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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Felsőtárkányi Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. június 7. napján 14.00 

órakor megtartott testületi ülésén.  

 

Határozatok: Tárgya: 

76/2012.(VI.07.) Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

77/2012.(VI.07.) Az Általános Művelődési Központ 2012/2013. tanévre vonatkozó 

létszámkeretének elfogadása 

78/2012.(VI.07.) Az Általános Művelődési Központ 2012/2013. tanévre vonatkozó 

létszámeltérés elfogadása 

 

79/2012.(VI.07.) 

 

Az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolójának elfogadása 

 

80/2012.(VI.07.) 

 

A Pénzügyi Bizottság beszámolójának elfogadása 

 

81/2012.(VI.07.) 

 

Zárt ülés elrendelése 

 

Rendeletek: 

 

Tárgya: 

17/2012. (VI.07.) Az 5/2012.(IV.09.) az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 126. oldaltól 131. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

1. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: jegyző, polgármester 

 

2. Az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója az eddig végzett munkáról 

 Előadó: EEB elnöke, polgármester 

 

3. A Pénzügyi Bizottság beszámolója az eddig végzett munkáról 

   Előadó: PB elnöke, polgármester 

 

4. Közétkeztetési árajánlatok elbírálása 

 Előadó: polgármester, jegyző 

 

5. Rostás Katalin, Munkás út 409 hrsz. alatti lakos ingatlan ügye 

  Előadó: polgármester 

 

6. Egyebek 

 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba István alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 
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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 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, az ÁMK által elkészített előterjesztéseket 

szeretném első napirendi pontként tárgyalni, utána 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 

Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: polgármester, ÁMK igazgató 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm az ÁMK igazgatóját, aki a 2012/2013. tanévre vonatkozó előterjesztést és 

határozatcsomagot hozott a Képviselő-testület elé. Az első határozati javaslat az alapító okirat 

módosítására vonatkozik, ami az egri telephely megszüntetésével van kapcsolatban, a második 

határozati javaslat a közművelődési létszám bővítéséről, a harmadik pedig a családsegítő 

szolgálat ÁMK-ból való kiszervezéséről szól.  

A Képviselő-testület az előterjesztéseket megkapta, a bizottságok megtárgyalták, kérdezem az 

érintetteket, hogy kívánják-e kiegészíteni az írásos anyagot. 

 

Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 

Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottság támogatja a határozati javaslatok elfogadását. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, elfogadásra javaslom a három határozati javaslatot, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
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76/2012. (VI. 7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi ÁMK Alapító Okiratának 

módosítását. A módosítás kiterjed az egri telephely megszüntetésére, a zeneiskola 

maximális tanuló létszámára, valamint a 2012. szeptember 1-i időponttól a Családsegítő 

Szolgálat kiszervezésére az ÁMK –ból. 

 

Felelős: ÁMK igazgató         

Határidő: 2012.július 1. 

 

77/2012. (VI. 7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi ÁMK 2012 -2013 -as 

létszámkeretét. Az intézményben 45 fő főállású, 5 fő részmunkaidős, 1 fő prémiumévek 

programban foglalkoztatott és 8 fő óraadó alkalmazását engedélyezi. 

 

Felelős: ÁMK igazgató         

Határidő: 2012.július 1. 

 

78/2012. (VI. 7.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi ÁMK 2012 -2013 -as nevelési 

év, tanév csoport és osztályszerkezetét és az általános iskola heti óraszámát. Az óvodában 5 

csoport indítását, valamint az általános iskola első és hatodik osztályában a maximális 

létszámtól való eltérést (20%) engedélyezi. 

 

Felelős: ÁMK igazgató         

Határidő: 2012.július 1. 

 

2. napirendi pont 

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: jegyző, polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Év közben eddig is történtek átcsoportosítások, illetve az állami normatív támogatások és egyéb 

költségek kapcsán változnak a költségvetési számok. A változásokat a gazdálkodási kollégák 

folyamatosan átvezetik a költségvetési táblázatokon, de ez akkor lesz hivatalos, ha a Képviselő-

testület ezeket a változásokat jóváhagyja és rendeletet alkot.  Kérdezem a gazdálkodási 

kolléganőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést.  

 

Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási főtanácsos: 

Nem kívánom szóban kiegészíteni.  

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

A módosításokat át kell vezetni a költségvetési rendeleten, a legtöbb módosítást már 

felhasználáskor a Képviselő-testület elfogadta, ha pedig a támogatásokban változás van, azt 

kötelesek vagyunk a bevételi és kiadási oldalon is megjelentetni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm, a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a költségvetési rendelettervezetet, kérem az elnök 

urat tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.  
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Szántósi Rafael Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt állapította meg, hogy a módosítások oka a kötött 

felhasználású támogatásokban, előirányzatokban történt olyan pozitív változás, melyet át kell 

vezetni. Megállapítottuk, hogy a 2012. évi költségvetés tervezése jó volt. A Pénzügyi Bizottság a 

rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Fontosnak tartom elmondani, hogy a tervezett főszámokat sikerült tartani és úgy tűnik, hogy a 

bevételek is realizálódnak. Javaslom a Képviselőt-testületnek, hogy a rendeletet 382 M Ft 

bevételi és kiadási főösszegben állapítsa meg. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.07.) számú 

rendelete a 2012. évi költségvetésről lást 1. számú melléklet. 
 

3. napirendi pont 

Az Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója az eddig végzett munkáról 

Előadó: EEB elnöke, polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felkérem Kapuvári Csaba elnök urat, hogy terjessze elő az Emberi Erőforrás Bizottság 

beszámolóját. 

 

Kapuvári Csaba Emberi Erőforrás Bizottság elnöke: 

Röviden szeretném összefoglalni az írásos anyag lényegét. A bizottság összetétele 2012. február 

9-én megváltozott, hiszen Juhász Csaba képviselő társamat alpolgármesterré választottuk. A 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy Rázsiné Mata Ildikó külsős tagot választja az EEB új 

tagjának. A bizottság közoktatási, közművelődési, sport és szociális ügyekkel foglalkozik. 

Döntési jogosítványa a bizottságnak szociális ügyekben van, készítettem egy táblázatot az ezzel 

kapcsolatos kiadásokról Bajzát Sándorné és Kakukné Rozsnaki Mária segítségével. A bizottság 

2011 végéig döntés hozhatott lakásfenntartási támogatási ügyekben, de 2012.január 1-jétől 

jegyzői hatáskörbe került a kérelmek elbírálása.  

El szeretném még mondani, hogy a beszámolási időszakban a bizottság döntései ellen 

fellebbezés nem érkezett. Kiemelném, hogy a beszámolási időszakban az átmeneti segélyek 

száma - az előző évekhez képest - azért magas, mert a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárlásához az Önkormányzatunk csatlakozott, 50 m³ tűzifa megvásárlására kapott 

támogatást, melyet saját erőből 10 m³-rel pótolt ki, így 60 m³ tűzifát osztott szét. A gyermekjóléti 

szolgálat, a Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Emberi Erőforrás Bizottság 

javaslata alapján 40 rászoruló család részére került kiosztásra.  

Végezetül szeretném megköszönni a képviselő-társaimnak, hogy rendszeresen látogatják 

bizottságunk üléseit. Polgármester úrnak, jegyzőasszonynak, alpolgármester úrnak köszönöm, 

hogy sok tanáccsal, segítő információval szolgálnak, ahhoz, hogy a feladatunkat eredményesen 

tudjuk végezni. A bizottságunk tagjai igyekeznek látogatni a PB üléseit, így a testületi üléseket 

előkészítő bizottsági szakaszban a döntéseket segítünk meghozni. Köszönöm minden kollégának 

a segítő munkáját.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm a szóbeli tájékoztatást, és a bizottság munkáját, külön köszönöm, hogy a bizottság 

részt vállal a közművelődési rendezvények szervezésében, előkészítésében, de az operatív 

végrehajtásban is, így segítve a közművelődés és a polgármester munkáját. A segélyezés terén 

remélem, hogy a továbbiakban sem fog panasz felmerülni, hiszen nagyon korrekt, lelkiismeretes 
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munkát kapunk, melyet köszönök a bizottságnak. A Képviselő-testületnek 

elfogadásra javaslom az Emberi Erőforrás Bizottság munkájáról készült beszámolót, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

79/2012. (VI. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Emberi Erőforrás Bizottság 2011. június - 

2012. május közötti időszak tevékenységéről készült beszámolóját. 

 

4. napirendi pont 

A Pénzügyi Bizottság beszámolója az eddig végzett munkáról 

Előadó: PB elnöke, polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy terjessze elő a beszámolót. 

 

Szántósi Rafael Pénzügyi Bizottság elnöke: 

A 2010-es önkormányzati választások óta ez az első alkalom, hogy Pénzügyi Bizottság is 

beszámol a tevékenységéről, az írásos anyagot minden képviselő társamnak megküldtünk. 

Szeretném elmondani, hogy a megalakulásunk óta ugyanazzal a létszámstruktúrával működünk. 

Minden olyan kérdés a bizottság hatáskörébe tartozik, ami a költségvetés bevételi és kiadási 

oldalát érinti. Döntési hatásköre a bizottságnak nincs, véleményezési és előkészítő munkában 

veszünk részt aktívan. Szeretném kiemelni az új költségvetési táblák elkészítését, ami lehetővé 

tette azt, hogy plusz munka nélkül sok információ álljon az érintettek rendelkezésére a 

költségvetés minkét oldaláról. A beruházással kapcsolatos előkészítő munkákra nagy hangsúlyt 

fektetünk, fontosnak tartjuk, hogy a beruházások során létrejövő új értékek működtetési 

költségnövekedése hosszútávon fenntartható maradjon. Kiemelten kezeltük a nagy 

költségvetéssel bíró szerveinket, mint pl. az ÁMK, akik a költségvetésnek megközelítőleg az 50 

%-ával gazdálkodnak. Nagyon fontos, hogy mennyire tudjuk kihasználni a pályázati 

lehetőségeket, hiszen az EU első költségvetési ciklusa 2013-ban lejár. Úgy látjuk, hogy a 

pályázati intenzitásunk az eltelt időszakban rendkívül aktív és sikeres volt, ennek köszönhető, 

hogy településünk szépen fejlődik, szeretnénk ezt a jövőben is folytatni.  

Fontos terület és az Önkormányzati munka meghatározó eleme a településüzemeltetés, itt is új 

struktúrában szeretnénk látni az elszámolás rendjét, még inkább átláthatóvá és tervezhetővé téve 

azokat a számokat, melyeket elfogadtunk az elmúlt időszakban.  

Egyetlen egy számot szeretnék említeni, a PB a megalakulása óta 198 napirendi pontot tárgyalt, a 

bizottság jóindulata és tárgyalástechnikája is elősegítette, hogy az elmúlt időszakban 

problémamentesen tudtuk a munkánkat végezni.  

Végezetül szeretném megköszönni mindenki segítségét, úgy a hivatalnak, mint az EEB 

munkáját. A véleményem az, hogy ez a kapcsolatháló jól működik, s amennyiben ez így marad, 

a döntéseink kellő megalapozottságúak lesznek. A bizottság nyitott minden olyan javaslatra a 

jövőben is, ami előreviszi a településünk fejlődését.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs hozzászólás tisztelettel megköszönöm a PB munkáját és azon kollégák 

munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a bizottság eredményesen működjön és elkészítik 

azokat az anyagokat, amelyek a megalapozott döntést előkészítést segítik. Mind a két 

bizottságnak köszönöm azt a kooperatív hozzáállást, hogy egymás ülésein részt vesznek, és 

kíváncsiak egymás munkájára.  

A PB munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze.  
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

80/2012. (VI. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2010. évtől eltelt 

időszakra vonatkozó tevékenységéről készült beszámolót. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jegyzőasszony jelezte, hogy a közétekéztetési pályázatok elbírálását zárt ülésen tárgyaljuk, mivel 

az üzleti érdekeket is sérthet. Arról tájékoztatom a lakosságot, hogy a testület a pályázatok 

bontásán túl van, a bizottsági ülésen átnéztük az ajánlatokat. Az Önkormányzati határozat 

alapján három szolgáltatótól a Mester és Fiai Kft., az Molnár és Both Kft., és a Sasvár Familia 

Kft-től kértünk és kaptunk ajánlatot. Mind a három dokumentáció határidőn belül megérkezett, 

azokat zárt borítékban átvettük és a PB ülésén megtörtént a pályázatok bontása és értékelése is. 

A bizottsági ülésen egy fő kivételével a testület jelen volt.   A pontozás azon kritériumok alapján 

történt, amelyet a Képviselő-testület a pályázat kiírásakor közzétett. 

A továbbiakban javaslom, hogy zárt ülés keretein belül tárgyaljuk meg a közétkeztetésről szóló 

napirendet, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

81/2012. (VI. 07.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében elfogadta, hogy a közétkeztetésről szóló napirend megvitatására üzleti 

érdekek miatt zárt ülést rendel el.  

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.00 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 


