
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. szeptember 13. napján 16.00 órakor 

megtartott testületi ülésén.  

 

 

Határozatok: Tárgya: 

105/2012.(IX.13.) Általános Művelődési Központ létszámtól való eltérésének megtárgyalása 

106/2012.(IX.13.) Hangszerhasználati díj emelésének megtárgyalása 

107/2012.(IX.13.) Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátásának 

elfogadása 

108/2012.(IX.13.) Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. könyvelési feladatok ellátásának elfogadása 

109/2012.(IX.13.) Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottságában személyi változás 

elfogadása 

110/2012.(IX.13.) Családsegítő Szolgálat szakmai programjának elfogadása 

111/2012.(IX.13.) Szikla-forrás vízelvezető árkának felújítása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 169. oldaltól 174. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Egyéb ügyek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

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 testület egy fő kivételével megjelent a 

Képviselő-testületi ülésen, Juhász Csaba István alpolgármester igazoltan maradt távol. 

 

 

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, 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: 

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a zárt ülésen a Képviselő-testület a Városgondozás Eger 

Kft. szemétszállítási díjemelésre vonatkozó megkeresését tárgyalta.  

A tavalyi évben egy jogszabály módosítás okán nem fogadta el azt a jogalkotó, hogy a 

szolgáltató módosíthassa a szolgáltatás árát. A 2012. évben 2011. évi árakon kellett a 

szolgáltatónak a szolgáltatás végeznie, erről született Képviselő-testületi határozat is. A 

szolgáltató azzal az igénnyel lépett fel, hogy 2012. II. félévében szeretne szolgáltatási díjat 

emelni. A Képviselő-testület egyhangúlag arra a véleményre helyezkedett, hogy a kérés időn túli, 

másrészt pedig technikailag nehéz lenne kivitelezni, hogy a már megvásárolt hulladékszállítási 

matricákra plusz költséget számoljon fel a szolgáltató és ezt az Önkormányzaton keresztül 

próbálja érvényesíteni. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a megkeresést elutasítja azzal, 

hogy ebben az évben nem lát módot a hulladékszállítási díjak módosítására és nem támogatja a 

II. félévre vonatkozóan a szolgáltatási díjak emelését.  

 

1. napirendi pont 

Egyéb ügyek 

b.) Általános Művelődési Központ létszámtúllépés engedélyezésére vonatkozó kérelme 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az ÁMK igazgatója kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé, hogy engedélyezze a 

létszámtúllépést az alapfokú művészetoktatási intézményegységben. A 2012/2013. tanévet 30 

elsőosztályos kisgyermek kezdte meg az intézményben, ezért a szolfézscsoportba jelentkezők száma 

túllépi a maximális 15 fős csoportlétszámot. Igazgató asszony azt kéri, hogy a testület járuljon hozzá 

ahhoz, hogy ezt a maximális létszámot 30 %-al túlléphesse. Kérem, hogy támogassuk a kérést, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

105/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester  

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

tanév szolfézscsoport szerkezetét és négy csoport esetében ( EK1.o., EK2.o., 2. és 3. osztály) 

engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést (30%) . 

 

Felelős:  ÁMK igazgató         

Határidő: 2012. szeptember 15. 

 

c.) Hangszerhasználati díjak emelésének megtárgyalása 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az ÁMK alapfokú művészetoktatási intézményében évekig 1000,- Ft/félév volt a hangszerek 

használati díja, mely díjat a tandíjmentes növendékek eddig sem fizették meg és az emelt 

összegűt sem kell nekik megfizetni. A zeneiskola és az ÁMK igazgatója azt kérik, hogy ezt az 

összeget emelje a Képviselő-testület 2.500,- Ft-ra félévente. Aki a határozati javaslat 

elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

106/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester  

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta  a Felsőtárkányi ÁMK Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményegység kérelmét és a 2012 -2013 -as tanévtől a 

hangszerhasználati díjat 2500,- forint/félévre emeli, mely emelés nem érinti a tandíjmentes 

növendékeket. 

 

Felelős:  ÁMK igazgató         

Határidő: 2012. szeptember 15. 

 

d.) Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. könyvvizsgálói és felügyelőbizottsági tagok módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Bükk Kapu Kft jelenlegi Felügyelőbizottságának elnöke Szabó Zoltán.  Tekintettel arra, hogy 

a könyvvizsgálati feladatokat a Pelazol Kft. látja el, összeférhetetlenség merül fel. A 

felügyelőbizottság tagjai közül Szabó Zoltán urat javaslom visszahívni. Javaslom, hogy az 

Önkormányzat, mint tulajdonos hozzon olyan jellegű döntést, miszerint Szabó Zoltánt a 

Felsőtárkányi Bükk-kapu kft. felügyelőbizottságának elnökét visszahívja és helyére Farkas 

Tamást delegálja. A bizottság tagjai így Varga József, Bajzát Gyula, és Farkas Tamás lennének. 

Javaslom a határozati javaslatok elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

107/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Bükk-kapu kft. könyvvizsgálói és könyvelési 

feladatainak ellátásáról szóló szerződéstervezeteket, és úgy döntött, hogy a könyvvizsgálói 

feladatok elvégzésével megbízza a Pelazol Kft-t 2012. szeptember 13-tól 2015. május 31-éig 

meghatározott időre, 20.000,- Ft + áfa megbízási díjért, egyben felhatalmazza az 

Önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a törvényi előírások miatti módosítások átvezetését a 

cégbíróságon indítsa el.   

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

108/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Bükk-kapu kft. könyvvizsgálói és könyvelési 

feladatainak ellátásáról szóló szerződéstervezeteket, és úgy döntött, hogy a könyvelési 

feladatok elvégzésével megbízza a Conta Cordia Kft-t 2012. szeptember 13-tól 2015. május 

31-éig meghatározott időre 20.000,- Ft + áfa megbízási díjért.  

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

109/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottságának 

személyi összetételét és úgy döntött, hogy Szabó Zoltán Sándor, 3324 Felsőtárkány, Tölgy 

u. 1. szám alatti lakost tisztségéből visszahívja és helyette a Felügyelőbizottság elnöki 
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tisztségének betöltésére Farkas Tamás, 3324 Felsőtárkány, Ifjúság út 6. szám alatti 

lakost delegálja.  

 

Fentieknek megfelelően a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. felügyelő bizottságának tagjai közé 

az alábbi személyeket delegálja, 2012. szeptember 13-ai hatállyal: 

 Varga József, 3324 Felsőtárkány, Ady E. u. 60. szám alatti lakos, 

 Bajzát Gyula, 3324 Felsőtárkány, Fő út 39. szám alatti lakos, 

 Farkas Tamás, 3324 Felsőtárkány, Ifjúság út 6. szám alatti lakos.  

 

A társaság alapító okiratának külön – ezzel kapcsolatos – okiratba foglalt módosítását  a 

Képviselő-testület elfogadja, egyben felhatalmazza az Önkormányzat jogi képviselőjét, 

hogy a törvényi előírások miatti módosítások átvezetését a cégbíróságon indítsa el.   

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

e.) Családsegítő szolgálat szakmai program elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Szeptember 1-jétől a családsegítő szolgálat átkerült a Polgármesteri Hivatal ellátásában végzett 

önkormányzati feladatok közé, ezeket a módosításokat mind az ÁMK, mind a Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratában átvezettük. A családsegítő szakmai programját annak rendje szerint 

2011. szeptemberében a Módszertani Központ véleményezte, jóváhagyta. A szakmai 

programban a strukturális módosítások alapján átvezetésre kerültek az ÁMK intézményére 

vonatkozó részek, így annak jóváhagyása a Képviselő-testület beleegyezésével történhet meg. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a programot elfogadni szíveskedjen, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

110/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Családsegítő Szolgálat szakmai programját. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy az egyebekben kívánnak-e hozzászólni? 

 

Kakuk Pál képviselő: 

Szeretném kérni, hogy hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a házak előtti árkok kitakarítása, 

karbantartása a lakók feladata. 

Több lakó jelezte, hogy az óvoda előtt nincs vízelvezető árok. 

 

Balogh László ügyvezető: 

Tudomásom szerint az óvoda előtt a burkolat alatt lett kiépítve az árok. 

 

Kakuk Pál képviselő: 

A települést járva lettem arra figyelmes, hogy a házak elé ültetett tuják, bokrok, fák ágai 

kilógnak az útra vagy belógnak a járdára és nem lehet akadálymentesen közlekedni, de ez a 

helyzet a kerékpárúton is. Javaslom, hogy erre is hívjuk fel a lakosok figyelmét. 
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A Gárdonyi úton van egy kút, amit a két gyűrűnél leszigeteltettünk, de ez a szigetelés 

már átengedi a vizet. 

Amire még fel szeretném hívni a figyelmet a Szikla-forrás, most nincs benne víz, legalább a víz 

folyásában az árkot jó lenne rendbe tenni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A forrás felújítására van egy 1.500.000,- Ft-os ajánlatunk, ami még mindig fennáll. Ha az egész 

felépítményt nem is tudjuk most felújíttatni, de egy bélelt árkot ki tudunk alakítani, ami kb. 

300.000,- Ft-ba kerül. 

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Javaslom, hogy erről hozzunk határozatot. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a Szikla-forrás vizét elvezető árkot helyreállítsuk, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

111/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a 

Szikla-forrás vizét elvezető árok helyreállítására a költségvetési tartalék terhére elkülönít 

300.000,- Ft-ot.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

El szeretném mondani, hogy a településre érkező turisták hiányolják, hogy nem lehet kapni a 

faluról készült képeslapokat. Amit még hiányolok, hogy az idei rendezvényeinkről nem láttam a 

kábel tévében egyetlen egy anyagot sem.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez év október 1-jéig átalakul a kábeltévé rendszere, utána adásba kerülnek a már átadott és 

megvágott anyagok. A szolgáltató átadta az összes elkészített felvételt. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Örültem volna annak, ha a testvér települési látogatások tapasztalatait megbeszéljük, az a 

véleményem, hogy ezeknek az utaknak a megszervezését a közművelődés kezébe kellene adni és 

nem civilszervezet elnökének kellene megszerveznie. Hiányoltam még, hogy nem jött el a 

közművelődési munkatársak közül senki, jó alkalom lett volna a tapasztaltszerzésre.  

Amit még fontosnak tartok elmondani, hogy hónapról-hónapra a bolhapiac megrendezése során a 

tópartot teljesen lelakják. Nagyon örülök annak, hogy ez az esemény is ide vonzza a látogatókat, 

de a legutóbb is rendeget autó állt benn a tóparton és hiába lettek felszólítva nem hagyták el a 

területet. El kellene gondolkodni, hogy át kellene helyezni a bolhapiac helyszínét.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A rendezővel kellene újra leülni megtárgyalni, hogy legyen erélyesebb és az árusítóknak 

hatékonyabban hívja fel a figyelmét arra, hogy autóval nem lehet a tóparton megállni.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Még az irányító-tájékoztató táblák karbantartását szeretném, ha beterveznénk. 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A Tárkányok terén az emlékművek karbantartása megtörtént-e már? 
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Balogh László ügyvezető: 

Még nem, de az idén sort kerítünk rá.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A tóparti és a köztéri padok elég rossz állapotban vannak, illetve balesetveszélyesek. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.05 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 


