
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. május 31. napján 15.00 

órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.  

 

Határozatok: Tárgya: 

72/2012.(V.31.) Royal Donga kft.  

73/2012.(V.31.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

74/2012.(V.31.) Bükk-kapu Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

75/2012.(V.31.) Bóta Endréné jutalmazásának elfogadása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 120. oldaltól 125. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

1. Royal Donga Kft. adásvételi szerződésének módosítása 

 Előadó: polgármester 

2. Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

 Előadó: polgármester 

3. Bükk-kapu Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

   Előadó: polgármester 

4. Bóta Endréné jutalmazásának elfogadása 

 Előadó: polgármester, jegyző 

5. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba István alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Pelyhe Istvánné 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. 

Kapuvári Csaba hivatalos elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. 

 

A képviselői létszám: 5 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
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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, Kakuk Pál képviselőt és Juhász Csaba István alpolgármestert.  

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 meghívóban foglaltaknak megfelelően 

szeretném az ülést vezetni, a napirendi pontokat tárgyalni. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Royal Donga Kft. adásvételi szerződésének módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Royal Donga Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződés 12. pontjának módosítását 

kérem a tisztelt Képviselő-testülettől. Megkérem, a PB elnökét mondja el a bizottság 

álláspontját.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

A nyilatkozat elolvasása után azt gondolom, hogy az Önkormányzatnak ezt nem szabad aláírnia. 

Ebben a nyilatkozatban a bank azt mondja, hogy ha a felek között bármilyen vita, esetleges nem 

teljesítés kialakul, akkor a hitel erejéig a bank jogosulttá válik az érdekeit érvényesíteni az 

ingatlanból.  A jogi problémát az okozza, hogy az Önkormányzat és a Royal Donga Kft. között 

2010-ben adásvételi szerződés jött létre. Ebben a szerződésben az Önkormányzat meghatározta 

azokat a bontó feltételeket, melyek bekövetkezése esetén a tulajdonjog visszaszáll az 

Önkormányzatra. Azért gondolom, hogy nem írhatjuk alá a nyilatkozatot, mert az Önkormányzat 

a Royal Donga Kft. tevékenységébe, életében így nem szólhat bele. A bizottság javasolja a 

szerződésben foglalt bontó feltételek módosítását. Tudomásom szerint a négy feltételből már 

hármat teljesített a kft., így marad az a kikötés, miszerint a vállalkozását 5 évig fenntartja. 

Javaslom ezt módosítani 3 évre, így megszűnik ez a bontófeltétel is.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Azzal egészíteném még ki, hogy az Önkormányzatnak mögöttes felelőssége alakul ki a 

gazdasági társaság tevékenysége miatt, hogyha aláírjuk ezt a nyilatkozatot. Már lenyilatkoztam, 

hogy az Önkormányzatnak a kft-vel szemben nincs követelése, mert a szerződésben foglalt 

pontokat maradéktalanul teljesítette, hiszen a vállalkozás működik, adót fizet, a vállalkozást 

telephelyként bejelentette, a közműveket kiépítette. A maradék egy pontot azért nem tudta még 

teljesíteni, mert még nincs 5 éve annak, hogy a szerződést megkötöttük. Jómagam is azt a verziót 

támogatom, hogy módosítsuk a szerződés 12 pontját. Az a véleményem, hogy a banknak 

mindenképpen teljesítenie kell, hiszen a bank a jelzálogjogot az ingatlanra bejegyezte. A bank 

valószínűleg utólag rájött, hogy nem kellő körültekintéssel jártak el, és most a saját jogi 

képviselőjük által szerkesztett nyilatkozat aláírását szeretné az Önkormányzatból 

kikényszeríteni. Ez számunkra nem jártható út, az Önkormányzat részéről kompromisszumos 

megoldásként csak a szerződésmódosítást tartom elfogadhatónak.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Egyértelmű, amit polgármester úr elmondott. A bank sajnos megteheti, hogy nem folyósít hitelt, 

azt nem tudjuk, hogy az értékbecslés kitért-e arra, hogy van egy feltétel, ami adott esetben a 



 122 

likvidációs értéket módosíthatja. Elvben a bank megtagadhatja a hitel folyósítását, 

ellehetetlenítve a vállalkozás működését. Itt az a kérdés, tudunk-e partnerek lenni abban, hogy az 

5 éves működést 3 évre módosítjuk és május 31-ével teljesítettnek tekintjük. 

 

Kakuk Pál képviselő: 

Annak idején, amikor az ipari terület eladásáról szavaztunk én már akkor sem tudtam erre 

igennel szavazni. Akkor is és most is az a véleményem, hogy ezeket a területeket a piaci áron 

kellett volna értékesíteni.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Támogatni tudom a módosítást, hiszen az Önkormányzat elég kemény feltételeket szabott az 

adásvételi szerződésben. A vállalkozás minden feltételt teljesített, így javaslom, hogy 

módosítsuk meg a szerződést.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Támogatni tudom a szerződés módosítását.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Jómagam is támogatom a határozati javaslatot. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

72/2012. (V. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Royal Donga Kft. kérelmét és úgy határozott, hogy az 

2010. április 14-én megkötött 0210/12 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 12. 

pontjának első bekezdésében meghatározottakat teljesítettnek tekinti és további bontó 

feltételt nem támaszt. A szerződés e pontjának első bekezdését az alábbiak szerint 

módosítja: 

„Amennyiben vevő az előző pontban vállalt kötelezettségét lekésőbb 2012. december 31. 

napjával nem teljesíti és működő vállalkozást nem telepít a megvásárolt területre, vagy a 

működő vállalkozását 3 évig nem tartja fenn, úgy szerződő felek megállapodnak abban, 

hogy a határidő eredménytelen elteltét, vagy a 3 éven belüli tevékenység megszüntetésének 

bekövetkeztét szerződő felek bontó feltételnek tekintik a Ptk. 228. § (2) bekezdése szerint, 

amely feltétel bekövetkeztével jelen adásvételi szerződés hatálya megszűnik, és felek 

megállapodnak abban, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kezdődő 

hatállyal, határozott idejű földhasználati szerződéssé válik, a bontófeltétel bekövetkeztének 

időpontjáig. A Képviselő-testület a 3 éves fenntartási időt 2009-es birtokba lépéstől 

számítva 2012. május 31-éig teljesítettnek tekinti.” 

 

A Képviselő-testület a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására felhatalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2. napirendi pont 

Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője megküldte a 2011. 

évről szólópénzügyi beszámolóját a hozzá kapcsolódó mellékletekkel, kérem, hogy azt elfogadni 

szíveskedjenek. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

73/2012. (V.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. 

évi pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Bükk-kapu Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Bükk-kapu Kft. ügyvezetője megküldte a 2011. évről szóló pénzügyi beszámolóját a hozzá 

kapcsolódó mellékletekkel, kérem, hogy azt elfogadni szíveskedjenek. Aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

74/2012. (V.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2011. évi 

pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Bóta Endréné jutalmazásának elfogadása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

2012. március 1. napján hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (továbbiakban Kttv.), amelynek rendelkezéseit a Polgármesteri Hivatal közszolgálati 

jogviszonyban álló köztisztviselőire alkalmazni kell.  

 

Az eddig hatályos köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/E. §-a határozta 

meg a köztisztviselők 25, 30, 35, 40 évi közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő után a 

jubileumi jutalomra jogosultságot. E törvény értelmében a jubileumi jutalomra jogosító idő 

megállapításánál a köztisztviselő besorolása szerinti időtartamot kellett figyelembe venni.  

 

Az új jogszabály értelmezése szerint a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál 

kizárólag a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), valamint a 

kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) hatálya alá tartozó  
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munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött 

időt kell figyelembe venni. 

 

A hivatal jelenleg prémiuméves programban résztvevő munkavállalója 2012. június 5. napjával 

kérelmezte a munkaviszonyának a megszüntetését, mivel a nyugdíjjogosultság megállapításához 

szükséges 40 éves szolgálati idővel rendelkezik.  

A kolléganő 1979. november 15-től folyamatosan a Tanács, majd a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőjeként dolgozott. A 40 éves jubileumi jutalomra jogosító idő meglétéhez ez az 

időszak hiányzik (1972. augusztus hónaptól 1979. november hónapig), amelyet a Berva 

Finomszerelvénygyár alkalmazásában töltött le.         

 

A 2012. évről szóló költségvetési rendeletben a jubileumi jutalom összege a személyi jellegű 

kiadások között betervezésre került, jelen esetben 5 havi bér 142.800,- Ft/hó összegben, azaz 

összesen bruttó 714.000,- Ft-ban.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a több évtizedes hivatalnál eltöltött 

munkaviszonyára, valamint a kiváló munkavégzésére tekintettel járuljanak hozzá Bóta Endréné 

nyugdíjba vonulására való tekintettel a bruttó 360.000,- Ft jutalomként történő kifizetéséhez.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Nem zárkózom el attól, hogy a kolléganőt megjutalmazzuk - hiszen június 5. napjától öregségi 

nyugdíjba vonul - a költségvetésben jelenleg a tartalék soron 363.000,- Ft áll rendelkezésünkre.   

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Az interneten megnéztem ezt a törvényt, és úgy értelmeztem, hogy ez régen is így volt.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Eddig figyelembe vették az 1992. előtt, nem közszolgálati jogviszonyban eltöltött, jogviszonyt a 

jubileumi jutalom alapjánál. Jelenleg csak a közszolgálati szervnél eltöltött időt számolják.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Igen 1992. előtt, de most 2012. van. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen, de Margitkának 1972 -1979. közötti időszak esett ki, amikor a Berván dolgozott.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nekem az az aggályom ezzel, hogy így még a 35 év sincs meg, hiszen hiányzik 7 év. Azt sem 

értettem igazán, hogy a költségvetésbe miért lett beállítva ez az összeg. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A közszolgálati törvény március 1-jén lépett életbe, januárban, amikor a költségvetést terveztük 

még az előző törvény volt hatályos.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

Annyit szeretnék elmondani, mint volt köztisztviselő, hogy nem olyan egyszerű a 

közigazgatásban dolgozni, és ez a kolléganő több mint 30 évet ledolgozott itt a hivatalban. 

Szerencsém volt együtt dolgozni vele, tudom, hogy mindig kitűnő munkát végzett, úgy 

gondolom, hogy megérdemli a jutalmazást.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

Jómagam is dolgoztam a kolléganővel, de úgy gondolom, hogy a törvény ellen nem tehetünk. A 

35 év közszolgálati éve sincs meg, mi pedig 40 évvel akarunk számolni.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Képviselő asszony kérlek, úgy gondolkodj, hogy átülsz a helyébe. Ő azt mondja, hogy ebben az 

évben a régi törvény szerint jogosult lenne a 40 éves jubileumi jutalomra, és még nyugdíjba is 

vonul. Az új törvény rendelkezései alapján nemhogy a 40, de semmilyen jutalomra nem jogosult. 

Véleményem szerint nem követünk el jogsértést, ha azt mondjuk, hogy nem adunk neki semmit, 

de akkor sem követünk el jogsértést, ha megköszönjük a több mint három évtizedes munkáját és 

megjutalmazzuk.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Az a véleményem, hogy a többi dolgozónak a munkáját is az évek során kellene jutalmazni, és 

nem posztumusz.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Javaslom, hogy jutalmazzuk meg a kolléganőt, a tartalékban még van bruttó 360.000,- Ft. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

75/2012. (V. 31.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bóta Endréné 

jutalmára vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy hozzájárul nevezett részére bruttó 

360.000,- Ft jutalom címén történő kifizetéséhez.  

A jutalom finanszírozása, pénzügyi fedezete az önkormányzat költségvetésében a 

Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadások során rendelkezésre áll, e jogcímről kerül 

teljesítésre.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.00 órakor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

 

Juhász Csaba István                         Kakuk Pál 

    alpolgármester                               EEB tagja 


