
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. november 6. napján 16.00 órakor 

megtartott rendkívüli testületi ülésén.  

 

 

Határozatok: Tárgya: 

125/2012.(XI.06.) Felsőtárkány komplex fejlesztése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

eljárásban meghívásra kerülő cégek kijelölése 

 

126/2012.(XI.06.) Felsőtárkány – Noszvaj települések közös hivatalának felállításáról szóló 

tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazás  

 

127/2012.(XI.06.) Felsőtárkány, Fő téri pályázaton való részvétel elfogadása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 194. oldaltól 197. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkány komplex fejlesztése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 

meghívásra kerülő cégek kijelölése  

 Előadó: polgármester 

 

2. Felsőtárkány – Noszvaj települések közös hivatalának felállításáról szóló tárgyalások 

megkezdésére vonatkozó felhatalmazás a polgármester részére    

 Előadó: polgármester 

 

3. Felsőtárkány, Fő téri pályázaton való részvétel megtárgyalása 

4.  

 Előadó: polgármester 

 

5. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a testület teljes létszámmal megjelent a 

Képviselő-testületi ülésen.  

 

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. 

 

1. napirendi pont 

Felsőtárkány komplex fejlesztése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban meghívásra 

kerülő cégek kijelőlése Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Ady-Endre út – Fő út összekötő híd és út felújítás valamint a közműáthelyezés témájú 

pályázathoz nemzeti értékhatárt elérő beruházási összeg miatt meghívásos és tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. 

 

A közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette a pályázati ajánlattételi felhívást és a kivitelezési 

vállalkozási szerződést. Az eljárás érvényes lebonyolításához három, az ajánlattételi felhívásban 

szabott feltételeknek megfelelő céget kell ajánlattételre meghívnunk.  

 

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi cégek meghívását: 
RO-LY BAU Kft 

3413 Cserépfalu, Bem út 43 

Ügyvezető: Nemes Bertalan 

Tel: 30-224-7834 

E-mail: nb@rolybau.hu 

  

BITU-JOINT Kft 

1114 Budapest, U László utca 44. 5/9 

Ügyvezető: Bárdos Gyula 

E-mail: hq@bitu-joint.hu 

  

ZD Építő Kft 

3561 Felsőzsolca, Körösi Csoma Sándor út 7 

Ügyvezető.: Kovács Zoltán 

Tel: 30-228-9455 

E-mail: zoli.kovi@t-online.hu 

 
Amennyiben nincs kérdés, szavazzunk, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

125/2012. (XI.06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Közég Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határozott, hogy az 

„ÉMOP-3.1.3-11-2012-0073 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztés program 

mailto:nb@rolybau.hu
mailto:hq@bitu-joint.hu
mailto:zoli.kovi@t-online.hu
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kiegészítésrésére” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az 

alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre.  

 RO-LY BAU Kft.  3413 Cserépfalu, Bem út 43. 

 BITU-JOINT Kft. 1114 Budapest, U László u. 44. 5/9. 

 ZD Építő Kft.  3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor út 7. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Felsőtárkány – Noszvaj települések közös hivatalának felállításáról szóló tárgyalások 

megkezdésére vonatkozó felhatalmazás a polgármester részére    

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A járási rendszer felállításával kapcsolatban az önkormányzati rendszer átalakításáról szóló 

jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy 2000 fő lélekszám alatti településeken önálló 

Polgármesteri Hivatal nem tartható fenn. Ezeken a településeken társulásban kirendeltségként 

működhet tovább valamely nagyobb település gesztorsága alatt közös hivatal kirendeltsége. 

 

A választás lehetősége a 2000 fő lélekszám alatti településeket illeti, „a nagyobb” 

gesztortelepülések nem térhetnek ki a kisebb települések döntése elől.  

 

Noszvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 30-án úgy döntött, hogy 

Felsőtárkány községgel közösen kívánja a közös hivatalt működtetni.  

 

A közös hivatal működtetéséhez a költségeket és a technikai lebonyolítást tartalmazó részletes 

megállapodás megkötésére van szükség. A megállapodás előkészítéséhez és annak 

megszövegezéséhez kérem a tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását, aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

126/2012. (XI.06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Közég Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

felhatalmazza és megbízza a polgármert, illetve a jegyzőt a Felsőtárkány – Noszvaj 

települések közös hivatalának működtetésével kapcsolatos döntés előkészítő tárgyalások 

lefolytatására, megállapodás előkészítésére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. napirendi pont 

Felsőtárkány, Fő téri pályázaton való részvétel megtárgyalása Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2012. október 15-étől beadható az UMVP EMVA III. tengelyben kiírt falumegújítás pályázat. A 

beadási határidő 2012. november 15. A Bükk-Mak Leader Vidékfejlesztési Egyesülethez a III. 

tengely 1. 2. jogcímére adható be pályázat (település arculat szempontjából megahatározó 

épületek külső és belső felújítása, 2. települési főtér és települési arculatot meghatározó terek 

felújítása). 
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A 3.4.5. jogcímre (játszótérépítés, piac kialakítása, stb.) nem adható be pályázat.  

 

Önkormányzatunknak rendelkezésére állnak azok a tervek, melyek segítségével a fodrászüzlet és 

az általános iskola közötti tér rendezése (nyomvonalas közművezetékek fölkábellel történő 

kiváltása), illetve a Petőfi utcai vízelvezető árok lefedése, parkosítás elvégezhető. 

 

A maximális pályázható összeg: 10 millió Ft, melyet Önkormányzatok nettó módon, nonprofit 

szervezetek bruttó módon igényelhetnek támogatásként.  

 

Fentiekre tekintettel javaslom, a tisztel Képviselő-testületnek, hogy a terület karbantartását ellátó 

Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. adja be a pályázatot figyelemmel 

annak nonprofit (bruttó módon finanszírozott) voltára. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balogh László ügyvezető urat hatalmazza fel a 

pályázat benyújtására és a pályázatírói szerződés megkötésére, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

127/2012. (XI.06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Közég Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határozott, hogy 

felhatalmazza Balogh Lászlót a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú 

Kft. ügyvezetőjét, hogy az UMVP EMVA III. tengelyben kiírt falumegújítás pályázatot 

nyújtson be, valamint a pályázat megírására vonatkozó szerződést megkösse. 

 

Felelős: Balogh László ügyvezető 

Határidő: 2012. november 15. 

 

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 


