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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. szeptember 13. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén.  

 

 

Határozatok: Tárgya: 

94/2012.(IX.13.) Az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadása 

95/2012.(IX.13.) Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 

96/2012.(IX.13.) Molnár és Both Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződés 

kiegészítésének elfogadása 

 

97//2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzatának, önállóan működő intézményének, 

valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményének a költségvetés 

tervezésére, költségvetési beszámolására vonatkozó szabályzatának 

elfogadása  

 

98/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalának belső kontroll rendszeréről 

szóló szabályzatának elfogadása 

 

99/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzatának, önállóan működő intézményének, 

valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményének a Pénzkezelési 

szabályzatának elfogadása.  

 

100/2012.(IX.13.) Az utóellenőrzés során tett belső ellenőrzés megállapításairól szóló 

tájékoztatás elfogadása 

101/2012.(IX.13.) Bükk-Mak Leader tagi kölcsön meghosszabbításának elfogadása 

 

102/2012.(IX.13.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

103/2012.(IX.13.) Zárt ülés elrendelése 

 

A jegyzőkönyv vezetése 155. oldaltól 165. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztatás az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 

 Előadó: jegyző, ÁMK igazgató 
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3. Molnár és Both Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

4. Az Áht. törvényi változásaiból eredő pénzügyi tartalmú szabályzatok átvezetésének 

elfogadása 

 Előadó: jegyző 

 

5. Tájékoztatás az utóellenőrzés során tett belső ellenőrzés megállapításairól 

 Előadó: jegyző 

 

6. Bükk-Mak Leader tagi kölcsön meghosszabbítása 

 Előadó: polgármester 

 

7. Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

8. Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi pénzügyi 

beszámolója, tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról 

 Előadó: polgármester, Balogh László ügyvezető 

 

9. 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.  

 

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: 

Mielőtt a testületi ülést elkezdjük, engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a nyári 

rendezvényekről, beruházásokról. Az egyik fontos téma, amit érinteni szeretnék, a két testvér 

települési találkozó. Az első Dickenschiedben volt a 19. éves találkozó, majd a Tárkányok  
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Találkozóján vettünk részt – főként a Testvérkapcsolatok Baráti Köre – Veszprém 

megyében Tárkány községben. A helyben megtartott rendezvények rendbontás nélkül zajlottak. 

Jelentős volt az Úszóalkalmatlanságok Világbajnoksága a Felsőtárkányi Rétesnapok, illetve az 

augusztus 20-ai rendezvénysorozat. Szeretném megragadni az alkalmat és az Önkormányzat 

nevében megköszönni a segítő szándékú munkát és részvételt, különösen a civil segítőknek, a 

nyugdíjas klub tagjainak, a fiataloknak.  Természetesen köszönjük a munkájukat a civil 

szervezőknek és azoknak a szervezőknek, akiknek köszönhető, hogy a rendezvények ilyen 

színvonalasan lezajlottak.  

Az Önkormányzat életében két jelentős beruházás zajlik, az egyik a Faluház tetőterének 

beépítése, amit pályázatból finanszírozunk 20 millió Ft-os keretösszeggel, a másik az Általános 

Iskola tetejére épített mini erőmű, aminek a műszaki átadására hétfőn kerül sor.   

Az újságban már megjelent, de nyilvánosan még nem hangzott el, tájékoztatom a település 

lakosságát, hogy egy régi közös vágyunk megvalósulni látszik, ez az Ady Endre utca – Fő út 

összekötő híd megépülése. Reményeink szerint októberre lezárulhat a közbeszerzési eljárás, és 

ha az időjárás engedi meg tudjuk kezdeni ebben az évben a kivitelezési munkákat. Tisztelettel 

kérem a település lakosait, hogy a beruházással kapcsolatos kellemetlenségeket - buszmegálló 

áthelyezést, forgalomlassító intézkedéseket, forgalomelterelést - türelemmel fogadják.   

 

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. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A munkatervünkben első pontként szerepel a jelentés a lejárt határidejű határozatokról, jó lenne, 

ha tájékoztatást kaphatnánk ebben a témában.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A napirendet ezzel a módosítással kérem elfogadni, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Munkás úti telek megvásárlása és az ingatlan elbontása megtörtént, a vételárat az 

Önkormányzat kiegyenlítette. Az addig ott élő család információim szerint Szomolyán vásárolt 

ingatlant. Az Önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, a vételárat akkor 

fizette meg, amikor az eladók a kötelezettségüket teljesítették. A Felsőtárkány 

Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-re gyakorlatilag a törmelékek elszállítása és 

területrendezés vár, amit a Faluház tetőterének beépítése után fognak elvégezni.  

Van egy lejárt határidejű határozatunk a háziorvosokkal, erről annyit tudok elmondani, hogy a 

tegnapi nap folyamán beszéltem Sebestyén doktor úrral, megegyeztünk abban, hogy a hét 

folyamán megrendeli a szükséges berendezést. Tájékoztatást kért, hogy a megígért asztalt, amire 

az autokláv berendezést teszik megvan-e. Elmondtam, hogy a meglévő műszerre szabva meglesz 

az új asztal. Az orvosoknak volt még egy kérése, jelesül, hogy az Egészségházban az 

infrastrukturális fejlesztéseket, javításokat tegyük meg. A villanyszerelő kicserélte az összes 

világítótestet, az elektromos hálózatot felülvizsgálta, a gyermekorvosi rendelőben a meleg vizes 

kézmosó kérdését megoldottuk, az összes ablakra felkerült a párkány, és a szúnyoghálók.  

 

1. napirendi pont 

Tájékoztatás az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az I. féléves gazdálkodásnál fontos megemlíteni, hogy az Önkormányzat bevételeinek teljesítése 

59 %-ban, a kiadásai 56 %-ban teljesültek. Az, hogy a kiadás és a bevétel nem arányos, az az 

oka, hogy az I. félévben számos olyan kötelezettsége volt az Önkormányzatnak, melyeket 

teljesíteni kellett.  Ezek benne vannak az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben, illetve az I. 

féléves költségvetésünkben. A helyi adóbevételeknek a teljesítése 55 %-os, ami bizakodásra ad 

okot. Az Önkormányzat gazdálkodása és a pénzügyi helyezte stabil, bízunk abban, hogy tudjuk 

teljesíteni 100 %-ban vagy azon felül az adóbevételeket. Ez azért nagyon fontos, mert az 

Önkormányzat gazdálkodásához szükségesek ezek a bevételek, másrészt pedig úgy tűnik, hogy a 

helyben működő vállalkozások 2011-ben már úgy működtek, hogy tudtak fejlődni.  

Az elmúlt évben folyamatosan zajlott a helyi adóellenőrzés. A helyi szállásadóknak megküldtünk 

egy udvarias hangú levelet, melyben tájékoztatjuk a szállásadókat, hogy a helyi rendeletet a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értelmezzék, illetve felhívtuk a figyelmet a jogkövető 

adózás fontosságára.  

Az intézményeink teljesítése is látható a tájékoztatóban. Kérdezem Kakukné Rozsnaki Mária 

kolléganőmet, hogy kívánja –e kiegészíteni az írásos tájékoztatást.  

 

Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási főelőadó: 

Nem kívánom kiegészíteni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felkérem Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló asszonyt a könyvvizsgálói jelentés ismertetésére. 

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

Minden képviselő megkapta az írásos jelentésemet, szóban csak megerősíteni szeretném, hogy a 

beszámolót elfogadásra javaslom. Az új törvények által felmerülő változásokat átvezettük, így az 

új törvényi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az I. féléves beszámolót, azt elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. A számszaki táblát végigelemezve azt látjuk, hogy nagyon sok kiadási-és 

bevételi tétel ideálisan 50 % fölött teljesült.  

Nagyon sok pozitív dolog történt az I. félévben költségvetés szempontjából, az első, hogy a helyi 

adóbevétel 54,6%-ra teljesült. Nagyon pozitív, hogy likviditási problémánk nem volt, 

kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk, a jogszabályi változások közepette is megfeleltünk az 

előírásoknak és a folyószámla-hitelkeretünket az I. félévben 100%-ban visszafizettük.  

Szeretném azt a kérést megfogalmazni, hogy ahhoz tartani tudjuk az éves költségvetési 

tervünket, szükséges egy szigorú és takarékos gazdálkodást folytatni. Végezetül szeretném 

megköszönni mindazok munkáját, akik a beszámoló összeállításában részt vettek. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 6. számú melléklet a likviditási tervünk, ez már élő adat, áprilisig visszafizettük a 

hitelkeretünket, és a jövő évben úgy tudunk indulni, hogy nem lesz adósságunk. Ennek a 

megvalósulásához szükség volt a folyamatban lévő ingatlanértékesítésekre is. Szeretném 

megköszönni mindazok munkáját, akik a beszámoló összeállításában részt vettek. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság nevében szeretném megköszönni a lelkiismeretes munkát. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, javaslom, az Önkormányzat I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

94/2012. (IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

2. napirendi pont 

Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 

Előadó: jegyző, ÁMK igazgató 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felkérem jegyzőasszonyt a napirend ismertetésére.  
 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon 

kívül helyezése miatt szükségessé vált az Általános Művelődési Központ alapító okiratának 

módosítása, mely a törzskönyvi nyilvántartás módosítását vonja maga után. Ennek alapján a 

tevékenység jellege szerinti besorolását, a közszolgáltató szerv fajtája alapján történt típus 

szerinti besorolását, a költségvetési szerv kiegészítő tevékenységeit szükséges törölni az alapító 

okiratból. 

Az Emberi Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság, mint szakbizottságok a soros ülésen 

megtárgyalták és a határozati javaslatot elfogadásra javasolják. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, javaslom, az alapító okirat módosítását, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

95/2012. (IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

törvényi változásoknak megfelelően módosítja az Általános Művelődési Központ alapító 

okiratát. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  
 

3. napirendi pont 

Molnár és Both Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Molnár és Both Kft-vel kötött az Önkormányzat szolgáltatási szerződést, Juhász Csaba 

alpolgármester vezetésével megalakult a monitoring bizottság. A szolgáltatás kezdete óta egyszer 

merült fel minőségi kifogás a szállított ételekkel kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy a 

beszállítóval elégedettek az intézmény vezetői, a szociális étkeztetésben részt vevők, illetve az 

intézmények hallgatói is.  

Az ok, hogy ez a napirend a testület elé került, az, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik olyan 

edényekkel és eszközökkel, amik a közétkeztetés szabályos lebonyolításához szükségesek.  

A vállalkozó megkereste jegyzőasszonyt azzal, hogy az Önkormányzat szerezze be a hiányzó, 

jogszabálynak megfelelő ételszállító edényeket. A tárgyalások során eljutottunk addig, hogy az 

előterjesztéshez csatolt megállapodás tervezet megszülessen. A megállapodás értelmében a 

szolgáltató vállalja a szállítóedények beszerzését és megvásárlását saját költségén. Amennyiben  
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a szolgáltatás nem haladja meg az 1 + 1 éves időtartamot, úgy a szállítóedények megvásárlására 

az önkormányzat minden szolgáltatásban eltöltött évet követően 33 %-al csökkentett áron 

kötelezettséget vállal.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt feltételekkel fogadja el a 

határozati javaslatot.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottság a javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen javaslatot el kell fogadni, és reméljük, hogy nem kerül arra sor, 

hogy erre költségvetési forrást kelljen biztosítani.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, javaslom, a határozati javaslat elfogadását, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

96/2012. (IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Molnár és 

Both Kft. kérelmét, és úgy határozott, hogy azt támogatja, felhatalmazza a polgármestert a 

szolgáltatási szerződést kiegészítő (a szállítóedények beszerzésére vonatkozó) megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont 

Az Áht. törvényi változásaiból eredő pénzügyi tartalmú szabályzatok átvezetésének 

elfogadása 

Előadó: jegyző 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Áht. törvény változása miatt pénzügyi tartalmú szabályzatok átvezetésére, tartalmának 

módosítására került sor. A szabályzatokat a PB ülésén a könyvvizsgáló jelenlétében részletesen 

áttekintettük, az ott javasolt módosításokat átvezettük. Kérem az EEB elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság álláspontját.  
 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen jegyzőasszony részt vett, az előterjesztéséhez kaptunk szóbeli tájékoztatást, 

ezek alapján a bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolja.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság is fejezetről-fejezetre áttekintette a szabályzatokat, örömmel látom, hogy a 

bizottsági ülésen felvetett javaslatok, módosítások átvezetésre kerültek. A szabályzatok megléte 

és megfelelő tartalma az első lépés a helyes magatartás felé. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 

leírtakat betartsuk és alkalmazzuk. Minden munkatársat, aki érintett arra biztatok, hogy ismerje 

meg és alkalmazza a szabályzatokat.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, javaslom, a határozati javaslatok elfogadását, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 

97/2012. (IX. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 

megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány Község Önkormányzatának, önállóan működő 

intézményének, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményének a költségvetés 

tervezésére, költségvetési beszámolására vonatkozó szabályzatát.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

98/2012. (IX. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 

megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány község polgármesteri hivatalának belső kontroll 

rendszeréről szóló szabályzatát. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

99/2012. (IX. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 

megtárgyalta és jóváhagyta Felsőtárkány Község Önkormányzatának, önállóan működő 

intézményének, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményének a Pénzkezelési 

szabályzatát.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont 

Tájékoztatás az utóellenőrzés során tett belső ellenőrzés megállapításairól 

Előadó: jegyző 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot.  
 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

2012 áprilisában az NMD Tanácsadó Kft. a 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzésre 

utóvizsgálatot tartott Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2011. évben lefolytatott 

vizsgálatok megállapításai és javaslatai alapján a Hivatal és az érintett intézmények határidőre és 

maradéktalanul végrehajtották-e a szükséges intézkedéseket. Helyszíni ellenőrzés volt, a belső 

ellenőrökkel személyes konzultáció során megbeszélést tartottunk. A beszámolót az 

előterjesztéshez mellékeltem, melyet a tisztelt képviselők megkaptak. A szabályzatok 

módosítását, melyeket az előző napirendi pontban elfogadtak teljesítettük.  Az ellenőrzés célja 

érvényesült, a megállapítások alapján, a szakmai tanácsok alapján, a napi munkavégzés során 

érvényesülnek majd a jogszabályok és a belső ellenőrzés által elvárt szabályok.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is és örömmel állapítottuk meg, hogy azok a 

hiányosságok, amelyeket pótolni lehetett, azok megtörténtek, így a korábbi vizsgálat során feltárt 

hiányosságok pótlása megtörtént. Fontos kérdés a II. félévi ellenőrzési terv kapcsán, hogy 
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meghatározzuk az ellenőrzés tárgyát. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy a 

300.000,- Ft, vagy afeletti önkormányzati támogatásként átadott pénzeszközök kerüljenek 

vizsgálat alá, egyrészt a szabályosság, másrészt a felhasználás hatékonysága szempontjából. Ez 

döntően érinti a civilszervezeteket, egyesületeket.   
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs további észrevétel, a tájékoztatás elfogadását javaslom, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület az utóellenőrzés során tett belső ellenőrzés megállapításairól szóló 

tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. 
 

100/2012. (IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

utóellenőrzés során tett belső ellenőrzés megállapításairól szóló tájékoztatást elfogadja. 
 

6. napirendi pont 

Bükk-Mak Leader tagi kölcsön meghosszabbítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen volt erről szó, hogy csak akkor tudunk erről a kérdésről tárgyalni, 

amennyiben ez az összeg visszautalásra kerül. Tájékoztatom a testületet, hogy 2012. augusztus 

30-án kamatokkal együtt a Bükk-Mak Leader Egyesület visszautalta az Önkormányzati tagi 

kölcsönt. Most ennek a kölcsönnek a meghosszabbítását kérik, ezért az előző kölcsön nyújtását 

jóváhagyó határozathoz hasonlóan a mostani határozat is több feltételt tartalmaz, biztosítva az 

Önkormányzat likviditását.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tagi kölcsön jóváhagyását a határozati javaslatban 

foglalt feltételekkel jóváhagyni szíveskedjen. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

101/2012. (IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

támogatja a Bükk-Mak Leader Egyesület tagi kölcsön kérelmét 3 millió Ft értékben az 

alábbi feltételekkel: 

 a tagi kölcsönt 2012. december 30-áig biztosítja, 

 a tagi kölcsön folyósításának feltétele, hogy az Önkormányzat likviditását biztosító 

adóbevételek 2012. szeptember 20-áig az Önkormányzatnál rendelkezésre álljanak, 

 Bükk-Mak Leader Egyesület biztosítson 2012. szeptember 21-el megnyíló 

inkasszójogot a számlavezető bankjánál az Önkormányzat 3 millió Ft-os követelése 

erejéig és az inkasszójog bejelentéséről és befogadásáról szóló banki nyilatkozatot a 

tagi kölcsönszerződés megkötésekor az Önkormányzatnak adja át, 

 az Önkormányzat a tagi kölcsönt a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal 

folyósítja, 

 a Bükk-Mak Leader Kft. által tulajdonolt részvénycsomagból a Bükk-Mak Leader 

Egyesület helyezze ügyvédi letétbe az Önkormányzati követelésnek megfelelő 

névértékű részvénycsomagot. 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tartalékának terhére biztosítja a 

költségvetésből a 3 millió Ft-os összeget. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 21. 
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7. napirendi pont 

Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előadó: polgármester 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Várhelyi Péter az alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy 

szíveskedjen az alapító okirat telephelyre vonatkozó pontját 3324 Felsőtárkány, Fő út 350. 

számra módosítani. Az elnök úr kérését azzal indokolta, hogy több pályázati beadványukat 

elutasították azzal, hogy az alapítvány telephelye megegyezik az Önkormányzat telephelyével. 

Sajnos ebből adódóan az idei évben több pályázati lehetőségről lemaradtak.   

A jogi képviselő tájékoztatott ahhoz, hogy ezt a módosítást végre tudja hajtani, a Képviselő-

testület jóváhagyó határozata szükséges, ezért kérem a tisztelt testületet, hogy módosítsa a 

Hagyományőrző Közalapítvány alapító okiratának e pontját.  

A határozati javaslatot elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

102/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkányi 

Hagyományőrző Közalapítvány alapítójának képviseletében eljáró szerv, úgy határozott, hogy 

a Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány székhelyét 3324 Felsőtárkány, Fő út 350. 

szám alá áthelyezi. Alapító, fentiek értelmében alapító okiratának 3. pontját 2012. 

szeptember 15-ei hatállyal módosítja az alábbiak szerint, amely módosításhoz a Képviselő-

testület hozzájárulását adja. 

 

3. Közalapítvány székhelye:  3324 Felsőtárkány, Fő út 350. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 15. 
 

8. napirendi pont 

Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi pénzügyi 

beszámolója, tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról 

Előadó: polgármester, Balogh László ügyvezető 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm Balogh László urat a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 

ügyvezetőjét. A Kft. I. félévi pénzügyi beszámolóját a testület kézhez kapta, kérem az ügyvezető 

urat, hogy röviden tájékoztassa a testületet a folyamatban lévő beruházásokról.  
 

Balogh László ügyvezető: 

Tisztelettel köszönöm a Képviselő-testület tagjait. Szó esett arról, hogy III. negyedévben a 

könyveléstől mérleget kérünk, amikor már látjuk az év végi tervezett gazdálkodást a 

költségvetéshez képest, akkor tudunk tervezni. Eltérések adódhatnak abból, hogy évközben 

megtaláltak minket olyan feladatok, melyek nem voltak a költségvetésbe tervezve, ezért 

szükséges a módosítása. Gondolok itt például az orvosi műszerre, melynek a beszerzését a 

napokban elkezdtük. Örülök, hogy elmondhatom, hogy vannak a Kft-nek vállalkozási bevételei, 

melyek vállalkozási tevékenységként gyarapítják a Kft-t. Két jelentős vállalkozási 

tevékenységünk zajlik jelenleg is, az egyik a Faluház tetőterének beépítése, illetve az Általános 

Iskola napelemes beruházása.  

Év közben adódott több olyan feladat, nem várt vis maior esemény melyek megoldásra vártak és 

a költségvetésünk sem tartalmazta. Egyik ilyen esemény a nyári vihar volt, amely nemcsak az 
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Önkormányzatnak okozott károkat, hanem a lakosságnak is. A tó környékén jelentős 

károkat okozott a vihar, amely anyagilag is megterhelte a költségvetésünket. Felsorolnék még 

néhány munkát, amely elkészült úgy, hogy a költségvetésbe nem terveztük be. Az Erdészettel 

szembeni szoborcsoport talapzatának elkészítése, a Csiri-biri óvoda, edzőterem, és a nemzetiségi 

önkormányzat irodájának helyt adó épület külső homlokzatának elkészítése, a Várhegy úton a 

patakmeder helyreállítása. A napelemes pályázat egyik vonzata volt, hogy az Általános 

Iskolában a villanykapcsoló szekrényt ki kellett cserélni, a régi Művelődési Ház előtti 

világháborús emlékművet felújítottuk, a Faluház parkolójának munkálatai, rendezvények 

támogatása. A kerékpárúton életveszélyes repedések keletkeztek, melyek ideiglenes 

helyreállítását elvégeztük. A településen kihelyezésre került 30 db szemetes edény, részben a 

régiek cseréje, részben pedig újak kihelyezése.  

Szeretnék pár szót szólni az előttünk álló feladatokról. Még nem fogtunk hozzá, de még az idén 

el szeretnénk végezni a temető ravatalozójának az előtető korróziós problémáinak kijavítását, 

szintén a temetőben több életveszélyes sírhely, emlékmű található, melyek egy része statikailag 

elmozdult. Az érintett hozzátartozókat megkerestük és egy udvarias hangú levélben felhívtuk a 

figyelmet a hiba elhárítására. Még az idén a lombhullást követően a Fő úton és a mellékutakon 

szeretnénk a vezetékekbe benyúló balesetveszélyes fák lombjának metszését elvégezni.  

Röviden ennyit szerettem volna elmondani tájékoztatásként.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom, hogy az októberi ülésen módosítsuk a fák és cserjék ültetésére vonatkozó 

rendeletünket, és tiltsuk meg azt, hogy a ház elé magasra növő fát lehessen ültetni. Ennek oka, 

hogy bár a fákat a lakók ültetik, de a helytállási kötelezettség az Önkormányzatot terheli és az, 

hogy kikapcsolják a szolgáltatást komoly költségekkel jár.  

A szolgáltatótól kaptunk olyan ötleteket, hogy figyeljük, mikor van áramszünet a községben és 

akkor lássuk el ezt a feladatot, ezzel annyi a probléma, hogy minden értesítőre rá van írva, hogy 

a munka végeztével hamarabb is visszakapcsolhatják a szolgáltatást. Ennek a felelősségét nem 

kívánjuk felvállalni.  

Annyit szeretnék elmondani a két pályázatunk kapcsán, hogy meg vagyok elégedve a Kft. 

dolgozóinak munkájával mind minőségileg, mind szakmailag.  

Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom a Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének tájékoztatóját, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 

ügyvezetőjének tájékoztatását egyhangúlag elfogadta. 
 

9. napirendi pont 

Egyéb ügyek 

a.) Városgondozás Eger Kft. megkeresésének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Üzleti érdekekre hivatkozva zárt ülés elrendelését javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

103/2012.(IX.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy üzleti 

érdekekre való tekintettel zárt ülést rendel el. 
 

 

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.30 órakor bezárom. 
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k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


