady E. u. – Fő út összekötő híd ügyében szeretném, ha módosítanánk a tavaly 
év végén elfogadott határozatunkat. Sajnos már nem elég az, hogy határozatban a Képviselő-
testület egy keretösszeget megjelöl és azt a költségvetésben elkülöníti, hanem részletesen kér 
minden helyrajzi számot, az ezekhez kapcsolódó összegeket, illetve a forrásból igényelt 
támogatási összeget is meg kell jelölni. Ebben a pályázatban az Ady Endre út – Fő út összekötő 
híd, út, vizesárok kialakítása szerepel, ezt ki kellett egészíteni a közösségi tér fejlesztésével, így 
plusz 20 pont jár a pályázathoz. Jelen pillanatban tízszeres túljelentkezés van erre a pályázatra, 
ezért vettük bele a Faluházat is. Ide egy, a már meglévő kazán mellé, új kazán beállítását 
tervezzük.   
Javaslom a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

28./2012. (II. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 112/2011. (XI.24.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Észak-magyarországi Operatív program keretében kiírt támogatás elnyerésére, a község 
illetékességi területén lévő beruházásra ÉMOP-3.1.3-11. kódszámú pályázati kiírás „Kisléptékű 
településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére című konstrukciójához” Felsőtárkány 
komplex fejlesztése” címmel. 
 
A projekt megvalósulási helyszínei:  
 

- Felsőtárkány 2216., 2201/9., 204/2., helyrajzi számú út megnevezésű, természetben 
Felsőtárkány, Ady Endre utca – Fő út közötti tervezett összekötő út területe, 1/1-ed részben Felsőtárkány 
Község Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 2201/10, 2201/8. helyrajzi számú közterület megnevezésű, természetben 
Felsőtárkány, Ady Endre utca – Fő út közötti tervezett összekötő utat kísérő zöldterület, 1/1-ed részben 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 1388/11. helyrajzi számú országos közút területe, természetben Felsőtárkány, Fő út 
szakasza, 1/1-ed részben Magyar Állam tulajdona,  

- Felsőtárkány 1506. helyrajzi számú ingatlan, természetben Felsőtárkány, Fő út 350. szám, 1/1-
ed részben a Bükk-kapu Kft. tulajdona,  
 
A projekt összes költségvetése 81 816 148,- Ft, mely a támogatás szempontjából 95 %-ban elszámolható.   
 
A Képviselő– testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, az összköltség 5 %-át 
4.090.809,- Ft-ot, azaz négymillió kilencvenezer nyolcszázkilenc forintot saját forrásból, a saját 
költségvetése keretén belül, 2012. évi céltartalékból biztosítja, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésében elkülöníti.  
 
A pályázati forrásból támogatásként igényelt támogatás összege a projekt összköltségének   95 
%-a, azaz  77.255.339,- Ft. 
 
2. napirendi pont 
Emberi Erőforrás Bizottság külsős tagjának megválasztása 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 22. §. (1) bek. alapján a Képviselő-testület 
határozza meg a bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait. 
 
Juhász Csaba István képviselő úr alpolgármesterré választása miatt az Emberi Erőforrás 
Bizottság 2 főre csökkent. 
 
A bizottsági tagságot Pelyhe Istvánné képviselő asszony nem vállalta, ezért a megüresedett 
bizottsági hely betöltését külsős bizottsági taggal szükséges megoldani. 
 
Az Emberi Erőforrás Bizottság külsős tagjának - egyetértésben a bizottság tagjaival és előzetesen 
konzultálva az érintettel – Rázsiné Mata Ildikó védőnőt javaslom megválasztani. 
 
Juhász Csaba alpolgármester: 
Én voltam az egyik, aki felvetette, hogy bár emberileg semmi bajom Ildikóval, de a munkájáról 
szóló beszámolót minden évben a bizottság fogja értékelni. Ezért őt, mint a bizottság tagját 
kellemetlenül is érintheti, illetve a bizottság tevékenységének teljességét egy kicsit fékezheti.  
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A bizottság akkor határozatképes, ha a három tagból kettő egyféleképpen szavaz. 
Tulajdonképpen, amikor az ő beszámolóját értékelik, illetve fogadják el, személyes érintettség 
miatt nem szavaz. Annyiban szerencsésnek tartom, hogy a segélyezésben nagy segítség lesz, 
hiszen járja a falut, családokat látogat. A javaslattal egyetértek.   
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
29/2012. (II. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-területe az Emberi Erőforrás Bizottság 
külsős tagjának Rázsiné Mata Ildikót választja. 
 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.00 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 
 
 


