
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 Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Képviselő-testület 2012. március 29. napján 16.00 
órakor megtartott testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

48/2012.(III.29.) Győri Likőrgyár Zrt. bérleti szerződésének elfogadása 

 
49/2012.( III.29.) 

 
Győri Likőrgyár Zrt. adásvételi szerződésének elfogadása 

 
50/2012.(III.29.) 

 
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés, felújítás c. pályázathoz 
önerő biztosításának elfogadása 

 
51/2012.( III.29.) 

 

 
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása c. pályázathoz 
önerő biztosításának elfogadása 

  
 
A jegyzőkönyv vezetése 80. oldaltól 84. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. Győri Likőrgyár Zrt. ingatlanbérleti szerződése 
 Előadó: polgármester 
 
2. Tornatermi és közbiztonsági pályázaton való részvétel megtárgyalása 
 Előadó: ÁMK igazgató, polgármester 

 
3. Egyebek 

 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Nagyné Kassai Magdolna mb. jegyző 
Juhász Csaba István alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 1 fő kivételével megjelent. 
Pelyhe Istvánné 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 Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 
elfogadására. 
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A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
1. napirendi pont 
Győri Likőrgyár Zrt. ingatlanbérleti szerződése 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Győri Likőrgyár Zrt-vel ingatlan adásvételi előszerződést kötöttünk a Felsőtárkány, 0210/27, 
illtetve 34 hrsz-ú ingatlanokra. 
El szeretném mondani, hogy mind a Győri Likőrgyár Zrt., mind pedig az Önkormányzat 
teljesítette a vállalásait az ingatlan adásvételével kapcsolatban. Egyetlen dolog hiányzik, a 
villanykábel kihelyezése és gyakorlatilag megköthető a végleges adásvételi szerződés.  
A Győri Likőrgyár köteles megfizetni a vételár hátralévő részét 2,6 M Ft-ot, illetőleg köteles 
kielégíteni a művelési ág váltással kapcsolatos 659.120,- Ft földvédelmi járadékot, melyet az 
Önkormányzat már előzőleg kifizetett.  
 
A Győri Likőrgyár Zrt. minden olyan fizetési kötelezettségének eleget tett, ami a földmérésre, a 
Földhivatali eljárási díjakra, illetve az egyéb munkadíjakra vonatkozik. Két határozatot kérek 
elfogadni, az egyik a bérleti szerződésre vonatkozik, a másikban pedig kérem a testületet, hogy 
hatalmazza fel a polgármestert a végleges adásvételi szerződés aláírására. Az utóbbit 
természetesen azzal a kikötéssel, hogy ha az Önkormányzat felé vállalt összes kötelezettségüket - 
ideértve az igazolások benyújtása, pénzügyi vállalások – teljesítették.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Foglalkoztatnak majd itteni lakosokat? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kb. 10 főt kívánnak foglalkoztatni, ebből nyilván lesz néhány fő, akik jelenleg az egri telepen dolgoznak, 
reményeim szerint pedig egy-két fő Felsőtárkányi lakos is el tud helyezkedni. Két fő feladat lesz, az egyik 
a raktár őrzése, a másik pedig a raktárkezelés. 
Kérem a testületet, hogy a két határozatról egyidejűleg szavazzon, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

48/2012. (III. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Győri 
Likőrgyár Zrt-vel bérleti szerződést köt a Felsőtárkány 0210/27, illetve 0210/34 hrsz-ú 
telkek vonatkozásában. 
 
49/2012. (III. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Győri 
Likőrgyár Zrt-vel adásvételi szerződést köt, - amennyiben az, az összes vállalt 
kötelezettséget teljesíti - a Felsőtárkány 0210/27, illetve 0210/34 hrsz-ú telkek 
vonatkozásában. 
 
Bajzát Ferenc képviselő 16.05 órakor távozik az ülésről, a képviselők létszáma 4 fő. 
 
2. napirendi pont 
Tornatermi és közbiztonsági pályázaton való részvétel megtárgyalása 
Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája ismételten szeretne részt 
venni a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben meghirdetett pályázaton.  
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés, felújítás témakörben. 
Ebből a pályázatból kívánjuk felújítani a tornaterem tetőszerkezetét, illetve ebből szeretnénk 
elvégezni a nyílászárók cseréjét, a tornaterem külső homlokzatának burkolását, festését, az 
akadálymentesítést.  
A pályázat 20 %-os önrészt határoz meg, ez 5.000.000,- Ft. 
A pályázat benyújtási határideje 2012. április 2. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Ennyire részletezni kell, hogy mire kívánjuk költeni az elnyert pályázatot? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Igen, árajánlat szerint kell a pályázatot benyújtani.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Amit a pályázatban leírtak, az mind jó, csak arra kell majd figyelni, hogy az Általános Iskolai tantervi 
anyagához illeszkedjenek az eszközök.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően támogassa a pályázat 
benyújtását, és biztosítsa az önerőt a költségvetési tartalék terhére. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
50/2011. (III. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az általános 
iskola tornaterem felújítás pályázat ügyét, a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján „Iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás” céljából megjelent pályázati kiírást és 
úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges 5. 000.000.- Ft önerőt a költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester, ÁMK igazgató 
Határidő: 2012. április 1. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata szeretne részt venni a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben 
meghirdetett pályázaton.  
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása témakörben. 
Annyit módosítottunk a pályázati konstrukción, hogy nem kilenc, hanem 13 kamera szerepel a 
tervekben. Az Önkormányzati épületeket és a külső területről bevezető utakat szeretnénk 
bekamerázni. Ebből 2 db a tóparti területet vigyázná, 2 pedig a Faluházat és környékét. 
A pályázat 20 %-os önrészt határoz meg, ez 2.500.000,- Ft. 
A pályázat benyújtási határideje 2012. április 2. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően támogassa a pályázat 
benyújtását, és biztosítsa az önerőt a költségvetési tartalék terhére. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 
51/2011. (III. 29.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 4/2012. 
(III.1.) BM rendelet alapján „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”  
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céljából megjelent pályázati kiírást és úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges 
2.500.000,- Ft önerőt a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. április 1. 
 
3. napirendi pont 
Egyebek 
 
a) Egészségügy támogatása 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
A testületi ülés előtt sikerült beszélnem a könyvvizsgáló asszonnyal és a gazdasági vezetővel, és 
egy olyan megoldás látszik körvonalazódni, hogy a hőlégsterilizátort megvenné az 
Önkormányzat, így az a mi vagyonelemeink között szerepelne, és nem átadott pénzeszközként. 
A támogatás további részét pedig a körzetek között osztanánk el - 150.000,- Ft és 100.000 Ft - 
egyedi támogatásként. Így nem kell módosítani sem a közpénzügyi rendeletünket, sem a civilek 
elszámolását. Polgármester úrra bízzuk a tárgyalások lefolytatását, mert ennek a másik oldala, 
hogy a közszolgáltatási szerződéseket is tető alá kellene hozni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A tegnapi napon az elképzelést vázoltam a doktor úrnak, az volt a kérdése, hogy mit kérünk 
cserébe. Elmondtam, hogy semmit, az együttműködésen kívül.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Az a kérdésem, hogy a védőnők utazási költségeinek a megtérítésével foglalkozhatunk-e? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A védőnőknek az üzemanyag elszámolását mindig aláírom, illetve a mindenkori jegyző 
intézkedik a kifizetésről, és meg is kapják az útiköltséget. 
 
Nagyné Kassai Magdolna jegyző: 
Az új Áht. megváltoztatta az utalványozás rendjét. A kifizetés engedélyezője a jegyző, és a pénzügyi 
végzettséggel rendelkező munkatárs ellenjegyzi kifizetést. A szerződések pénzügyi ellenjegyzője a 
pénzügyi vezető, jogi ellenjegyzője a jegyző. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Tehát amit a védőnő a beszámolójában kért, az rendben van.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Persze, erre már korábban is volt példa. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Azt szeretném elkerülni, hogy olyan nyilatkozat hangozzon el, hogy az Önkormányzat magára 
hagyta az egészségügyi szolgálatot. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki egyetért az eszköz beszerzésével, illetve azzal, hogy az egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés szülessen meg 2012. május 31-éig, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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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 


