
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 Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. április 19. napján 14.00 órakor 
megtartott testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

53/2012.(IV.19.) 
A település egészségügyi színvonalának fejlesztéséhez való hozzájárulás 
megtárgyalása 

 

54/2012.(IV.19.) 

 
Az EKTcT Alapító Okirat módosításának elfogadása 
 

 

55/2012.(IV.19.) 

 

 
Az Önkormányzat 16/2012. (II.02.) számú határozatának módosítása 

 

56/2012.(IV.19.) 

 
Az Önkormányzat a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjéről szóló szabályzatának elfogadása 
 

57/2012.(IV.19.) 

 
A Déli Iparterületen lévő Önkormányzati ingatlanok közművesítésének 
elfogadása 

 

58/2012.(IV.19.) 

 
Közvilágítás fejlesztésének megtárgyalása és elfogadása 

 

59/2012.(IV.19.) 

 
A Faluház parkoló kialakításának elfogadása 

 

60/2012.(IV.19.) 

 
Az Önkormányzat hitelkeretének meghosszabbítása 

 

61/2012.(IV.19.) 

 
Az ÁMK rendezvénynaptár módosításának elfogadása 

 

62/2012.(IV.19.) 

 
Zárt ülés elrendelése 

 

63/2012.(IV.19.) 

 
Jegyző költségtérítésének elfogadása 

 

Rendeletek: 

 

 

Tárgya: 

 

12/2012.(IV.19.) 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 
2011. évi zárszámadásról 

 
A jegyzőkönyv vezetése 87. oldaltól 99. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. A 2011. évi zárszámadási rendelet jóváhagyása 
 Előadó: polgármester 
2. Háziorvosok támogatásának elfogadása 
 Előadó: polgármester 
3. Az EKTcT alapító okirat módosításának elfogadása 
 Előadó: jegyző 
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4. A 16/2012. (II.02.) számú Önkormányzatai határozat módosítása 
 Előadó: polgármester 
5. A 3/2011. számú Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 

rendjéről szóló szabályzat módosítása 
 Előadó: jegyző 
6. Egyebek 

 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 
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. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslatot teszek a napirendi pontok vonatkozásában, a meghívónak megfelelő sorrendben 
szeretném az ülést levezetni. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 
A 2011. évi zárszámadási rendelet jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztést, mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Emberi Erőforrás Bizottság tárgyalta a 
soros ülésén. 
A teljesített előirányzat bevételi és kiadási oldalon is 97 %-ban teljesült. A bevételi oldal 
minimálisan volt több mint a kiadási oldal, ez a jó gazdálkodásnak köszönhető. Nagyon 
fontosnak tartom elmondani, hogy a 30 M Ft-os likvidhitelkeretünk maradék 15 M Ft-os részét 
visszafizettük, így jelen állás szerint az Önkormányzat bankszámlája pluszban van.   
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Ami komoly előrelépés, hogy néhány 100.000,- Ft-os eltéréssel gazdálkodott az eredeti és a 
módosított előirányzat vonatkozásában az ÁMK, ami a településünk legnagyobb intézménye. Ez 
köszönhető annak, hogy nagyon jó és professzionális költségvetés készült a 2011. év elején. 
Köszönöm a gazdálkodási csoport  munkatársainak. Külön köszönöm az ÁMK munkáját, 
körültekintő gazdálkodását, de ugyanez elmondható az Önkormányzat gazdálkodásáról is. Ami 
nagy pozitívum, hogy a Községüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásában jelentős kb. 4 M Ft-
os megtakarítást tudunk elérni. Véleményem szerint a kft. maradéktalanul eleget tett azoknak az 
elvárásoknak, melyeket az Önkormányzat támasztott vele szemben. Köszönöm az ügyvezető úr 
és a dolgozók munkáját.  
Kérdezem Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási főelőadót, hogy az előterjesztést kívánja-e 
kiegészíteni.  
 
Kakukné Rozsnaki Mária főelőadó: 
Az írásos beszámolót nem kívánom kiegészíteni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mielőtt a könyvvizsgáló asszonynak átadom a szót, megkérem a PB elnökét, hogy foglalja össze 
a bizottság álláspontját.  
 
Szántósi Rafael Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A PB, mint szakbizottság a soros ülésén megtárgyalta az előterjesztést, alapvetően pozitív 
észrevételeket és megjegyzéseket tett a bizottsági ülésen.  
Az a véleményünk, hogy a zárszámadás a mindenkori jogszabályi előírásoknak teljes mértékben 
megfelel, tartalmazza mindazon aktívákat és passzívákat, amelyeket számba kell venni. Nagyon 
fontos, hogy van egy nemzetiségi önkormányzatunk is, amelynek a költségvetése beépült a 
települési költségvetésbe. Megközelítőleg 459 M Ft-os költségvetési főösszeggel gazdálkodtunk 
a 2011. évben. A bevételeket és a kiadásokat számba véve mindösszesen 90.000,- Ft-tal több 
bevételünk keletkezett, mint amennyi kiadásunk volt. Ez az eredmény nagyon feszes és szigorú 
gazdálkodás mellett volt tartható. Szeretném a képviselő társaim figyelmébe ajánlani a 
könyvvizsgáló asszony bővebb elemzését, ahol a költségvetés olyan fősoraira tesz megjegyzést, 
mint hogy a támogatás értékű bevételeink, az intézményi működési bevételeink hogyan 
alakultak. Szeretném kiemelni, hogy a gépjárműadóból származó bevételeink messze túlmutatták 
az előzetes várakozásunkat. Ez köszönhető annak, hogy a hivatal és a Képviselő-testület ügyesen 
élt azzal a lehetőséggel, hogy a településünkön telephellyel rendelkező cégek, szinte a teljes 
gépjárműállományukat ide jelentették be, így lényegesen nagyobb adóbevételre tudunk szert 
tenni.  
Csatlakoznék polgármester úrhoz abban a tekintetben, hogy mind az ÁMK-t, mind a kft-t külön 
szeretném kiemelni, hiszen előirányzat szinten tudták a költségvetésüket teljesíteni. Az ÁMK 
tekintetében még az is fontos, hogy 2011. évben belépett a Faluház. A kft. tekintetében azt 
gondolom, hogy egy nagyon szép évet tudtak maguk mögött, a feladatokat, melyeket rájuk 
bíztunk megközelítőleg 5 M Ft-tal kevesebb költségből teljesítették.  
Azt a célt is sikerült 2011-ben is elérnünk, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzatáról a 
fizetésképesség tekintetében csak pozitív véleményeket hallunk, olvasunk. Ehhez persze szükség 
volt a likviditási hitelkeretre, hiszen ez biztosította azt, hogy az utófinanszírozott pályázataink 
fizetési problémáit megoldottuk. A nekünk dolgozó vállalkozások, a teljesítési igazolások után 
megkapták az Önkormányzattól a munkájukért járó ellenértéket. Remélem, ezt fenn tudjuk 
tartani a 2012. évben is. Sajnos sok önkormányzatnál ezt nagyon nehezen tudják kigazdálkodni, 
de van ahol egyáltalán nem.  
Az eredményes gazdálkodás tette lehetővé, hogy a hitelkeretünk 50 %-át visszafizettük, a 2012. 
évi gazdálkodást is ezzel a 15 M Ft-os likvidhitellel szeretnénk végigvinni.  
A PB-nak az a véleménye, hogy a 2011. évet a pénzügyi stabilitás jellemezte, a finanszírozás 
kielégítő volt, a likviditás kielégítő volt. Köszönjük mindazoknak, akiknek köszönhető volt, 
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hogy ez az állapot fennmaradjon és stabillá váljon. A PB a rendelettervezetet elfogadásra 
javasolja.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, átadom a szót Szabó Józsefné hites könyvvizsgálónak. 
 
Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 
Elvégeztem Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. évi összevont költségvetési 
beszámolójának könyvvizsgálatát, melyről a jelentést a Képviselő-testület rendelkezésére 
bocsájtottam. Az elhangzottakhoz még szeretném elmondani, hogy az egyszerűsített mérlegből 
látszik, nőtt az Önkormányzat vagyona, illetve minőségi változás is történt, hiszen a használaton 
kívüli terület helyett, van egy 100 %-os tulajdonban lévő Bükk-kapu Kft, amelynek a 
tulajdonában van a Faluház. A számokból jól látszik, hogy a gazdálkodás az év során 
kiegyensúlyozott volt, a likvidhitel védőhálóként jelenik meg, így nyugodtabban lehet bármilyen 
pályázatot benyújtani.  
A 2011. év nulla tartalékkal indult, a rendeletből kitűnik, hogy 2,5 M Ft körüli összeg szerepel 
tartalékként, tehát a 2012. év indítása megalapozott. Könyvvizsgálati szempontból az 
előterjesztett rendeletet-tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak ítélem, megfelel a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, a Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom.   
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönöm, van-e kérdése a képviselőknek? Amennyiben nincs, szavazzunk, aki egyetért a 
rendelettervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.( IV. 19.) számú, a 
2011. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendeletét lásd 1. sz. mellékletként. 
 

2. napirendi pont 
Háziorvosok támogatásának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Úgy gondolom pontosabb az előterjesztés címe, ha a település egészségügyi ellátásának javítását 
célozza meg.  
 
A 2012. március 27-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottság indítványozta, hogy a 
háziorvosoknak nyújtson támogatást Önkormányzatunk. A testület jelenlévő tagjai egyetértettek 
azzal, hogy a támogatás tárgyát - az orvosok által igényelt - hőlégsterilizátor képezze. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az eszköz beszerzését Felsőtárkány 
Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-n keresztül bonyolítsuk, figyelemmel a kedvezőbb 
beszerzési lehetőségére. A költségvetésben elkülönített 500.000,- Ft-os támogatási részt javaslom 
a Bükk-kapu Kft. részére biztosított „színpadfejlesztés” maradványkeretéből kiegészíteni. 
 
A további szintén a PB ülésén felvetett eszközbeszerzés, illetve támogatások kérdésében 
javaslom, hogy a forrást a költségvetés III. negyedévében biztosítsuk a költségvetési tartalék 
terhére, amennyiben a háziorvosi praxisokkal a sztenderdizált szolgáltatási szerződést az 
Önkormányzat aláírja 2012. május 31-ig. 
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Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem, támogassa a testület a határozat elfogadását. 
Van-e kiegészíteni valója valakinek? 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Annyit szeretnék mondani, hogy ez a határozati javaslat mintaszerű, tartalmazza, hogy milyen 
célra, mekkora összeget, honnan, ki a felelős és milyen határidőre, minden igényt kielégít, 
köszönöm.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszönjük, amennyiben nincs további kérdés, javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki 
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

53/2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztéséhez szükséges eszköz beszerzését támogatja és 
a költségvetésben elkülönített 500.000,- Ft-os támogatási részt, maximum bruttó 1.500.000,- 
Ft beszerzési értékig, a Bükk-kapu Kft. részére biztosított „színpadfejlesztés” 
maradványkeretéből kiegészíti. Egyben utasítja a Felsőtárkány Községüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét az árajánlatok bekérésére. 
 
A 2012. évi költségvetésünkön – a forrás biztosítására – az alábbi átcsoportosítást kell 
végrehajtani: 
 
- 2. számú melléklet II. fejezet 26. Polgármesteri Hivatal felhámozási kiadásai               -500 e Ft 
- 2. számú melléklet IV. fejezet 2. Bükk-kapu Kft-nek átadott pénzeszközök               – 1000 e Ft 
- 2. számú melléklet IV. fejezet 1. Községüzemeltetési Kft-nek átadott pénzeszközök  +1500 e Ft. 
 
Felelős: Balogh László Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője, polgármester 
Határidő: 2012. május 31. 
 
3. napirendi pont 
Az EKTcT alapító okirat módosításának elfogadása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A legelején elmulasztottam, de tisztelettel köszönöm Felsőtárkány Község új jegyzőjét, akit 
2012. április 1-jétől nevezett ki a Képviselő-testület. Felkérem Hegyiné Kertész Zsuzsanna 
jegyzőasszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse a Képviselő-testülettel. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 
Az EKTcT kezdeményezte az alapító okirat módosítását, alapvetően a szakfeladat-rend 
megváltoztatása miatt. A tervezetet megküldték, melyet a testület tagjai megkaptak, és a 
bizottsági ülésen meg is tárgyaltak. Kérem, hogy 9. pont „az alaptevékenység” szakágazatánál a 
841105 megjelöléssel az új alapító okiratot elfogadni szíveskedjenek.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom a Képviselő-testületnek ezt a technikai jellegű módosítást határozattal elfogadni 
szíveskedjen, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

54/2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Egri Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának 1. számú mellékletét képező módosított egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és annak Módosító Okiratát beterjesztett formájában 
elfogadja. 
 
4. napirendi pont 
A 16/2012. (II.02.) számú Önkormányzatai határozat módosítása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2012. február 2-án a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Nagyné Kassai Magdolnát bízza meg a 
jegyzői teendők elvégzésével, illetve helyettesítésével 2012. június 30. napjáig. 
 
A Maklári és a Nagytályai polgármester urak tájékoztattak, hogy a települések képviselő 
testületei csak 2012. március 31. napjáig járulnak hozzá ahhoz, hogy Nagyné Kassai Magdolna 
Felsőtárkányban ellássa a jegyzői teendőket. 
 
Fenti indokok miatt a jegyzői pályázat kiírása, és a jegyző kinevezése 2012. április 1. napjával 
megtörtént. Javaslom a határozatot a jelen állapotnak megfelelően módosítani. 
Aki a módosítással egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
55/2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 16/2012.(II.02.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2012. 
február 2-ától 2012. március 31-jéig Nagyné Kassai Magdolna jegyző asszony 
Felsőtárkányban heti 1 alkalommal helyettesítő jegyzői feladatokat lásson el. A jegyzői 
feladatok ellátásáért a helyettesítő jegyzőt havonta 25.000,- Ft költségtérítés, illetve 50.000,- 
Ft bruttó díjazás illeti meg. Két költség címén maximum összesen havonta 75.000,- Ft 
fizethető ki. A helyettesítő jegyzővel kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal 
személyi jellegű kiadások soráról teljesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. napirendi pont 
A 3/2011. számú Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről 
szóló szabályzat módosítása 
Előadó: jegyző 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot. 
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 
2012. évtől jelentősen megváltoztak az államháztartásról szóló jogszabályok rendelkezései. A 
tavalyi évben a Képviselő-testület elfogadta a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjéről szóló szabályzatát, ezt a jogszabályoknak megfelelően módosítani 
szükséges. Ezek a módosítások főként abból adódnak, hogy külön-külön kell meghatározni az 
Önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre 
vonatkozó jogosultságokat, ezt a szabályzat mellékleteiben jól látható módon lehet követni. A 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik a kötelező pénzügyi ellenőrzés, amely bevezetése szintén a 
szabályzat rendelkezései közé került, megszűnt az utalvány ellenjegyzésének a kötelezettsége. 
Ami még fontos, hogy a pénzügyi ellenjegyzés szakmai előfeltételekhez kötött lett. Az előírások 
alapján elkészítettük a szabályzat tervezetét, melyet kérem, hogy elfogadni szíveskedjenek. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a tervezetet a könyvvizsgáló asszony is átnézte, és 
elfogadásra javasolja a testületnek, a szabályzat egyes pontjait a belső ellenőrrel is egyeztettük, ő 
is ezeknek a módosításoknak az átvezetését javasolta.  
Aki a szabályzat módosításával egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
56/2012.(IV.19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány Község Önkormányzatának kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló szabályzatát.  
 
6. napirendi pont 
Egyebek 
a.) Állampolgári kérelem forgalomlassítás érdekében 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Hegyalja utca lakói keresték meg az Önkormányzatot, azzal hogy forgalomszabályozó eszköz 
kihelyezését kérjék. Előterjesztés azért nem készült, mert az árajánlatokat még nem kaptuk meg 
erre vonatkozóan.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a következő testületi ülésig tegyenek javaslatot, hogy a 
község mely részein lenne indokolt forgalomszabályzó eszköz kihelyezése.  
 
b.) A Déli Iparterületen lévő Önkormányzati ingatlanok közművesítésének elfogadása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Önkormányzatunk 2011. évben adásvételi előszerződést kötött a Győri Likőrgyár Zrt-vel és a 
Torkland Kft-vel a Déli Iparterületen lévő két Önkormányzati ingatlan értékesítésének 
tárgyában.  
 
A Győri Likőrgyár Zrt-vel a végleges adásvételi szerződés megkötése előtt a korábbi 
értékesítésben a Bódi Művek Kft., a Royal Donga Kft., és DA-Motors Kft. vállalták a 
területükön, illetve a telek utcafrontján a közműhálózat kiépítését. 
 
A közműhálózathoz a hozzájárulásaikat kifizették, a munkát saját költségükön részben 
elvégezték. Az Önkormányzat a két ingatlant a Győri Likőrgyár Zrt., illetve a Torkland Kft. 
részére összközművesként értékesítette.  
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Annak érdekében, hogy megfeleljünk a szerződéses kötelezettségünknek, szükség van a két 
ingatlanra eső közműhálózat bővítésére. Ennek érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az általános tartalék terhére 1 M Ft keretösszeget a Felsőtárkány Községüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítani szíveskedjék. 
 
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy kedvezően alakultak a tárgyalások a Közmű és a Vízmű 
Zrt-vel. Mintegy 50 %-al sikerült a költségeket csökkenteni, ebből kifolyólag az 
Önkormányzatnak is ez az 1M Ft-os keretösszeg a mai nappal okafogyottá vált, de a biztonság 
kedvéért én kérem a Képviselő-testületet, hogy támogatni szíveskedjen a határozatot.  
 
Sikerült megállapodni a Vízművel egy összesen 4,5 M Ft-os akna házi vízművel való 
felváltására, melynek a bekerülési költsége 210.000,- Ft, illetve sikerült megállapodásra jutni 
arra vonatkozóan, hogy a szakmai bekötési munkákat, tekintettel az Önkormányzat tulajdonosi 
mivoltára, két telek vonatkozásában térítésmentesen elvégzi, és az Önkormányzati hálózatot 
fejlesztve elhelyeznek egy olyan tűzcsapot, amelynek végpontja a Győri Likőrgyár Zrt. területére 
kellene, hogy essen. A tűzcsapot leszállították a mai napon, melyet ezúton köszönök a Vízmű 
Zrt-nek, a tűzcsap értéke 210.000,- Ft +áfa, melyet a tartalékuk terhére biztosítottak az 
Önkormányzatnak.  
A Községüzemeltetési Kft-t azért szeretném megbízni ezzel a feladattal, mert nekik vannak 
embereik arra, hogy a bekötéseket elvégezzék, illetve a beruházás során felmerülő költségeket 
nettó módon tudják kezelni.  
 
Kakuk Pál képviselő: 
Eredetileg arról volt szó, hogy az ipari területen az Önkormányzat a közművet nem biztosítja, 
ezért örülök annak, hogy a Vízmű is részt vállal ebben. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Azt el szeretném mondani, hogy abban egyeztünk meg, hogy az Önkormányzat nem is értékesít 
tovább ilyen módon telket, hanem az 1,- Ft-os telek vonatkozásában beépítettünk volna. Így, 
hogy a telkeket piaci áron értékesítettük, a vevő megmondta, hogy csak összközműves telekért 
hajlandó ennyit fizetni. A jelenlegi helyzetben is még mindig jól jártunk. Azért is jól jártunk, 
mert a Győri Likőrgyár Zrt. ebben az évben október 1-jétől már elindítja a Felsőtárkányi 
telephelyének az üzemeletetését. Az előszerződés alapján a tavalyi év végéig átjelentették a 
keleti országrészben lévő összeg gépjárművüket Felsőtárkányba, csakúgy, mint a Matusz-Vad 
Kft.  
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
57/2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy az általános tartalék terhére 1 M Ft keretösszeget a 
Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosít, az értékesített 
telkek közműberuházásainak befejezéséhez. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 



 95
 
 
c.) A közvilágítás fejlesztésének megtárgyalása és elfogadása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A település több pontjáról érkezett megkeresés az Önkormányzatunkhoz a közvilágítás 
fejlesztése érdekében, amelynek a kalkulált bekerülési értéke világítótestenként 50.000,- Ft + 
ÁFA. 
 
A világítótestek elhelyezésére az Ifjúság utcában (4 db), Petőfi Sándor utcában (2 db), és a Dózsa 
György utca – Várhegy utca kerékpárúti szakaszán (1 db) lenne szükség. A beruházás 
összköltsége előreláthatólag 350.000,- Ft + ÁFA. 
A tegnapi bejáráson, melyen a kft. ügyvezetőjével vettem részt, megállapítottuk, hogy a Bambara 
Hotelig elég lesz három világítótest felállítása, így 1 db lámpatestet még a település már részén el 
lehet helyezni. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
A Dózsa utca - kis Dózsa utca kereszteződésében van egy hatalmas üres telek, oda jó lenne egy 
lámpatest, illetve amit már említettél, a kerékpárútnál a patak túloldalán, a lámpatestek 
tartóoszlopai eléggé korhadtak, félő, hogy kidőlnek és azon a részen van gyalogosforgalom. Ezt 
az ÉMÁSZ nem tudja kicserélni? 
 
Kakuk Pál képviselő: 
Ezt mondtam én is neked, polgármester úr. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérem, a problémát jelezzük az ÉMÁSZ felé. Van-e további kérdés, javaslat? Javaslom a 
határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
58/2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a közvilágítás fejlesztését támogatja a költségvetési 
tartalék terhére bruttó 500.000,- Ft-os keretösszeggel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
d.) A Faluház parkolójának kialakítása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Faluház épületének végleges használatbavételi engedélyéhez szükséges a hozzá kapcsolódó 
parkoló ideiglenes forgalomba helyezése. Az ideiglenes forgalomba helyezés feltétele, 
felhordásmentes burkolat kialakítása és a szegélyek elhelyezése. 
 
Annak érdekében, hogy a minimális feltételeknek megfeleljünk a Bükk-kapu Kft. 
költségvetéséből bruttó 500.000,- Ft keretösszegre lenne szükség, mellyel a beruházás 
elvégezhető. 
A felhordásmentes burkolatra azt mondták az illetékesek, hogy vagy mart aszfalt vagy beton. Azt 
nyilatkozta a közút kezelője, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy csak a bekötő szakaszra építsük 
meg egyelőre, a többit hagyjuk durvásan, amíg pénzünk nem lesz burkoltatni. Azt javaslom, 
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hogy ebből a pénzből a csatlakozásokat csináljuk meg. A Bükk-kapu Kft. 
költségvetésében van erre 500.000,- Ft keretösszeg. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Az ideiglenes forgalomba helyezés meddig lehet? 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ez arról szól, hogy előírást tesznek, ennek a végrehajtására már kértünk hosszabbítást, de 12 
hónap az ideiglenes forgalomba helyezés időtartama. Legrosszabb esetben önerőből kell 
megoldani a parkoló kialakítását, jobb a helyzet, ha a beadott pályázatunk nyer, mert abból 
tudjuk finanszírozni. Lényeges, hogy ha megkapjuk a parkolóra az ideiglenes forgalomba 
helyezést, akkor a Faluházra megkapjuk a végleges használatbavételi engedélyt.  
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem a határozati javaslat elfogadását, aki 
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
59/2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Bükk-kapu Kft. költségvetése terhére engedélyezi a 
Faluház parkoló ideiglenes forgalomba helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzését nettó 
500.000,- Ft keretösszegig. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
e.) Az Önkormányzat hitelkeretének meghosszabbítása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslatot teszek a likvidhitelkeret meghosszabbítására, nem az Önkormányzat várható anyagi 
helyzete miatt, hanem a 2012. évre tervezett beruházások teljesítése érdekében szükség lesz erre 
a likviditási hitelkeretre. Több pályázatunk be van adva, melyek többsége utófinanszírozott és 
amennyiben elnyerünk – remélhetőleg többet is – szükség lesz erre a hitelkeretre. 
 
Szántósi Rafael képviselő: 
Tudom, hogy erre a napirendi pontra nem kaptunk sem előterjesztést, sem határozati javaslatot, 
de az a véleményem, hogy a mai ülésen határozzunk a hitelkeret meghosszabbításától. A 
jelenlegi hitelkeret szerződésünk május végén lejár, és tapasztalatom szerint egy ilyen 
hosszabbítási procedúra legalább egy hónapot vesz igénybe, ezért nagyon fontosnak tartom, 
hogy ma ebben a kérdésben döntsünk. Újabb egy évre, 30 M Ft hitelkeretet vegyünk igénybe, 
legalább azokkal a feltételekkel, mellyel eddig is igénybe vettük.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
60 /2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta a folyószámlahitel 30 M Ft-os kerettel való meghosszabbítását 2013. 
május 31-ig. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 
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f.) Az ÁMK rendezvénynaptár módosításának elfogadása 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az ÁMK munkatársai kérték, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a rendezvénynaptár 
módosításához. Az Úszó alkalmatlanságok és a Víg Tárkányi Malacságok főzőverseny 
egybeesik az Egri Bikavér Ünnepével, ezért kérik, hogy a mi rendezvényünket egy héttel később 
2012. július 15-én tartsuk meg. Kérem a testület támogatását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
61 /2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2012. évi 
rendezvénynaptárt az alábbiak szerint módosítja: 
 
az Egri Bikavér Ünnep miatt az Úszó alkalmatlanságok világbajnoksága és Víg Tárkányi 
Malacságok főzőversenyt 2012. július 15-én rendezi meg. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Két dolgot szeretnék felvetni, az egyik a Tájház, tudomásom szerint már nincs a házban fűtés, 
illetve szellőztetés a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt. A házban sok olyan 
tárgyat, ruhát tárolunk, melyeket a község lakosai ajánlottak fel, nem lenne szerencsés, ha 
bepenészednének. Erre a helyzetre megoldást kellene találni. 
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Amennyiben polgármester úr megengedi, válaszolnék a felvetésre, a házban február végéig volt 
fűtve, a venyigét teljes mértékig eltüzeltük, a szellőztetés pedig a mai napig rendszeres, tehát 
minden nap megyünk és szellőztetünk.  
 
Juhász Csaba István alpolgármester: 
Többször felmerült, hogy a Tájház jogi státuszát rendezni kellene. Személyesen felkerestem egy 
néprajzzal foglalkozó szakembert, aki vállalta, hogy eljön, megnézi az épületet és tanácsot ad 
arra vonatkozóan, hogy az anyagokat hogyan védjük meg.  Hangsúlyozni szeretném, hogy 
senkinek a felajánlott tárgya nem vész el, csak feltérképezi az ott elhelyezett tárgyakat és 
tanácsot ad. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
A másik fontos dolog, amit szerettem volna elmondani, hogy értesüléseim szerint a 
szabálysértések elkerültek a jegyző hatásköréből, jó lenne erről tájékoztatást adni. Szeretném 
tudni, hogy hová forduljanak a felsőtárkányi lakosok, ha szabálysértéssel kapcsolatos 
bejelentésük adódik.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 
Tulajdonképpen a Polgármesteri Hivatalban is megteheti a bejelentést, a jegyző továbbítja a 
Kormányhivatal felé, aki 2012. április 15-étől jogosult eljárni minden szabálysértési ügyben, 
kivéve a tulajdon elleni cselekmények, melyek a bíróságnál maradtak. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Tulajdonképpen a hivatalba is mehet a felsőtárkányi lakos, attól függetlenül, hogy az ügyintézés 
már nem itt folyik.  
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Visszakanyarodok a közmunkaprogram hiányára, a Trianoni emlékmű felé jöttem, 
megnéztem, sajnálom, hogy két órát nem tudunk szánni arra, hogy az emlékmű körül a 
virágágyást megkapáljuk. Szeretném, ha a kft. ügyvezetője ezt sürgősen elvégeztetné. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A jövő hétre kalkuláltuk be a virágosítást és ezzel együtt az emlékmű körüli teendők elvégzését. 
 
Pelyhe Istvánné képviselő: 
Igen, de ez az egy parkunk van, és nagyon csúnya. Újra visszatérve a közmunkaprogramra, 
érdeklődtem több helyen és más településeken egy hónapra is kötöttek szerződést a 
közmunkásokkal, azért, hogy a szükséges 30 napot biztosítsák, nálunk erre nincs lehetőség? 
Kérem az alpolgármester urat, illetve az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg van-
e lehetőségünk tenni ennek érdekében valamit. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megnéztük ennek a lehetőségét, kaptunk a Munkaügyi Központból egy felhívást, létszámjelentés 
kellett továbbítani. Bízom benne, hogy kapunk még létszámot. Egyeztettem az Erdőgazdasággal, 
ők 95 főt foglalkoztatnak, de további 35 fő felvételére van lehetőség. Nemcsak az 
erdőművelésben dolgozókra számítanak, hanem női munkaerőt is kívánnak foglalkoztatni. 
Egyrészt szerencsétlen, hogy nem az Önkormányzat jogosult foglalkoztatni ezeket az embereket, 
másrészt szerencsés, hogy van lehetőség 130 fő foglalkoztatására. Az emberek nem is nagyon 
akarnak az Önkormányzathoz jönni, hiszen az Erdőgazdálkodásnál december 31-jéig szól a 
szerződésük és 8 órában foglalkoztatják őket. 
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
El szeretném mondani, hogy a Várhegy út - Dózsa út kereszteződésében a hídon túl a 
patakmeder be fog omlani, jó lenne megnézetni. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezen a héten kedden megnéztük a kft. ügyvezetőjével az összes útkátyút, beszakadást, a 
patakmedret végig, felmértük a helyzetet.  
 
Bajzát Ferenc képviselő: 
Tudomásom szerint a kis Dózsa utcánál a patakmederből kimosott a víz egy betongyűrűt, 
szeretném, ha ezt megnéznék, és a helyére kerülne.  
Az előző testületi ülésen kértük, hogy a fogalomszabályozó táblák kihelyezésének lehetőségét 
mérjük fel, kértük a körzeti megbízottat, hogy ebben legyen a segítségünkre, szeretném tudni, 
hogy ebben az ügyben történt-e előrelépés. Javaslom, hogy a Várhegy úton lévő 
forgalomszabályozó táblát pótoljuk, mert úgy láttam, hogy az egyiket ellopták. Köszönöm. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Rendben van, ezt a lakossági bejelentéssel kapcsolatos felmérésnél figyelembe tudjuk venni.  
 
A továbbiakban személyi jellegű kérdés miatt javaslom a zárt ülés elrendelését, aki egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

62 /2012. (IV. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy személyes 
érintettség miatt zárt ülést rendel el. 
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Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.30 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 
 polgármester jegyző 
 
 

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


