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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. március 8. napján 14.00 órakor 
megtartott testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

30/2012.(III.08.) A közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

 
31/2012.(III.08.) 

 
A 2011. évben végzett gyermekvédelmi munkáról készült beszámoló elfogadása 

 
32/2012.(III.08.) 

 

 
A 2011. évben végzett családvédelmi munkáról szóló beszámoló elfogadása 

 
33/2012.(III.08.) 

 
Közbeszerzési terv elfogadása 

 
34/2012.(III.08.) 

A Bükk-kapu Kft. 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

 
35/2012.(III.08.) 

 
A helyi adóhátralékosok nyilvánossá tételének rendjének elfogadása 

 
36/2012.(III.08.) 

 
  Jegyzői pályázati kiírás elfogadása 

 
 

37/2012.(III.08.) 
 
Az ÁMK alapító okiratának módosítása 

 
38/2012.(III.08.) 

Medicin – Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvány ajánlatának 
megtárgyalása 

 
39/2012.(III.08.) 

 
Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás elfogadása 
 

 
40/2012.(III.08.) 

 
Bóta Piroska felajánlásának elfogadása 

 

41/2012.(III.08.) 
 

Dr. Papp Péter állatorvossal való szerződés megkötése az összevezetéses 
eboltásra 

 

Rendeletek: 

 

 

Tárgya: 

8/2012.(III.08.) A 12/2011. (IV. 14.) számú, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításának elfogadása 
 

9/2012.(III.08.) Az 1/2011. (I. 20.) számú, az Önkormányzat Önálló Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának 
elfogadása 

 
10/2012.(III.08.) A közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól szóló 

rendelettervezet elfogadása 
 

 
A jegyzőkönyv vezetése 55. oldaltól 70. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
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 Előadó: polgármester  

 
2. Beszámoló a községben 2011. évben végzett gyermek-és családvédelmi munkáról  
 Előadó: Béresné Erdélyi Krisztina, Hegyiné Kertész Zsuzsanna, Koch Gabriella 

 
3. Közbeszerzési terv tárgyalása 
 Előadó: polgármester, jegyző 

 
4. A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Kft. 2011. évi munkájáról 
 Előadó: Farkas Tamás ügyvezető 

 
5. A helyi adóhátralékosok nyilvánossá tételének rendjének, összegszerűségének tárgyalása 
 Előadó: jegyző 

 
6. A 12/2011. (IV. 14.) számú, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletének módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
7. 1/2011. (I. 20.) számú, az Önkormányzat Önálló Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
8. Jegyzői pályázati kiírás megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
9. A közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól szóló rendelettervezet 

elfogadása 
 Előadó: jegyző 
 
10. 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 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 1 fő kivételével megjelent. 
Szántósi Rafael képviselő igazoltan marad távol. 
 
A képviselői létszám: 5 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 Bajzát Ferenc képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 
elfogadására. 
 
Napirend előtti felszólalás: 
Juhász Csaba István alpolgármester: 
Köszönöm a szót. El szeretném mondani, hogy abban bízok és reménykedem, hogy a településen nagyon 
sokan ismernek, de a helyzetből adódóan illendő, hogy néhány szót szóljak magamról.  
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Juhász Csaba István vagyok, és már most megjegyzem, hogy rokoni kapcsolat nem fűz, dr. 
Juhász Attila Simon polgármester úrhoz. 27 éve élek a községben a József Attila utcában. Az Általános 
Iskolában dolgoztam 12 évig, az államigazgatásban eltöltött 22 évemnek köszönhető talán, el tudtam és 
elmertem vállalni az alpolgármesteri posztot. Az elmúlt 27 évben, a községben élve – úgy gondolom -, 
hogy annyit bizonyítottam, hogy tisztelettel adózom a község lakóinak, szeretem, tisztelem, becsülöm az 
itt lakókat. Az államigazgatásban eltöltött éveim, azok a régmúltba nyúlnak vissza, egészen a tanácsi 
rendszerig, nyugdíjba pedig a Közigazgatási Hivatalból – mai nevén a Megyei Kormányhivatalból – 
mentem. A munkám során igyekszem a község lakóit szolgálni, bízom abban, hogy ehhez minden 
támogatást megadnak. Kérem Önöket, hogy bizalommal forduljanak hozzám a problémáikkal. Van egy 
nagyon rossz tulajdonságom, soha nem szerettem és most sem szeretem, ha rám törik az ajtót. Általában a 
problémás emberek, érthető módon, felhevülten, az igazukat keresve, szokták az embert megkeresni. Én 
igyekszem majd mindenképpen higgadtan és a lehetőségeknek megfelelően megoldást keresni. 
Természetesen egymagam nem tudom ezt megtenni, ezért mindig a Képviselő-testületre, illetve a 
polgármesterre és a Polgármesteri Hivatalra fogok támaszkodni. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm alpolgármester úr beszámolóját, és még egyszer sok sikert kívánok a munkájában. Mint ahogy 
azt tettem az előző testületi ülés után a falugyűlésen, úgy még egyszer megköszönöm Pelyhe Istvánné - 
most már képviselőasszony - nyolc éves alpolgármesteri működését itt a településen, a település 
érdekében végzett munkáját és további sok sikert és jó egészséget kívánok neki a képviselői munkájához.  
 
1. napirendi pont 
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: polgármester  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent vendégeket, egyúttal felkérem Kádas István rendőr 
alezredes, hogy tartsa meg a közbiztonsági beszámolót. 
 
Kádas István rendőr alezredes: 
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait!  
Az előző testületi ülésen a közbiztonság helyzetéről, a statisztikai adatokról már tartott tájékoztatást 
kollégám Lovász Péter törzsőrmester úr, én erről már nem szeretnék beszélni. 
A tavalyi évben február 4-étől Bánkúti Albert volt körzeti megbízott már nem dolgozott, és augusztus 16-
ától nyugállományba vonult. Nagy nehézséget jelentett, hogy a községbe körzeti megbízottat találjunk. 
2011. december 1-jétől Lovász Péter törzsőrmester látja el a körzeti megbízotti feladatokat itt a 
községben. Úgy látjuk, hogy szépen beilleszkedett, folyamatosan kint van a település utcáin, sokat 
beszélget a helybeli lakosokkal.  
A gazdasági helyzetről szeretnék szólni pár szót. A benzináremelés és az EURO árfolyamának 
emelkedése nagyon érzékenyen érintette a Rendőrkapitányságot is. 11 autó törlesztőrészlete jár le ebben a 
hónapban, de sajnos a különbözetet is ki kell fizetni, ami komoly gondokat okoz. Tisztelettel kérem a 
Képviselő-testületet, hogy amennyiben az anyagi lehetőségeik engedik, szavazzanak meg némi 
benzinpénzt a körzeti megbízott részére. Ezt a pénzt soha nem a kapitányság kapja meg, hanem egy 
úgynevezett benzinkártyán kerül jóváírásra.  
A Kapitányság létszáma jelenleg 299 fő, ebből 230 fő hivatásos, 47 közalkalmazott és 3 fő 
kormánytisztviselő. Szolgálnak a Kapitányságon frissen végzett hallgatók is, de sajnos egyelőre önálló 
intézkedésre nem jogosultak. A létszám kapcsán el szeretném mondani, hogy egyre többen hagyják el a 
pályát, sajnos nem tudjuk őket visszatartani.  
A korábbiakban a településeket kisbuszokkal járták a kollégák, ez is megváltozott március 1-jétől, a 
körzeti megbízott mellett 3-4 járőrkolléga is kint lesz a településen, ezt hetente 3 alkalommal tervezzük 
bevezetni. Ettől az intézkedéstől azt várjuk, hogy jobban tudnak intézkedni, ha többen vannak.  
Rendszeresen érdeklődnek és kérik a traffipax jelenlétét. Jelenleg 2 db berendezéssel rendelkezünk, mind 
a két berendezés 18 év felett van. Technikailag nehezen megoldható az, hogy sűrűbben végezzünk ilyen 
típusú ellenőrzéseket, hiszen ezeket a készülékeket koruknál fogva gyakran kell javítani.  
Amit még a településsel kapcsolatban kiemelnék az a trükkös lopás. Sajnos a tavalyi évben is 3 
alkalommal történt ilyen eset a községben. Arra kérem a tisztelt testületet, hogy Önök is hívják fel a 
figyelmet erre a jelenségre. A Kapitányságnak is van erre apparátusa, és ha szükséges, igényeljék, 
eljövünk szívesen előadást tartani.  
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Április 1-jével mindenkit érinteni fog a szabálysértési értékhatár megemelkedése, 20.000,- 
Ft-ról, 50.000,- Ft-ra emelkedik. A helyszíni bírság összege is változni fog az idén.  
Így állunk eddig a 2012. évben, kis fenntartásokkal várjuk az év további hónapjait, nem tudjuk, a 
gazdaság hogyan fog alakulni. A rendőri munka tekintetében bízunk abban, hogy következetes 
hozzáállással a rendőri tekintély visszaállítható, ezen a településen konkrétan Lovász Péterrel. Bízunk 
abban, hogy befogadták, elfogadták őt, és ugyanolyan jó munkát fog végezni, mint korábban Bánkúti 
Albert kollégánk.   
Köszönöm, hogy meghallgattak, ha bármilyen kérdés felmerül, arra nagyon szívesen válaszolok. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Nekem kérésem van, mégpedig a közlekedéssel kapcsolatban. Szeretném kérni, hogy mondjanak 
véleményt a jelzőtáblák elhelyezkedését illetően, azok kihelyezése indokolt vagy sem. 
 
Kádas István rendőr alezredes: 
Megnézni megtudjuk, hogy hová milyen tábla kellene, ebben tudunk segítséget adni, de táblákat 
kihelyezni nem tudunk.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Önkormányzatnak van egy raktárnyi táblája, csak a szakszerű kihelyezésben kérünk segítséget.  
Köszönjük, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, a közbiztonsági beszámolót elfogadásra javaslom, 
aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

30/2012. (III. 08.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta a közbiztonság helyzetéről készült beszámolót. 
 
2. napirendi pont 
Beszámoló a községben 2011. évben végzett gyermek-és családvédelmi munkáról  
Előadó: Béresné Erdélyi Krisztina, Hegyiné Kertész Zsuzsanna, Koch Gabriella 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelettel köszönöm a megjelent vendégeinket.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) 
bekezdése előírja, hogy évente legalább egy alkalommal át kell tekinteni a település gyermekvédelmi 
rendszerének működését és erről átfogó értékelést kell készíteni, amit a Képviselő-testület megtárgyal.  
A beszámoló tartalmi követelményét a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza 
meg. 
A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság közösen készítette el a mellékelt dokumentumot. 
A gyermekvédelmi szolgáltatás után a családsegítés- és családvédelem is bekapcsolódott az ÁMK 
feladatkörébe, így egy olyan komplex szolgáltatást nyújt az intézmény, ami az óvodáskortól a 
legidősebbekig végigkíséri a települést.  
 
A beszámolókat az Emberi Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság, mint szakbizottságok a soros 
ülésen megtárgyalták. Kérdezem először a gyermekjóléti a gyámügyi és a családsegítő szolgálat vezetőit, 
hogy kívánják-e a beszámolót kiegészíteni. 
 
Béresné Erdélyi Krisztina gyermekjóléti szolgálat vezetője: 
Nem kívánom az írásos beszámolót kiegészíteni. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna gyámügyi előadó, jegyző-helyettes: 
Nem kívánom az írásos beszámolót kiegészíteni. 
 
Koch Gabriella családsegítő szolgálat vezetője: 
Nem kívánom az írásos beszámolót kiegészíteni. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Átadom a szót az EEB elnökének. 
 
Kapuvári Csaba EEB elnöke: 
A bizottságunk a 2011. évben végzett gyermek-és családvédelmi munkáról szóló beszámolókat Juhász 
Csaba alpolgármester, Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató, Hegyiné Kertész Zsuzsanna gyámügyi 
előadó, jegyző-helyettes, Bajzát Sándorné szociális előadó, Koch Gabriella családsegítő, Béresné Erdélyi 
Krisztina gyermekjóléti szolgálatvezető, családgondozó jelenlétében megtárgyalta.  
A családsegítői munka községünkben még új feladatnak számít, ezért bizottságunk részletesebben 
foglalkozott ezzel a területtel. Pontosítottuk az ÁMK pedagógiai programjában leírtak alapján, a területen 
dolgozó Koch Gabriella feladatait, munkavégzéséről részletesebben tárgyaltunk. Munkaterv készítését 
ajánljuk, az ÁMK vezetőjének. Javasoljuk, hogy a következő tanévtől a családsegítő szolgálat mellett az 
Általános Iskolában a gyermekvédelmi feladatok ellátására legyen ismét pedagógus a gyermekvédelmi 
felelős. A gyermek-és családvédelem területén dolgozók munkáját ezúton is megköszönjük, beszámolóik 
elfogadását javasoljuk a Képviselő-testületnek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm szépen, van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs, tisztelettel köszönöm mindenki 
munkáját, aki ezeken a területeken dolgozik. Anélkül, hogy bárki személyiségi jogait sérteném, vannak 
változások, amelyek szemmel láthatóak, ennek a munkának az eredményeként. Úgy gondolom, hogy az a 
fajta szociális érzékenység, mellyel hozzááll a munkához ez a kis csapat példaértékű. Köszönöm az 
elvégzett munkát, a beszámolókat elfogadásra javaslom. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A családsegítő beszámolójában szerepel egy önálló iroda és ahhoz tartozó vizes blokk, tudjuk-e ezt 
biztosítani? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Igen, ezzel kapcsolatban megkeresett Gabriella, és úgy gondoljuk, hogy áprilistól a volt polgármesteri 
hivatal épületében ezt meg tudjuk valósítani. Az épület fenntartása mindenképpen terheli az 
Önkormányzatot, plusz költséget nem jelent. Véleményem szerint szerencsésebb ezt a munkát az 
Általános Iskola épületén kívül végezni, ezért gondoltunk erre az épületre. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Egy dolgot szeretnék mindenkinek az emlékezetébe idézni. A háziorvosok, gyermekorvos, védőnők 
beszámolóját hallva, előrevetítettük azt, hogy a régi polgármesteri hivatal épületét – amennyiben nyerünk 
a pályázaton – az Egészségház kiegészítéseként szeretnénk belakni. Amennyiben ez kialakul, akkor lehet 
erről is távlatban szó, de legutóbb úgy döntöttünk, hogy a családsegítő-és a gyermekvédelmi szolgálat egy 
név alatt fog működni az iskolában. A 13/2011. szociális rendelet módosításakor úgy döntöttünk, hogy a 
gyermekjóléti szolgálat megnevezés az ÁMK családsegítő szolgálatára változik. Én úgy értelmezem, 
hogy ha megváltoztatjuk az alapító okiratban a gyermekjóléti szolgálat megnevezést és kialakul a 
családsegítő szolgálat, akkor ez a mostani ÁMK keretében működik, mert az ÁMK alapító okiratát fogjuk 
módosítani. Tudom, hogy módosul majd minden az átalakítások során, de addig is pontosítani kellene, 
hogy ez az ÁMK keretében fog-e működni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ÁMK keretében működik, de két külön működési engedély köteles tevékenység. Ez a két tevékenység 
élesen elválik. Nem véletlenül került bele a mostani módosításba sem a családsegítő szolgálat önálló 
néven. Az engedély megkérésekor, azt a megnevezést használtuk, amit a Közigazgatási Hivatal 
engedélyezett.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Akkor kérem, hogy tárgyaljuk újra a szociális rendeletünk módosítását. Elfogadható az a javaslat is, amit 
az ÁMK vezető asszony későbbi napirendek egyikén fog előterjeszteni, hogy a gyermekjóléti szolgálat 
mellett a családsegítő szolgálat is az ÁMK intézményegységei lesznek.  
 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 



 60
A szociális rendelet másról rendelkezik. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
A szociális rendeletünket azért módosítottuk így, hogy gyermekjóléti szolgáltatás elnevezés helyett 
bekerül a rendeletbe a családsegítő szolgáltatás, mert ott az ellátottakat ezen túl nem a gyermekjóléti 
szolgálat gondozza, hanem a családsegítő szolgálatnak a feladata lesz. A rendeletben ez annyit jelentett, 
hogy lett egy új intézményünk, aminek a munkája eddig is a családsegítő munkája lett volna, de nekünk 
nem volt ilyen intézményünk, ezért a gyermekjóléti szolgálat látta el ezt a feladatot. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Értem, itt van előttem az a rendelet, ezt kellene akkor egyértelművé tenni.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, hogy a következő testületi ülésen a rendeletnek ezt a fajta egyértelműsítését tegyük meg.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azzal maximálisan egyetértek, hogyha van mód arra, hogy a helyi felnőttekkel foglalkozó szakember 
olyan helyen dolgozzon, ami arra méltó, akkor ez a hely lehet akár a régi polgármesteri hivatal épületében 
is.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Igen, úgy gondolom, hogy a lakosság előtt nyugodtan el lehet mondani, hogy személyi higiénés okai 
vannak, hogy az ellátottak sajnos nem ütik meg azt a szintet, ami egy általános iskola vonatkozásában 
elvárható. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy egy elkülönített helyen legyen az ügyfélfogadás.  
Javaslom a határozati javaslatok elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
31/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a községben 2011. 
évben végzett gyermekvédelmi munkáról készült beszámolót és azt elfogadja.  
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
32/2012. (III.8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta és jóváhagyta az ÁMK Családsegítő Szolgálat munkatársának beszámolóját. 
 
3. napirendi pont 
Közbeszerzési terv tárgyalása 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A 2012. január 1-től hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény a értelmében a helyi 
önkormányzatok és közszolgáltatók számára továbbra is kötelező a közbeszerzéseiket elérő beszerzéseik 
során a közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
Erre elkészítettek a kollégák egy közbeszerzési szabályzatot, illetve ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési 
tervet. A PB javaslatára a 2. számú mellékletbe bekerültek azok az értékek, amelyekkel majd tudunk 
számolni.  
A közbeszerzési terv, melyet a testületnek el kellene fogadnia, kötelező gyakorlat és benne van a 
munkatervünkben, az üres, és ez nem véletlen. Közbeszerzési tervet akkor fogunk tudni elfogadni, ha 
majd tudni fogjuk, hogy melyek azok az érdemi beruházások, melyek közbeszerzését ebben az évben meg 
kell tenni. Elképzeléseink vannak, hogy melyek ezek a beruházások, de addig, amíg aláírt támogatási 
szerződéssel nem rendelkezünk, addig nem javaslom, hogy ezeket a még nem létező beruházásokat 
beletegyük a tervbe. A terv módosítására bármelyik megnyert pályázat után lesz lehetőségünk. Így 
javaslom elfogadni a tisztelt Képviselő-testületnek a közbeszerzési tervet. Aki egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
A PB tárgyalta a soros ülésén a napirendi pontot. 
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Bajzát Ferenc képviselő: 
A PB elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, javaslom elfogadni a tisztelt Képviselő-testületnek a közbeszerzési tervet. Aki egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 
33/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát, 
valamint a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.   
 
4. napirendi pont 
A Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Kft. 2011. évi munkájáról 
Előadó: Farkas Tamás ügyvezető 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Bükk-kapu Kft. volt ügyvezetőjét, Farkas Tamás urat, aki elkészítette a tavalyi évről szóló 
beszámolót. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy azok a tételek, amelyek hiányoztak, illetve azok a 
kintlévőségek is rendezésre kerültek és a Kft. számlájára befolytak, amelyek az elszámolás tárgyát 
képezték. Átadom a szót Farkas Tamás úrnak. 
 
Farkas Tamás: 
Köszönöm szépen, a beszámolót nem kívánom kiegészíteni. Annyit szeretnék elmondani, hogy a 
beszámolóban megtettem azokat a javaslataimat, amelyekre a jövőben oda kell figyelni. 
Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik segítették az én munkámat. Köszönöm, hogy részt 
vehettem a Faluház felépítésében.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, a testület részéről van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az EEB megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Köszönjük Farkas Tamás úr munkáját. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük Tamás a munkádat és a Bükk-kapu Kft. tevékenységét. Annyi visszatekintést engedjelek meg, 
hogy elmondjam nem volt egyszerű ezt az összetett és komplex beruházást megvalósítani. Köszönöm 
minden résztvevő munkáját.  
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy még mindig nem üzemel teljes gőzzel a Faluház. Folyik a 
harc a Nemzeti Közlekedési Hatósággal a parkoló ügyében, egy ideiglenes használatbavételi engedélyt 
igyekszünk kicsikarni. A hatóság ragaszkodna a teljes fedéshez, aszfaltozáshoz, de ez reálisan csak akkor 
képzelhető el, ha az Önkormányzat pályázat útján meg tudja valósítani.  
Még egyszer köszönöm Tamás munkáját, melyre a későbbiekben is számítok. Javaslom a Képviselő-
testületnek a beszámoló elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 
34/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Bükk-
kapu Kft. 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 
 
5. napirendi pont 
A helyi adóhátralékosok nyilvánossá tételének rendjének, összegszerűségének tárgyalása 
Előadó: jegyző 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A hivatal dolgozói elkészítettek egy javaslatot, melyet a PB is tárgyalt, annak megfelelően átdolgozva 
került a végleges verzió a testület elé.  
Ami az oka ennek az előterjesztésnek, hogy nyilvánvalóvá váljon, mennyi kintlévősége van az 
Önkormányzatnak. Ebben a kintlévőségben vannak olyan tételek, melyeket már biztosan nem fogunk 
tudni behajtani, de azon felül is az adóhátralék 158 M Ft, ez féléves költségvetési Felsőtárkánynak. Nem 
várom azt ennek a listának a közzétételétől, hogy egyik napról a másikra ezek az adóhátralékok be fognak 
folyni, de véleményem szerint úgy korrekt, hogy ha valaki a kötelezettségét nem teljesíti, arról a település 
lakossága is tudomást szerezhessen. Bízom benne, hogy egy kicsit inspirálja az adófizetőket arra, hogy 
egyfajta adófizetési fegyelmet képviseljenek az Önkormányzat felé. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 55/B. §-a az alábbiakról rendelkezik: 
„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer - magánszemélyek 
esetében az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét 
az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.” 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Az önkormányzatnál az adóhatóság vezetője a jegyző, az ő kompetenciája, joga és kötelezettsége az adó 
behajtása. A törvényt elolvastam, és kétségeim vannak afelől, hogy hozatunk-e mi határozatot. A 
Képviselő-testület nem utasíthatja a jegyzőt a közzétételre, egyetérthetünk, de véleményem szerint nem 
kell határozatot hozni, ez nem a mi kötelezettségünk, hanem kimondottan a jegyzőé. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Igen a jegyző joga és kötelezettsége, viszont a Képviselő-testület állásfoglalása azért lenne szükséges, 
hogy a törvény a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 10.000,- Ft, magánszemélyek esetén pedig 
1.000,- Ft-ot elérő adótartozásnál az esedékességet követő 10. nap  0 órájától adja meg a közzététel 
lehetőségét, tehát a feltételek megállapítása miatt van szükség a Képviselő-testület döntésére. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Még mindig nem értem, miért a testület, ez nem a testület kompetenciája, hogy határozatot hozzon.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A közzététel a jegyző kompetenciája, viszont a jegyző normatív szabályozást nem alkalmazhat, tehát 
mindenkire kiterjedő generális szabályokat a jegyző nem vezethet be, ez a Képviselő-testület 
jogosultsága. A testület a bevezetett adók mértékéről a törvénytől eltérően rendelkezhet, hogy melyek 
azok a feltételek, melyek kapcsán a jegyző köteles végrehajtani. A jegyzőnek a Képviselő-testület a 
munkáltatója, ilyen vonatkozásban, ő határozza meg a feltételeket. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Ha jól értem a feltételeket szabályozhatjuk, de a döntés az adóhatóság feladata.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az egyedi ügyekben. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Nemcsak egyedi.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mi ezt a szabályt kicsit enyhítettük, ugye? 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Erről hozhatunk rendeletet?  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Állásfoglalást hozhatunk. 
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Pelyhe Istvánné képviselő: 
Úgy értelmeztem, hogy ez kimondottan a jegyző feladata. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azért nem rendelet, mert nem az adózókra hozunk kötelező normatív módon meghatározott szabályozást, 
hanem a jegyzőnek, mint az Önkormányzati adóhatóság vezetőjének adunk iránymutatást határozatban 
arra vonatkozóan, hogy a törvényben biztosított lehetőségével milyen korlátokkal éljen Felsőtárkányban. 
A határozat meghozatala jogszerű. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Köszönöm. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
35/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:  

 
1. Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az 50.000,- Ft - 

magánszemélyek esetében 10.000,- Ft-ot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét 
és az adótartozás összegét az esedékességet követő 40. nap 0 órától a helyben szokásos 
módon (Polgármesteri Hivatal faliújság, honlap) közzéteszi. 
 

2. Nem minősül lejárt adótartozásnak, ha az adózó az Önkormányzati adóhatóságtól fizetési 
haladékot vagy részletfizetési kedvezményt kért és kapott.  

 
3. A fizetési haladék, illetve a részletfizetési kedvezmény határnapjától számított 15 napon 

belül az Önkormányzati adóhatóság közzéteszi az adós adatait, amennyiben a részletfizetési 
kötelezettségének, illetve a fizetési haladékban meghatározott fizetési kötelezettségnek nem 
tesz eleget.  

 
4. A 120 napot elérő, lejárt adótartozás esetén az Önkormányzati adóhatóság vezetője (jegyző) 

a követelés behajtása végett – mérlegelés nélkül – átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Annyit szeretnék elmondani, hogy erről a határozatról és az eljárási rendről értesítjük az 
adóhátralékosokat.  
 
6. napirendi pont 
A 12/2011. (IV. 14.) számú, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Átadom a szót Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettesnek, hogy terjessze elő ezt a technikai jellegű 
módosítást.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
2012. január 1. napjától hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. A 18. §. (1) 
bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat a vagyonrendelete alapján forgalomképtelennek 
minősülő vagyonából – a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül – rendeletben köteles 
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megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket a törvény 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak 
minősít.  
 
A hatályos vagyonrendeletünk alapján a törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen ingatlanok közül az 1. 
számú melléklet 2. sorszáma alatt a 0190 helyrajzi számú 1641. m2 területű, Vízmű megnevezésű 
ingatlan – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó vagyonelemnek 
minősül.    
 
A vagyonrendeltünk nem tartalmazza, hogy a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot 
megillető részesedések a törzsvagyon mely kategóriájának a besorolásába tartozó elemnek minősülnek.   
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló 
társasági részesedés: 
- A többségi állami tulajdonban álló, a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott 

közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés:  
- Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri Üzemegységében az önkormányzatot érintő tulajdonrész  

- többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági 
társaságban fennálló társasági részesedés:  

- Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.  - 100 %-ban  
- Felsőtárkány Bükk - kapu Kft.      - 100 %-ban. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztésből kiderül, hogy az egyik legfontosabb nemzeti vagyonnak tartják az ivóvízkészletet, 
illetve az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat. A törvény értelmében innentől kezdve 
nincs lehetőség arra, hogy akár az állam akár az Önkormányzat elidegenítse a Vízmű tulajdonrészeit.  
Jogszabály kötelez minket ennek a módosításnak az elfogadására, javaslom a Képviselő-testületnek a 
rendeletmódosítást elfogadni. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelet módosítást egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.08.) számú rendelete a 
12/2011. (IV. 14.) számú, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet módosításáról lást 1. számú melléklet 
 
7. napirendi pont 
1/2011. (I. 20.) számú, az Önkormányzat Önálló Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A személyi változások kapcsán van szükség a módosításra, ami technikai jellegű átvezetés. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Be szeretném jelenteni, hogy az EEB összetétele megváltozott. Nagy örömünkre a Képviselő-testület 
Juhász Csaba urat megválasztotta alpolgármesternek, ezúton is gratulálunk, így külső tagként Rázsiné 
Mata Ildikó védőnőt választotta meg a testület az EEB külső tagjának. Így Kakuk Pál, Rázsiné Mata 
Ildikó és Kapuvári Csaba alkotják az Emberi Erőforrás Bizottságot. 
Megvitattuk az előterjesztést, javasoljuk elfogadásra. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a rendeletmódosítást elfogadásra, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelet módosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(III.08.) számú rendelete az 
1/2011. (I. 20.) számú, az Önkormányzat Önálló Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról lást 2. számú melléklet 
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8. napirendi pont 
Jegyzői pályázati kiírás megtárgyalása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A bizottsági anyagban előzőleg magkapta a testület az előterjesztést, a bizottságok kérték, hogy a 
pályázati kiírást egyeztessük le a Kormányhivatallal is. Az egyeztetés megtörtént, az egyeztetés 
eredményeként készült el az a határozati javaslat, amelyet a mai napon vehetett kézbe a testület. Érdemi 
változások nem történtek, annyi módosítás történt a Kormányhivatal javaslatára, hogy a vonatkozó 2011. 
évi CXCIX. törvény előírásainak megfelelő pályázati feltételeket tettük bele, az előnyöknél nevesítettük a 
plusz elvárásokat. Újdonság a próbaidő kikötése, ami a jogszabályi előírás kapcsán került bele.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az EEB megtárgyalta az eredetileg kiadott anyagot, örömmel látom, hogy amire gondoltam, az itt ebben a 
módosított anyagban szerepel. Azt szeretném kiemelni a pályázati feltételeknél, hogy Igazgatásszervezői, 
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés a 
feltétel, ez nem zárja ki, sőt indokolt, hogy jó lenne, ha jogvégzett – vagy legalább ahhoz hasonló 
végzettségű – ember kerülne a jegyzői székbe. Nagyon jó dolog egy településen, hogyha egy jogász ül a 
jegyzői székben. Ettől függetlenül a pályázóktól függ, és a döntésünktől, hogy kit választunk. Örömmel 
láttam volna, hogy előnyt jelent a jogtudományi doktori képesítés az elbírálásnál, esetleg bele lehetne írni.  
Az anyakönyvi szakvizsga miért jelent előnyt? Azért, hogy köthessen házasságot? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Egyébként is köthet a jegyző és a polgármester házasságot.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Ha vizsgája van az még jobb. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ettől az évtől már csak vizsgával lehet. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
De ez nem meghatározó gondolom. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A döntésnél nyilván nem meghatározó, de úgy gondolom, hogy elég, ha igazgatásszervezői közigazgatási 
menedzser szakképesítése van, amit a jogszabály előír. Az, hogy mire megyünk esetlegesen egy jogász 
végzettségű jegyzővel vagy mire nem az eldöntendő kérdés, akár az elmúlt pár év tükrében is.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Emlékszem, hogy a legutóbbi választásnál nagyon sok jegyző jelentkezett, és nem volt könnyű 
kiválasztani a legalkalmasabbat. Nem volt hátrány, hogy az, akit választottunk, jogi képzettséggel 
rendelkezett. Ez most sem lenne hátrány a jövő szempontjából, mert most sem lehet tudni, hogy ki fog 
ülni a polgármesteri székben. Bízom abban, hogy Juhász Attila Simon, de előfordulhat az is, hogy nem.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Előfordulhat, de ennek az esedékessége még három év múlva lesz. 2013. január 1-jétől viszont 
polgármesteri hatáskör lesz a jegyzőválasztás. Alapvetően bizalmi állásról van szó, nem irányomban, 
hanem az Önkormányzat, illetve a falu működése szempontjából legyen elkötelezett a jegyző, de velem 
kell, hogy együtt dolgozzon. Úgy gondolom, hogy kellő módon érvényesíteni kell azt az igényemet, akár 
egyes képviselők ellenkezésével ellentétben is, hogy kit szeretne jegyzőnek és kit nem. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
El szeretném mondani, hogy a legutóbbi választásunkkor, az én választásomnál az volt az elsődleges 
szempont, hogy a polgármester kivel dolgozna szívesen együtt, ettől a gyakorlattól nem akarok eltérni 
most sem. Nem azért mondtam, amit mondtam, szeretném, hogy egymással békében együtt dolgozó két 
ember vezesse a falut és a hivatalt. Nekünk is ez a célunk. Én arra gondoltam, hogy egy igazán alkalmas 
embert kellene választanunk, olyat, akit nem kell félév múlva felállítani a jegyzői székből. 
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Pelyhe Istvánné képviselő: 
Nekem is van észrevételem, a munkakör betöltésének időpontja április 1. A beadási határidő március 21. 
viszont a kiírásban az áll, hogy elbírálás a beadást követő első Képviselő-testületi ülésen lesz. Nincs több 
ülés, csak április 14-e körül. Meg kellene határozni egy márciusi testületi ülést. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Rendkívüli ülést lehet összehívni, azt javaslom, hogy március 21-jéig kell beadni a pályázatokat, március 
29-én rendkívüli testületi ülésen döntsünk, a pályázatok bontása pedig március 26. a bizottságok 
jelenlétében. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Elbírálás március 29-én lesz testületi ülésen. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Még egy dolog, a bizottsági ülésen megtárgyaltuk, a B kategóriás gépjárművezetői engedély, szeretném, 
ha benne lenne az előnyök között, amennyiben a testület tagjai egyetértenek. 
 
Dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az említett módosításokkal javaslom elfogadni a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
36/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata jegyzői 
pályázat kiírásáról (javaslat):  

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a "közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi 
CXCIX. törvény 247. §-a alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére.  
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól  
A munkavégzés helye: Heves megye, 3324 Felsőtárkány, Fő u 101. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvényben, és az önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott feladatok 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Polgármesteri Hivatal 
Az irányítása alá tartozó személyek száma jelenleg 13 fő 
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény szerint. 
 
Pályázati feltételek:  

- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási 

menedzser szakképesítés 
- Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- Közigazgatási területen eltöltött a pályázati feltételekben meghatározottnál hosszabb gyakorlat 
- Vezetői munkakörben eltöltött tapasztalat  
- Önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat, 
- Anyakönyvi szakvizsga 
- Önkormányzati projektekben, EU-s pályázatok lebonyolításában való jártasság  
- Helyismeret 
- B kategóriás jogosítvány 
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Elvárt kompetenciák:  
• Kiváló szintű szervezőkészség, vezetői képesség, elemzőkészség, terhelhetőség 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,  
• szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz, 
• a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata 
• motivációs levél, 
• nyilatkozatot arról, hogy a személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 
• nyilatkozat próbaidő vállalásáról 
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. április 1.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 23. (a közzétételtől számított legalább 10 nap) 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Juhász Attila Simon polgármester úr nyújt, a 
36/534-010 telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:   
• Postai úton, a pályázatnak Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatala címére való megküldésével 
(3324 Felsőtárkány, Fő u 101.)  
Kérjük a borítékon feltüntetni a „pályázat” megjelölést, valamint  a munkakör megnevezését:”jegyző”. 
• Személyesen: dr. Juhász Attila Simon polgármesternél, 3324 Felsőtárkány, Fő u 101 
  
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:. 
A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőket a Képviselő- testület személyesen is 
meghallgathatja.  
A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő - testületi ülésen történik.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.felsotarkany.hu honlap 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A képviselő- testület a kinevezés során 3 hónap próbaidőt köt ki. A Képviselő- testület a pályázati 
eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez a szükséges 
tájékoztatást megkapják, a szervezeti dokumentumok részükre elérhetőek legyenek, továbbá, hogy - előre 
egyeztetett időpontban - a Polgármesteri Hivatalt megismerhessék. A Képviselő- testület a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
9. napirendi pont 
A közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól szóló rendelettervezet 
elfogadása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezt a rendelettervezetet már második olvasatban tárgyalja a testület, érkeztek különböző kérdések és 
vélemények a Polgármesteri Hivatalhoz a rendelettel kapcsolatban. Köszönöm a civilszervezeteknek a 
véleményeket. El szeretném mondani, hogy ez a rendelet a közterületről szól, tehát a saját kapura, saját 
portára elhelyezett hirdetések nem tartoznak a rendelet hatálya alá. Kikerültek a szabályozásból Kakuk 
Pál képviselő javaslatára azok az útbaigazító táblák, amelyek egyes gazdálkodó szervezeteknek a 
megtalálását könnyebbé teszik. Módosítottunk továbbá az árakon is. Van-e kérdés, javaslat a rendelet 
szövegével kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, javaslom a rendelettervezet elfogadását, és egyben utasítsa a jegyzőt a kihirdetésére, 
aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III.08.) számú rendelete a 
közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól 3. számú melléklet 
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10. napirendi pont 
Egyebek 
a) ÁMK alapító okiratának módosítása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ennél a napirendnél kerülne sor arra, hogy a családsegítő megnevezést beletegyük az alapító okiratba, 
nevezetesen a 2. és a 14/h. pontban. Egyúttal javaslom, hogy a működési engedélyben módosítsuk, már 
előre nevesítsük a Rákóczi út 55. számra, mint feladat ellátási helyre.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Ez csak utólag lehetséges. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Egy kicsit elhamarkodtam.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Amit itt előterjesztettek, az teljesen jó, elfogadható, itt egymás mellett van megjelölve feladat ellátási 
helyként a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat, mint feladat ellátási hely. Ha ezt elfogadjuk 
és meglesz az engedélyünk a családsegítő szolgálat új helyén, akkor csak a címet kell megváltoztatni. 
Egyetértek az ÁMK vezetőjével abban, hogy ha ez megvalósul, legyen a családsegítő egy külön 
intézmény és a jegyző irányítása alá tartozzon.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom az alapító okirat módosításának elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
37/2012. (III.8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi ÁMK Alapító Okiratának módosítását. 
 
Felelős: ÁMK igazgató 
Határidő: 2012.március 8. 
 
b.) Medicin- Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvány ajánlatának tárgyalása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Medicin – Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvány és az Egri Kistérség Többcélú Társulása 
között létrejött feladat-ellátási szerződés keretében 2005. év óta támogató szolgáltatást nyújt Felsőtárkány 
községben. A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamit életvitelük önállóságának 
megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás biztosítása révén.  
 
Az alapítvány levelében nyilatkozott arról, hogy 2005. év óta nyújt házi segítségnyújtást az egri kistérség 
több településén. A szolgáltatás nyújtásához az ellátási területe valamennyi önkormányzatával korábban 
együttműködési szerződést kötött. 2012.évtől megváltoznak a házi segítségnyújtás finanszírozásának 
szabályai, a szolgáltatónak be kell szereznie az ellátási területe önkormányzatainak hozzájáruló 
nyilatkozatát arról, hogy működése szükséges a település szociálisan rászorultjainak ellátásához. 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzatával a házi segítségnyújtás ellátására az 
alapítvány nem rendelkezik feladat-ellátási szerződéssel, hiszen ezen szociális alapszolgáltatást az 
önkormányzat, mint kötelező feladatot teljes körűen ellátja. Az ellátottak létszáma jelenleg 6 fő. A 
jogszabályi előírásoknak megfelelően a lakosságszám függvényében kötelezően 2 gondozónőt 
foglalkoztatunk.  
 
Mindezek figyelembevételével nem javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Noszvaji székhelyű 
alapítvány részére a hozzájáruló nyilatkozat megadását, hiszen a Református Egyházközség is végez a 
községben ilyen irányú tevékenységet helyi lakosok bevonásával.   
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Ebből a levélből az derül ki, számomra, hogy mintha a községben már működne ez a házi segítségnyújtás 
szolgáltatás, holott csak a támogató szolgálat működik a noszvaji alapítvány részéről, ami a fogyatékosok 
számára szakellátást jelent. Telefonos egyeztetés során derült ki, hogy most szeretnének terjeszkedni a 
községben.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
További kérdést vet fel, hogy ha nincs rá működési engedélyük, hogyan csinálják.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A bizottsági ülésen támogattuk polgármester úr javaslatát. Azzal értünk egyet, hogy lehetőleg helyi 
megoldásban gondolkodjunk, és ezt javasoljuk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
38/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott: A Noszvaji székhelyű Medicin – Liget 
Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvány részére Felsőtárkány ellátási területre a házi gondozás 
működtetéséhez a hozzájáruló nyilatkozatot nem adja meg. 
 
c.) Polgármesterek Szövetségébe való belépés megtárgyalása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Eger 2011. évben lépett be ebbe a szövetségbe, szeretném, ha Felsőtárkány is csatlakozna. A nyilatkozatot 
testületi felhatalmazás nélkül nem írtam alá. Egy előnyünk van ebből eddig, hogy elkészítették azokat a 
stratégiákat, amelyeket fel tudunk használni más pályázatok során. Sürgetnek bennünket, jó lenne 
mielőbb belépni ebbe a rendszerbe. Ez nem jelent mást, minthogy átfogó környezetvédelmi stratégiát, 
illetve átfogó településekre vonatkozó részletes kimutatást készítenek azért, hogy megtudjuk mennyi a 
széndioxid kibocsátás, a házak, lakások káros anyag kibocsátásai milyenek. Érdemben teendőnk nincs, de 
megkapjuk belőle a saját részünket, azokat a tanulmányokat, melyek a településre vonatkoznak. Jó 
néhány pályázatban fel tudjuk használni ezeket a tanulmányokat. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 
lépjen be ebbe a rendszerbe és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a nyilatkozatot írja alá. Aki egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
39/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
1. Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta, hogy csatlakozik a Polgármesterek Szövetségéhez. A Képviselő-testület a 
szövetség alapító okiratában foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza dr. Juhász Attila Simon 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Juhász Attila Simon polgármestert a HU-
NER-TOWN 300-as pályázat beadásához szükséges együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
A Hagyományőrző Közalapítvány mandátuma 2012. január 20-án lejárt a 10/2009.(I.20.) számú határozat 
alapján. A következő ülésen javaslom, újítsuk meg.  
Ígéretet kaptunk a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány új vezetőjétől, hogy meghallgathatjuk a terveit. 
Nem létkérdés, de várjuk, hogy a személyeket megismerjük. 
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d.) Bóta Piroska felajánlásának megtárgyalása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Bóta Piroska Felsőtárkányi lakos megkeresett azzal, hogy egy fából készült Mária szobrot kíván 
felajánlani a község javára, melyet ő a saját költségén elkészíttet és azt az Erdészettel szembeni köztéren 
szeretné elhelyezni. Ennek a szobornak a kihelyezéséhez kéri a testület elvi hozzájárulását.  
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

40/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bóta Piroska 
felajánlását és úgy döntött, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Felsőtárkány, 221/2. hrsz-ú 
közterén a felajánlott műalkotásokat elhelyezi. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
41/2012. (III. 8.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2012. évben az összevezetéses eboltás elvégzésére hatósági szerződést kössön 
dr. Papp Péter magán-állatorvossal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. március 23. 
 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.00 órakor bezárom. 
 

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

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
Bajzát Ferenc   Kapuvári Csaba 
   PB tagja                                EEB elnöke 


