
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 
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Jegyzőkönyv 

 

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

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

148/2012.(XII.13.) A 2013. évi Munkaterv elfogadása 

149/2012.(XII.13.) Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása  

150/2012.(XII.13.) Társulásban működő belső ellenőrzés megtárgyalása  

151/2012.(XII.13.) Eger Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

tulajdonjogának átadása 

 

152/2012.(XII.13.) 3300 Eger, Baktai út Hrsz 0992/20, Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep 

tulajdonjogának átadása 

153/2012.(XII.13.) az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

megszüntetése 

154/2012.(XII.13.) 3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. szám alatti ingatlan térítésmentes 

átadása 

155/2012.(XII.13.) Családi Napközi működtetésének megtárgyalása 

156/2012.(XII.13.) Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési 

intézmény állami fenntartásba adásához megállapodás elfogadása 

157/2012.(XII.13.) ÁMK intézmény megszüntetése 

 

158/2012.(XII.13.) Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola meglapítása és az alapító okirat 

elfogadása  

 

159/2012.(XII.13.) Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - intézményvezetői 

megbízás 

 

160/2012.(XII.13.) Napköziotthonos Óvoda Intézmény megalakítása – alapító okirat 

elfogadása 

 

161/2012.(XII.13.) Napköziotthonos Óvoda Intézmény - intézményvezetői megbízás 

 

162/2012.(XII.13.) Közművelődési Intézmény megalakítása – alapító okirat elfogadása 

 

163/2012.(XII.13.) Közművelődési Intézmény - intézményvezetői megbízás módosító indítvány  

 

164/2012.(XII.13.) Közművelődési Intézmény - intézményvezetői megbízás 

165/2012.(XII.13.) A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának munkáltató jogkör átvétele 

Önkormányzathoz 
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166/2012.(XII.13.) ÁMK-ban foglalkoztatott technikai személyzet átadása a Felsőtárkányi 

Nonprofit Kft-nek 

167/2012.(XII.13.) Laguna Kft. megegyezésre irányuló javaslatának megtárgyalása 

168/2012.(XII.13.) ÁMK rendezvénynaptárának elfogadása 

 

169/2012.(XII.13.) Adósság konszolidáció elfogadása 

 

170/2012.(XII.13.) Vízmű Eger 0152hrsz-ú területének megosztása 

Rendeletek: Tárgya: 

 

28/2012. (XII. 13.) 
a 2/2011 (I.20.) számú a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása  

 

 

29/2012. (XII. 13.) 
a szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása 

intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 230. oldaltól 254. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

 

2. 2013. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

3. A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési 

díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: polgármester 

 

5. Az EKTcT-ban történő feladat-ellátásban való részvétel szándéknyilatkozatának 

megtárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

6. A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos 

megállapodás megtárgyalása 

 Előadó: polgármester, jegyző 

 

7. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló megállapodás megtárgyalása 

 

8. Egyebek 

 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 
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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 

 

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. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában. A testületi ülésen a meghívóban 

feltüntetett napirendi pontokat szeretném tárgyalni, csak a sorrenden szeretnék változtatni, 

tekintettel arra, hogy Jakab Zoltán a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője megtisztelt minket a 

jelenlétével. A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatások után 2. napirendként a jövő 

évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet tárgyalását javaslom. Ide várjuk Noszvaj Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületét, a megállapodásra vonatkozó előterjesztést külön, közös 

testületi ülésen tárgyaljuk. A továbbiakban a meghívóban szereplő sorrendben szeretném az ülést 

vezetni. Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet és a település lakosságát, hogy a 2 db kazán, melyet 

a Platt 2003 Kft-től rendeletünk, megérkeztek és beüzemelés alatt állnak. A Belügyminisztérium 

által támogatott pályázatunkhoz kapcsolódó kazánok - melyeket az Általános Iskolába és a 

Polgármesteri Hivatalba vásároltunk - is megérkeztek, illetve megérkezett még 10 t pellet.  

Örömteli bejelentésem, hogy a mai vagy a holnapi nap folyamán kerül aláírásra - a társasági adó 

kapcsán - a Felsőtárkányi Sportegyesületnek és ezen keresztül Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának jóváhagyott közel 110 millió Ft-os fejlesztés elbírálása. Ez magába foglalja a 

nagypálya, műfüves pálya, öltöző és az utánpótlás fejlesztéséhez szükséges összeget. Köszönöm 

Csáti Sándor és Szántósi Rafael úrnak, hogy segítettek a pénz, vállalkozásokon keresztül történő 

megszerzésében. A 2013. év júniusára ezek a fejlesztések elkészülnek.  
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2. napirendi pont 

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Minden évben kötelező feladat az Önkormányzat számára a rendelet elfogadása.  

Tisztelettel köszöntöm Jakab Zoltán urat az Egri Városgondozás Kft. ügyvezető-igazgatóját és 

kollégáját Bakos Péter urat. Felkérem az igazgató urat, hogy ismertesse az előterjesztését. 

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

Köszöntöm a tisztelt polgármester urat és a Képviselő-testületet. Elsősorban elnézést szeretnék 

kérni, amiért igen későn készült el a jövő évre vonatkozó ajánlatunk. Ennek oka, hogy a 

napokban fogadták el az új hulladéktörvényt, ami szigorú irányelveket szab meg, majd a 

Társulási Ülés után alakultak ki a végleges számok. Felsőtárkány esetében két részre bontanám a 

mondanivalómat. Az egyik egy általános bevezető rész, mely minden település felé elhangzik a 

részünkről. A másik Felsőtárkány gyűjtőterület, az egyik település a kettőből, ahol a 2012. évben 

nem volt díjemelés. Ez annak a következménye, hogy 2011. év végén egy salátatörvényben 

megállapították a díjstopot, amit április-május környékén jogszabályban fel is oldottak. Ezek 

után díjemelési javaslat nem került előterjesztésre.  

Az általános rész a díjemelésről és annak mértékéről szól, ami tulajdonképpen valaminek a 

következménye.  Az egyik legnagyobb tétel a begyűjtés-szállítás szolgáltatásnál az üzemanyag 

ára és a munkabér. Az APEH hivatalos adatai alapján az üzemanyag ára 19 %-al emelkedett a 

gázolaj esetében. A minimálbér esetében már tudott, hogy emelkedni fog, ezért mi 98.500,- Ft-tal 

számoltunk, ami egy 5,9 % emelkedést jelent. A legnagyobb mértékű díjemelést a Hejőpapi 

lerakó vonatkozásában történő ártalmatlanítási díj, hozza magával, ami 26 %-os díjtétel 

növekményi díj.  

A díjjavaslatunk elkészült már a törvény elfogadása előtt, bíztunk abban, hogy a törvény ebben a 

formában nem kerül elfogadásra. Vannak olyan tételek a törvényben, amelyekkel nem tudunk 

mit kezdeni, de úgy gondoltuk, hogy ekkora terhet már nem lehet a lakosságra hárítani.    

A legfontosabb változás, hogy január 1-jétől bevezetésre kerül egy ún. lerakási tétel, ez azt 

jelenti, hogy minden egyes lerakott hulladék esetében, amely bármely feldolgozás nélkül kerül 

lerakásra, tonnánként nettó 3.000,- Ft. Bevezetésre kerül egy másik tétel, ami azt jelenti, hogy 

lakosonként 100,- Ft-ot kell fizetni azért, hogy az Energia Hivatalban koordinálják a hatósági 

árakat. Ez Felsőtárkány esetében nem nagy tétel, de Heves megye tekintetében közel 6 millió Ft-

ot fog eredményezni. A törvényi változások késztették a társulást arra, hogy az ártalmatlanítási 

díjat, ami előreláthatólag 11.230,- Ft lett volna, a törvény bevezetése után 2.000,- Ft-tal 

megemelték, így lett egy 26 %-os díjnövekmény az ártalmatlanítás tekintetében. Ha ezeket a 

tételeket levetítjük a lakossági hulladékszállítás díjára, és hozzáadjuk az elmaradt bevételi 

forrást, ami az idei évben képződött, akkor látjuk, hogy ezért lettek magasabbak a szolgáltatási 

díjak Felsőtárkány községben. Az általunk javasolt díjemelés bruttó 325,- Ft havonta. 

Köszönöm, hogy meghallgattak, szívesen válaszolok a kérdésekre.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm az előterjesztés ismertetését. Egy kérdésem van, tudomásom szerint átalakul a cég a 

szállítás okán, ezért a szerződő felek tekintetében változás történik. Kell-e újrakötni a 

hulladékszállítási szerződést az Önkormányzat és az újonnan létrejövő jogutód között.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

A törvény úgy rendelkezik, hogy 2014. január 1-jétől kell nonprofit kft. keretében végezni a 

tevékenységet. Mi úgy gondolkodunk, hogy anyacégnek meghagyjuk a Városgondozást, ez 

biztosítaná a referenciát az újonnan alakuló nonprofit Kft-nek, amely a lakossági közszolgáltatást 

végezné.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A szerződő felek személyében akkor is változás történik.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

Természetesen a változásokról és a módosításokról időben értesítést küldünk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Mindenképpen egy új szerződés megkötését generálja az, hogy jelenleg Eger MJV a tulajdonos, 

de a nonprofit kft. esetében a Városgondozás Kft. lesz a tulajdonos.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

Ezt mi így szeretnénk, de tulajdonosi döntés lesz, és persze, hogy a jogalkotó hogyan 

befolyásolja még, azt nem tudjuk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata kötött egy megállapodást a Városgondozás Eger Kft-vel, 

mégpedig a hetes és a kéthetes szállításnál a gyűjtési mechanizmuson változtatunk, jelesül, hogy 

a kéthetes ürítés páros heteken keddenként a hetes ürítés pedig minden héten szerdán történik a 

hulladékgyűjtés. A testület azért nem fogadta el a díjemelési javaslatot évközben, mert a kéthetes 

szállítás számát mintegy 25 %-al sikerült csökkenteni, illetve a helyi lakosok jelentős része egy 

összegben teljesítette az egész évre vonatkozó hulladékszállítási díj megfizetését.  

Javaslom, hogy a továbbiakban a 2013. évi díjtételek elfogadásáról tárgyaljunk. Ezzel 

kapcsolatban van-e kérdése a Képviselő-testületnek. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A táblázat nem tartalmazza azt a díjtételt, amely a kéthetes szállításra vonatkozik. Magam úgy 

gondolom, hogy az eddigi gyakorlatot követve feleződik a hetes szállítás díja. Jó lett volna úgy 

elfogadni a rendeletet, hogy ez az összeg is szerepelt volna az előterjesztésben.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

A jogszabály nem teszi lehetővé a kéthetes szállítást, ha ezt leírom jogszabálysértést követek el.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Rendben van, de én akkor is szeretném, ha ígéretet kapnánk arra, hogy marad a kéthetes szállítás.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

A 120 l-es edények szállítási díjának a fele volt a kéthetes szállítás díja, ha jól emlékszem. 

Amennyiben a település vállalja, hogy a kéthetes szállítást kéri maradhat ez a rendszer.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Bár Ön megindokolta, hogy miért ilyen magas az emelés, nem tudom, hogy a lakosság hogyan 

fogja elfogadni, ezért ragaszkodom a kéthetes szállításhoz.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

Amit az ügyfél kér, mi azt teljesítjük, eddig volt kéthetes szállítás, ha kérik ezután is működik 

ebben a formában.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az egyik sarkalatos pont ez volt, ami miatt kértem az ügyvezető urat, hogy tiszteljen meg a 

jelenlétével, a másik pont pedig összefügg a hivatal létszámának csökkenésével. Szeretnénk, ha a 

település lakosai kényelmesen hozzájutnának a hulladékszállítási matricákhoz, ezért a 

jegyzőasszony felvette a kapcsolatot a helyi élelmiszerboltok vezetőivel. Azt a megoldást 
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javasoljuk a Városgondozás Kft. részére, hogy a következő évben nem a Polgármesteri 

Hivatalban, a hivatal állományából megbízott személy, hanem a településen élelmiszerboltot 

működtető vállalkozásokon keresztül, - illetve amennyiben erre igény van a Városgondozás 

részére biztosítunk helyiséget arra, hogy - a hulladékszállítási matricákat értékesítsék.   

A korábbi években az volt a gyakorlat, hogy Egerből egy úr vagy hölgy kifáradt ide a hivatalba 

egy héten egyszer vagy kétszer és csak akkor lehetett matricát vásárolni. A tapasztalatunk az, 

hogy az ügyfelek egyéb okokból adódóan nem akkor jönnek vásárolni, amikor a kolléganő kint 

van. A javaslatunkkal viszont gyakorlatilag hétfőtől péntekig lenne lehetőség arra, hogy a 

lakosok a matricákat megvásárolják.  

Ebben az ügyben nem egyeztettem ügyvezető úrral, szeretném, ha kedvező választ kapnánk, azt 

semmiképpen nem szeretnénk, hogy a település lakosainak Egerbe kelljen bemenni a 

hulladékszállítási matricát megvásárolni.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

A helyben történő árusítás megszüntetését nem terveztük. 

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Elég sok anyagot kaptunk ehhez a napirendi ponthoz, ezért javaslom, hogy a 2012. december 12-

én kelt ügyvezetői levelet vegyük irányadónak. Ismerve a szolgáltatás jellegét – és sajnos ebben 

a szolgáltatásban az említett százalékos emelések szerepelnek – egyetértek a díjjavaslattal, annak 

elfogadásával. Ennek a szolgáltatásnak a hiányát akkor éreznénk igazán, ha nem lenne. Annyit 

szeretnék kérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy ha valaki éves matricavásárlással teljesíti a 

kötelezettségét, hogy bizonyos százalék kedvezményt kapjon.  

 

Jakab Zoltán ügyvezető-igazgató: 

Korábban Egerben is volt erre lehetőség, nem zárkózunk el előle, természetesen megvizsgáljuk, 

hogy mekkora az éves fizetők aránya. Úgy gondolom, hogy nem lesz akadálya egy 300-400,- Ft-

os engedménynek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm szépen mindenkinek, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslom, hogy 

szavazzunk, aki egyetért a rendeletmódosítással az említett módosításokkal a kéthetes szállítás 

lehetőségével, illetve a diszkont áron történő árusítás lehetőségével, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag  elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012 (XII.13.) számú 

rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról 2/2011 (I.20.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról lásd 1. számú 

melléklet 

 

3. napirendi pont 

2013. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2013. évi munkatervet mindkét bizottság tárgyalta, a kért változtatásokat átvezették a 

kolléganők, kérdezem, hogy van-e hozzászólás, javaslat a testület részéről.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Azt szeretném felvetni, hogy külön szerepel a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft. és a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. beszámolója, célszerűnek tartanám, ha 
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egyszerre tárgyalná a testület, hiszen egy az ügyvezető a könyvelő, a könyvvizsgáló. Van-e 

arra lehetőség, hogy a májusi ülésen tárgyaljuk mindkettőt. Mindkét kft-nek mi vagyunk a 

legfelsőbb döntést hozó szerve, ezért a Képviselő-testületi ülés egyben a cégek taggyűlése is.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A településen működik a Békés Otthon, és bár együttműködési megállapodás révén vagyunk 

csak kapcsolatban, de szeretném, ha tájékoztatást adna minden évben a település lakosságának a 

munkájukról, működésükről, a bejutás lehetőségeiről.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Természetesen van rá lehetőség, illetve február elején közmeghallgatást tart az Önkormányzat, 

oda is meg lehet hívni a képviselőjüket. Nyilván kötelezni nem kötelezhetjük arra, hogy 

tájékoztatást adjanak, de kérni mindenképpen fogjuk, hogy tegyék meg. Javaslom, hogy 

amennyiben a Békés Otthon részéről, megkeresésünkre, készítenek egy ismertető anyagot, 

tegyük fel a honlapunkra. Amennyiben így elfogadható, kérem szavazzunk, aki egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

148/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Képviselő-testület 2013. évi Munkatervét. 

 

4. napirendi pont 

A szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felkérem jegyzőasszonyt a napirendi pont ismertetésére. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A szociális-és gyermekvédelmi törvény előírja a térítési díjakról szóló rendelet megalkotását. 

Előkészítettük - a jelenlegi szolgáltató árai alapján - a jövő évre vonatkozó rendelettervezetet. A 

szociális törvény szerint a személyi térítési díjak maximum mértékét meg kell határozni a 

rendeletben, amit szintén tartalmaz a tervezet. A 2013. évi költségvetési törvényben a „szociális 

ellátások támogatása” gyűjtőszámként szerepel az állami támogatás mértéke. A gyermekek 

étkeztetése esetében az intézményi térítési díj be van határolva, kimondottan a nyersanyagárat, 

illetve az áfát lehet érvényesíteni. A szociális étkeztetésnél a bruttó árból az önköltség, valamint 

az állami támogatás összegét levonva kapjuk meg a térítési díj mértékét. Felsőtárkány esetében 

ez tartalmazza a kihordás költségét is, hiszen nálunk a kihordás költsége nincs érvényesítve a 

térítési díjakban. A 2012. évi árakhoz képest minimális pozitív és negatív irányú változás 

tapasztalható a díjakban. A házi gondozás esetében az állami támogatás kevesebb, mint a 2012. 

évben, ezért az egy gondozási órára jutó gondozási térítési díj emelése a legjelentősebb 10,- Ft-

tal több a tavalyi árhoz képest.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A 4. § (1) bekezdésében olvasható, hogy az oktatási nevelési intézményekben a térítési díjért 

havonta tárgyhónap 10-éig kell megfizetni a térítési díjat. Az intézményegységek vezetőit 

kérdezem, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik. Mennyire veszik szigorúan a határidő 

betartását és azt, hogy ha valaki megbetegedik az időben le legyen mondva, hogy ne kelljen 

térítési díjat fizetni.  
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Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 

Két köznevelési intézményről, az általános iskoláról és az óvodáról van szó, meghatározott 

napokon lehet a szülőknek a térítési díjat befizetni. Természetesen, ha valaki késik, akkor is 

elfogadjuk ezt a pénzt, hiszen a célunk, hogy a gyermekek mindig étkezzenek. Próbálunk 

alkalmazkodni a településen dolgozók fizetésének időpontjához. Mindkét házirendben szerepel, 

hogy betegség esetén hogyan kell lemondani az étkezést. Minden nap reggel 8.00 óráig lehet 

módosítani a jelenlegi szolgáltatóval kötött szerződés szerint az igényeket. Amennyiben a szülő 

nem mondja le időben, akkor az aznapi díj kiszámlázásra kerül.  

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

A Képviselő-testület meghozott egy döntést, mégpedig azt, hogy változtat a szolgáltató 

személyét illetően. Természetesen abból a célból, hogy tartalmasabb, jobb minőségű 

szolgáltatást kapjuk elfogadható áron. Azt a feladatot kaptuk, hogy ellenőrizzük a szolgáltatás 

minőségét. Természetesen nem olyan szinten, mint egy erre hivatott szervezet. Egy alkalommal 

volt kifogás a kiszállított étellel kapcsolatban, ezt jeleztük a szolgáltató felé. Úgy tudom, hogy 

azóta ilyen jellegű probléma, kifogás nem volt, bízom abban, hogy ezután sem lesz.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A napi minősítése az étkeztetésnek megtörténik az intézményekben. Az általános vélekedés az, 

hogy jó minőségű étket kapnak gyermekeink, illetve a szociális étkeztetésben résztvevő idős 

emberek.  

Amit még elmondanék a változások tekintetében: 

óvodai gyermekek esetén háromszori étkezésnél       394,- Ft/ellátási nap/fő,  

általános iskolai tanulók esetén napközi otthoni térítési díj  495,- Ft/ ellátási nap/fő, 

általános iskolai tanulók esetén menzatérítési díj      330,- Ft/ ellátási nap/fő, 

szociális étkező intézményi térítési díja szállítással   520,- Ft/ellátási nap/fő,  

házi szociális gondozott intézményi térítési díja       165,- Ft/gondozási óra. 

 

A rendelettervezetet elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.   

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012 (XII.13.) számú 

rendelete a szociális étkezés, gondozás és a gyermekek napközbeni ellátása intézményi 

térítési díjáról lásd 2. számú melléklet 

 

5. napirendi pont 

Az EKTcT-ban történő feladat-ellátásban való részvétel szándéknyilatkozatának 

megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Képviselő-testület megkapott egy jegyzői kollégiumi ajánlást, melynek értelmében társulásban 

Felsőtárkány Község Önkormányzata pár olyan oktatási kiegészítő feladatban vehet részt, mint a 

pályaválasztási tanácsadás, illetve logopédiai szolgáltatás. Mivel a köznevelés átalakítása 

kapcsán megszűnnek a kistérségben ellátható állami feladatok, a jogszabály megtiltotta 

mindazon társulások létrehozását önkormányzatok között, amelyek állami feladat végrehajtására 

vonatkoznak. Egy érdemi feladat marad társulási feladatként az egri orvosi ügyelet ellátása, 

melyet javaslok a testületnek fenntartani. Nem gondolom azt, hogy ezt a feladatellátást a 

kistérségi irodán keresztül kell megoldani. Az Agria Ügyelet Kft. vezetőjével személyesen 

egyeztettem ebben a tárgyban, javaslom, hogy az Agria Ügyelet Kft-vel közvetlen módon kössük 

meg a szerződést. Az orvosi ügyeleti rendszerhez csatlakozik további 10 önkormányzat, nyilván 

kapacitásbővítéssel, térítési díj ellenében. Javaslom a testületnek, hogy ebben maradjuk benne. A 
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belső ellenőrzés kapcsán javaslom, hogy maradjuk a jól bevált módszerünknél és külső 

vállalkozással végeztessük el ezt a feladatot.  

Van még egy jelentős vagyonelem, az állati hulladék-feldolgozó működtetése.  A Tanács 

javaslata az volt, hogy adjuk át a Városgondozás Kft-nek ezt a vagyont. Ez egy 220 millió Ft-os 

vagyontömeg, amelyet 17 önkormányzat és a Bükk aljai települések (öt) összesen 22 

önkormányzaté. Ebben virtuális vagyontömeg áll az önkormányzatok rendelkezésére, ugyanis 

senki semmit nem vehet ki magának ebből a létesítményből. Eger MJV köteles ellátni ezt a 

feladatot, így térítési díj ellenében lenne lehetősége minden önkormányzatnak ezt a szolgáltatást 

igénybe venni. Javaslom azt, hogy átadva ezt a vagyont a Hulladékkezelő Nonprofit kft-nek, 

kössünk egy megállapodást közfeladat ellátására a szolgáltatási díjat önköltségi áron állapítsuk 

meg. Több önkormányzati vezető megkérdezte, hogy miért jó az nekünk, ha térítésmentesen 

adunk át ekkora vagyontömeget. Egyrészt nem jó, de nem tudunk vele mit kezdeni, mert nem 

lehet szétszedni, másrészt pedig a tulajdonjogi jogosultság kötelezettségekkel is jár. A gépek, 

eszközök, épület amortizálódnak, a fenntartásnak jelentős költségei vannak, és tulajdonosként 

hozzá kellene járulni akkor is ha, semmilyen szolgáltatást nem veszünk igénybe. Javaslom, hogy 

ezt a határozatot is fogadjuk el. Amiért kihagytam a CSANA-t, az az, hogy a település 

megelégedésére működik Felsőtárkányban alapítványi bölcsőde. Nem gondolom azt, hogy 

bármiféle társulás keretében kellene ezt a továbbiakban megoldanunk. Az a javaslatom, hogy 

amennyiben van rá lehetőség az alapítvánnyal kössön szerződést az Önkormányzatunk, 

ugyanazokkal a feltételekkel, melyekkel annak idején már megkötöttünk egy szerződést. Ettől az 

évtől jelentős változások vannak, hiszen 3 éves kortól kötelező óvodába járatni a gyermekeket.   

 

Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 

2014. január 1-jétől kötelező a 3 éves gyerekeket felvenni az óvodába.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben a szülő jelentkezik, fel kell, hogy vegyék a gyermekét.  

 

Holló Anita óvodavezető: 

Amennyiben van férőhely az óvodában 2,5 éves kortól fel kell venni a gyermeket.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm. Az ellátotti kör változik, de mégis megmarad az igény ennek az alapítványi 

bölcsődének a működésére. Javaslom, hogy erre ne kössünk társulási megállapodást.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Arról van adat, hogy ki tudják e elégíteni az igényeket? A bölcsőde létszáma fel van töltve 

folyamatosan? Volt-e olyan észrevétel, jelzés, hogy szerette volna a gyermekét beíratni és 

helyhiány miatt elutasították.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Vannak ilyen információk, az elmúlt években nem volt olyan, hogy nem vettek fel valakit, ezért 

az Önkormányzathoz fordult.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Én azt kérdezem, hogy lehet-e tudni, hogy bölcsődére milyen igény van a településen. Igény van-

e arra, hogy működtessünk egyet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ilyen jellegű felmérést nem készítettünk. Azt el tudom mondani, hogy 10.000 fő lélekszám alatti 

településen nem kötelező a bölcsőde működtetése.  
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Kapuvári Csaba képviselő: 

Azzal egyetértek maximálisan, hogy a térségi együttműködést az alapítványi váltsa fel, ahogy 

javasoltad, én arra gondolok, hogy ha még igény jelentkezik, és nem tudják kielégíteni az 

alapítvány részéről, kell-e nekünk férőhelyet bővíteni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tudunk újabb férőhelyet biztosítani akár az alapítványnak is, hiszen a tornaterem pályázat 

kapcsán az iskolában új konditerem kerül kialakításra, így a jelenleg konditeremként működő 

helyiség, ami egy épületben van az alapítványi bölcsődével, üres lesz.  

Még egy vagyonátadást érintő kérdést kell tárgyalnunk, ami az Eger, Mocsáry Lajos úti 

ingatlannal kapcsolatos. Ezt az ingatlant szintén egy pályázatok útján tulajdonolja az EKTcT, 

melyben a Családi Napközi székhelyén túl van egy helyettes szülői hálózat és van egy Családok 

Átmeneti Otthona nevezetű létesítmény, melyet Eger, mint intézményt tart fenn és működtet. Ez 

be fog olvadni egy szakintézménybe és Eger feladata lesz a továbbiakban a működtetése. Több 

alkalommal került arra sor, hogy felsőtárkányi családok, nehéz helyzetbe került szülők 

gyerekekkel kerültek be ebbe az intézménybe.  

Itt is az a helyzet, ami az állati hulladéklerakónál, hogy van egy vagyontömeg a társul 

önkormányzatok részéről, illetve Eger részéről van egy kötelező feladat-ellátási kényszer, a 

települések részéről pedig van egy igény. Eger azt kéri, hogy a feladat-ellátást az épület fejében 

térítésmentesen elvégzi.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban van egy kérdésem, észrevételem. Amennyiben bővíteni 

kellene a Bélapátfalvai településekkel a létszámot, akkor a rendelő fejlesztéséhez költségek 

merülnek fel. Amennyiben lesznek költségek, mennyire érinti a mi Önkormányzatunkat.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A tíz új csatlakozó települést, beleértve Bélapátfalvai Kistérség településeit, semmiféle további 

költségnövekedést és hozzájárulást nem igényel az EKTcT települései részéről. Bélapátfalván 

található egy pályázatból megvalósított mentőállomás, ami már nem üzemel. Ennek az 

eszközparkja és infrastruktúrája rendelkezésre áll.  

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Javaslom, hogy egyesével 

szavazzunk a határozatokról.  

Az első határozat közgyűjteménnyel, közművelődési feladatokkal foglalkozó határozati javaslat, 

ami arról szól, hogy a Társulási Megállapodásból 2012. december 31-ei hatállyal töröljük. 

Javaslom ennek a határozati javaslatnak az elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

149/2012.(XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, az Egri Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását úgy, hogy a Társulás 

köznevelési, valamint közművelődési, közgyűjteményi feladatot 2013. január 1-jétől nem lát 

el, így azt a Társulási Megállapodásból 2012. december 31-ei hatállyal töröli. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A belső ellenőrzési feladataink ellátása érdekében társulást kívánnak létrehozni a térségben. 

Azzal a módosítással javaslom elfogadni a határozati javaslatot, hogy Felsőtárkányban marad az 
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önálló feladatellátás. A Noszvaji Képviselő- testülettel folytatott tárgyaláson döntünk arról, 

hogy az ezzel kapcsolatos költségtérítés hogyan alakul. Nem javaslom, hogy társulás keretében 

történjen a belső ellenőrzés. Javaslom ennek a határozati javaslatnak az elutasítását egyben 

határozni arról, hogy nem kívánunk részt venni a belső ellenőrzési feladatok közös 

végrehajtásában. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

150/2012.(XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 

támogatja az önkormányzat és fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési 

feladatainak ellátására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

tv. 87. §-a alapján 2013. január 1-jei hatállyal Társulás létrehozását. A Képviselő-testület 

úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzata önállóan látja el belső 

ellenőrzési feladatait, nem kíván részt venni a Társulásban történő belső ellenőrzés 

végrehajtásában. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Városgondozás Eger Kft. részére a Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

tulajdonjogának átadása, illetve a Baktai úti állati hulladékgyűjtő és átrakó telep tulajdonjoga, 

amely átadásra kerül Eger MJV-nak. Ez a két határozat összetartozik, kérem, hogy erről 

együttesen szavazzunk. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

151/2012.(XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Felsőtárkány Község nevében hozzájáruljon, az Eger Körzete 

Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kizárólagos tulajdonát képező Eger 

Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonjogának a Városgondozás 

Eger Kft. részére történő térítésmentes átadásához, azzal, hogy Eger Körzete 

Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a településsel megállapodást köt a 

közfeladat ellátásáról, amelyben a szolgáltatási díjat önköltségi áron állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

152/2012.(XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Felsőtárkány község nevében jóváhagyja, hogy az Eger Körzete 

Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kizárólagos tulajdonát képező 3300 

Eger, Baktai út Hrsz 0992/20, Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep tulajdonjogát és a telepen 

található összes vagyonelemet térítésmentesen átadja Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Itt kell majd esetleg tárgyalásokat folytatni arról, hogy ha van ilyen hulladék azt elhelyezzék? 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem a településről önköltségi áron kötelesek átvenni az itt képződött állati hulladékot. A 

jogszabály jelenleg is lehetőséget biztosít arra, hogy a falusias lakókörnyezetben, 

magánkertekben el lehet helyezni bizonyos állati hulladékot. Sajnálatos módon a településen 

nincs olyan állatállomány, ami ezt különösen indokolná.  

 

Javaslom, hogy a Területfejlesztési Társulás jogutód nélküli megszűnéséről határozzon a 

Képviselő-testület, járuljon hozzá ahhoz, hogy 2012. december 31. napjával jogutód nélkül 

megszűnjön. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

153/2012.(XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Felsőtárkány község nevében jóváhagyja, hogy az Eger Körzete 

Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, a 2009. május 29-én elfogadott és 

jelenleg hatályos Társulási Megállapodás VII. fejezet Záró rendelkezések 3. pontja alapján 

a Társulás jogutód nélküli megszűnését 2012. december 31. napjával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Eger Önkormányzata részére az EKTcT Mocsáry 

Lajos út ingatlanát adjuk át és az ezzel kapcsolatos feladatokat lássa el Eger, mint kötelező 

feladatokat. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

154/2012.(XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3300 

Eger, Mocsáry Lajos utca 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen átadja Eger 

MJV Önkormányzatának azzal, hogy az itt működő kötelező térségi feladatokat – családok 

átmeneti otthona, helyettes szülői szolgálat, családi napközi – a jövőben Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata lássa el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Családi Napközi felsőtárkányi működtetése vonatkozásában javaslom, hogy az Önkormányzat 

kössön szerződést az alapítvánnyal és ne társulási formában üzemeltesse azt. Aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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155/2012.(XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Családi Napközi működtetését a továbbiakban is direkt módon üzemelteti tovább a Kéz 

Kézben alapítványon keresztül, és nem kíván e célból társulásban részt venni. 

 

6. napirendi pont 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló megállapodás megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ennél a napirendi pontnál talán a megállapodás része a legegyszerűbb, azért, mert együttes 

bizottsági ülésen részletekbe menően megtárgyaltuk. Örömmel tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy az általunk javasolt módosításokat minimális technikai változtatásokkal 

elfogadták. Innentől kezdve ennek az átadás átvételi megállapodásnak kötelező és el nem 

választható tartalmi elemeit képezik azok a Képviselő-testületi határozatok, amelyek a 

Felsőtárkányi ÁMK-ban folyó szakmai munka színvonalának fenntartását szolgálják. Ez a 

megállapodásban önálló mellékletként szerepel, illetve a megállapodásban a vonatkozó 

Képviselő-testületi határozatok számszerűen fel vannak tüntetve. A megállapodás nem jelent 

mást, minthogy a köznevelési intézmények: Általános Iskola, Zeneiskola állami fenntartásba 

kerülnek, a feladat-ellátási hely vonatkozásában a működtetés továbbra is Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának feladata és kötelezettsége lesz. Kérem az EEB elnökét ismertesse a bizottság 

álláspontját. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke, képviselő: 

A bizottsági ülésen az előterjesztésben szereplő javaslatokat megbeszéltük, külön kiegészíteni 

nem kívánom.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm, további hozzászólása, kérdése van-e a testület tagjainak. Amennyiben nincs, 

javaslom a megállapodás elfogadását, és felhatalmazást kérek arra, hogy az Önkormányzat 

nevében aláírhassam. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

156/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásról szóló 

előterjesztést. Úgy határozott, hogy az állam általi fenntartásba kerülő intézmény 

átadásáról szóló megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-tal az 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A következő határozati javaslatok a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ további 

létével, illetve intézményegységeinek további működésével kapcsolatosak. Erre egy egész 

komplex anyag készült, köszönöm jegyzőasszonynak és az ÁMK igazgatójának a munkáját. 



 243 

Mivel a testület minden tagja megkapta az anyagot tartózkodom attól, hogy azt 

részletesen ismertessem. A Magyar közlöny 164. számában, 2012. december 7. napján 

kihirdetésre került az összes ránk vonatkozó rendelkezés, ezt azért írtuk bele az előterjesztésbe, 

hogy minden képviselő átlássa, hogy mik azok a jogszabályi kötelezettségek, melyek mentén 

ezeket a határozatokat meg kell hozni. A határozati javaslatok hosszúra sikerültek, felolvasom 

azokat. A sorrendiség egyeztetésre került a KIK-kel is, így szeretném, ha elfogadná a Képviselő-

testület.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

ÁMK intézmény megszüntetése 

dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Van-e javaslat vagy kérdés. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nekem annyi az észrevételem, hogy a határozat hivatkozik a megszüntető okiratra és annak a 8. 

pontjában fel kellene sorolni a gyermekjólétet, hiszen az része volt az ÁMK feladatsorának.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Azt az Önkormányzat fogja közvetlenül ellátni.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Rendben van, de az ÁMK mint szerv megszűnik, és mint szervnek ez feladata volt, ezért úgy 

gondolom, hogy ezt be kell írni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 8. pont a jövőbeni ellátásra vonatkozik 2013. január 1-jétől.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Pontosan a jövőbeni ellátást kérdezem a gyermekjólét vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy 

bele kell venni a 8. pontba. Nem tudom, hogy a könyvtárat meg kell-e említeni, hiszen az is része 

volt az ÁMK-nak. Véleményem szerint azt is oda kellett volna írni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Rendben van, belevesszük, hogy a gyermekjóléti szolgálat Önkormányzati feladat-ellátásban 

látja el a tevékenységét. A könyvtár pedig a közművelődés része, az benne van alapító 

okiratában.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Jó akkor csak a gyermekjólétet, de azt mindenképpen. Köszönöm. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A határozati javaslat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testülettől, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

157/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2012. 

december 31-i hatállyal a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Intézményét 

megszünteti, Bajzátné Szántósi Mária Intézményvezetői megbízását visszavonja.  

Az Intézmény által ellátott feladatok zavartalan elvégzéséhez új intézményi struktúrát hoz 

létre. 
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Felsőtárkány Község Önkormányzata a megszűnő Általános Művelődési Központ 

intézményében foglalkoztatott közalkalmazottakat, munkavállalókat az új intézményekben 

tovább foglalkoztatja, így szolgálati jogviszonyuk folyamatosnak minősül. 

A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ megszüntető okiratát a határozat 

melléklete szerint adja ki.   

Képviselő-testület utasítja az ÁMK Igazgatót, hogy  

- gondoskodjon az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ÁMK 

használatában lévő vagyon, valamint az ÁMK követeléseinek és kötelezettségeinek 2012. 

december 31-i fordulónappal történő leltározásáról.  

- az ÁMK közalkalmazottait  és munkavállalóit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a szerinti, a munkáltató személyében bekövetkező 

jogutódlásról tájékoztassa. 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a megszüntető okirat Kincstári nyilvántartásba, 

valamint az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, 

kormányrendeletben kijelölt központi hivatala felé történő bejelentéséről intézkedjen.   

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola meglapítása és az alapító okirat elfogadása  
dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

Ez a szétválasztott intézmény újjáalakított zeneiskolai és általános iskolai feladatokat ellátó 

intézménye lesz. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

158/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

megalapítására vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pont c)–q) és s)–u) alpontja 

szerinti köznevelési alapfeladatok ellátására Felsőtárkányi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményt hoz létre, melynek felvételi körzete Felsőtárkány teljes 

közigazgatási területe.   

A Képviselő-testület az intézmény Alapító Okiratát elfogadja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az oktatásért felelős miniszter 

köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatala felé 

történő bejelentéséről intézkedjen. 

  

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - intézményvezetői megbízás 

dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Mivel a köznevelési törvény beszűkítette a Képviselő-testület mozgáskörét, ezért a 2012-2013. 

tanév végéig tudjuk a mandátumot meghatározni. Van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, 

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

 

159/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a 

köznevelési intézmény intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy figyelemmel a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §. 

(5) bekezdésére az intézményvezetői feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül 

2013. január 1. napjától 2012/2013. tanév végéig intézményvezetői megbízást ad Bajzátné 

Szántósi Mária Felsőtárkány, Fő út 39. szám alatti lakosnak. 

A munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 83/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján történik, amely jogokat (kinevezés, 

felmentés) Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb 

munkáltatói jogköröket pedig Felsőtárkány Község Polgármestere gyakorolja. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igazgatóasszonynak volt egy kérése, - hogy mivel a tanév vége augusztus 30-áig tart, azonban az 

iskolában az előkészítő munkák a következő tanévre már augusztus hónapban folynak – hogy 

szerencsésebb volna, ha a Képviselő-testület az intézményvezetői megbízatás végét július 30. 

napjában határozná meg. A törvény legfeljebb a 2012/2013. tanév végében határozza meg a 

megbízatás végét, a Képviselő-testület kompetenciája dönteni, hogy támogatja-e az 

igazgatóasszony kérését.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Technikailag ennek mi a jelentősége? 

 

Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 

A tankerületnek ezt a pozíciót meg kell pályáztatni, és ha nem pályázom, nem én nyerem, bármi 

lehetőség adódhat, akkor szükség van legalább két hétre ahhoz, hogy átadás átvétel 

megtörténjen. Tisztelettel azt kérem, hogy július 30-ig hosszabbítsa meg a Képviselő-testület a 

mandátumomat.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Nem értek ezzel egyet, ez az egyik a másik pedig, hogy már döntöttünk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Úgy gondolom, hogy ezt a labdát ne dobjuk a tankerületnek. A munkáltatói jogok is átkerülnek, 

és majd időben eldöntik ők, hogy pályáztatnak-e, ha igen kit választanak. Az a véleményem, 

hogy konzekvensen végig kell vinni azokat a döntéseket, amelyeket már bizottsági ülésen is 

meghatároztunk és ragaszkodni kell ahhoz, hogy az 5 évvel ezelőtti elképzeléseink szerint 

alakuljanak az intézmények dolgai, akár állami akár Önkormányzati feladat-végrehajtásról van 

szó. Javaslom helybenhagyni a Képviselő-testületi határozatot.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az intézményvezetőknek a kinevezése mindig augusztus 31-

éig szól attól függetlenül, hogy ha valakinek lejárt a mandátuma, még lehet pályáztatni, és ha 

nem ő nyeri, akkor két héttel előtte már az új igazgató belép, a régi pedig átad.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Napköziotthonos Óvoda Intézmény megalakítása – alapító okirat elfogadása 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. 

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

160/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda megalapítására vonatkozó 

előterjesztést, és úgy határozott, hogy a gyermekek napközbeni ellátására önkormányzati 

fenntartású és működtetésű Felsőtárkányi Napköziotthonos Óvoda köznevelési intézményt 

hoz létre, melynek felvételi körzete Felsőtárkány teljes közigazgatási területe.   

A Képviselő-testület az intézmény Alapító Okiratát elfogadja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat megküldésével intézkedjen a 

Kincstári nyilvántartásba, valamint az oktatásért felelős miniszter köznevelési 

feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatala felé történő 

bejelentéséről.   

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Napköziotthonos Óvoda Intézmény - intézményvezetői megbízás 

dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

161/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Napköziotthonos Óvoda közoktatási 

intézmény intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy figyelemmel a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §. 

(5) bekezdésére az intézményvezetői feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül 

2013. január 1. napjától 2012/2013. tanév végéig intézményvezetői megbízást ad Holló 

Anita Felsőtárkány, Dózsa György utca 1/1. szám alatti lakosnak. 

A munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 83/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján történik, amely jogokat (kinevezés, 

felmentés) Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb 

munkáltatói jogköröket pedig Felsőtárkány Község Polgármestere gyakorolja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kinevezési okmány elkészítésére. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Közművelődési Intézmény megalakítása – alapító okirat elfogadása 

dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen 1 tartózkodás mellett  elfogadta. 

 

162/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Közművelődési Intézmény megalapítására vonatkozó 

előterjesztést, és úgy határozott, hogy a helyben biztosítandó kulturális szolgáltatás, 

nyilvános könyvtári ellátás, biztosítására, helyi közművelődési tevékenység támogatására 

önkormányzati fenntartású és működtetésű „Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény-t”  

hoz létre.    

A Képviselő-testület az intézmény Alapító Okiratát elfogadja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat megküldésével intézkedjen a 

Kincstári nyilvántartásba történő bejelentéséről.   

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Közművelődési Intézmény - intézményvezetői megbízás 

dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Javaslom, hogy az intézményvezetői megbízást 2014. december 31. napjáig határozzuk meg. 

Már több alkalommal határoztunk úgy, hogy a jelenlegi testület mandátumának lejártáig adtunk 

megbízást akár könyvvizsgálónak, könyvelőnek, stb. Korábban Szántósi képviselő társam 

fogalmazott úgy, hogy hagyjunk a következő testületnek is lehetőséget.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Egyetlen egy beruházást sem fogunk félbehagyni azért, hogy a következő Képviselő-testületnek 

is legyen joga dönteni arról, hogy befejezi-e vagy sem. Ez egy olyan jellegű személyi kérdés, 

amelyben van egy elnyert pályázat, a közalkalmazotti törvény vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően. Természetesen lehet rövidebb határidőt is megszabni, de véleményem szerint ennek 

nincs értelme.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Ugyanúgy gondolom, mint a könyvelőknél, könyvvizsgálónál, hogy választás évében a 

gazdasági évet lezáró határidőket szabtunk. Ezeket a szerződéseket is a következő testület 

meghosszabbíthatja 4-5 évvel.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Akkor kötelező pályázatot kiírni.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A kialakult helyzetet nem mi generáltuk, gondolok itt az ÁMK szétszedésére. Minden 

intézményegységnek eddig is megvolt a vezetője, a folyamatot már elindítottuk akkor, amikor 

ezeket a vezetőket kineveztük. A későbbiekben is a Képviselő-testület lesz az 

intézményvezetőnek a munkáltatója, és amennyiben nem úgy végzi a munkáját, ahogy azt 

elvárjuk, bármikor felállíthatjuk, akár a mandátumának lejárta előtt is. Jómagam nem szeretném 

megtörni ezt az elindított folyamatot.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Ez nem megtörés, hiszen ha lejár a mandátuma ugyanúgy meg lehet választani újra 3-4-5 évre. 

Annak idején azért hoztuk létre az ÁMK-t, hogy Felsőtárkányban megmaradjon az iskola és az 
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óvoda, most azért kell megszüntetnünk, és külön intézményeket létrehozni, hogy 

megmaradjon az iskola és az óvoda, illetve, hogy a szülők a gyermekeiket ne vigyék el Egerbe.  

Nem értem, hogyha a többi szerződést megköthettük a választási évet lezáró gazdasági év 

lezárásáig, mi az akadálya annak, hogy ezt a megbízást ne addig adjuk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Akadálya nincs. A Kft. ügyvezetőjének esetében is a pályázat elnyerésétől számított 5 évre 

bíztuk meg az ügyvezetőt. Az, hogy az ÁMK igazgatóasszony az új jogszabály hatálya alá esik, 

szerencsétlen. Az ÁMK vezetői megbízása sem a Képviselő-testület ciklusához, hanem a 

pályázati ciklushoz igazodott, eddig.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Ebben a kérdésben nem nyilvánítottam véleményt, hogy a következő testületnek is adjunk 

lehetőséget. Más témánál pontosan kritizáltam azt a képviselő társamat, aki ezt mondta. Azt 

gondolom, hogy azért ülünk itt, hogy a feladatainkat elvégezzük, és ha dönteni, akkor hozzunk 

döntéseket. A képviselői ciklusokat a legritkább esetben követik az intézményvezetői 

megbízatások. Nagy baj lenne, ha a Képviselő-testület cseréjével az összes intézményvezetőt le 

kellene cserélni. Az a megbízás, amit Rakusz Márta korábban elnyert 2016. június 30. napjáig 

szól. Nem látok arra se indokot, se alapot, hogy ezt a megbízást most a testület felrúgja. El 

tudom fogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A testületnek mindig meg lesz 

az a joga, hogy ha bármilyen probléma felmerül, megfelelő értékelés, mérlegelés útján lépjen. 

Támogatom az előterjesztést.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Ez a testület már elkezdett valamit kialakítani, jó lenne eljutni arra a szintre, ahová már régóta 

szeretnénk, ehhez van egy alkalmas munkatárs.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Valószínűleg rosszul vontam le a párhuzamot, azt gondoltam, hogy hasonló módon a többi 

megbízáshoz jó lesz.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Először a módosító indítványról szavazunk, egyetért-e a testület a határozati javaslat módosított 

időtartamával. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a módosító indítványt 2 igen 5 nem szavazattal nem fogadta el. 

 

163/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Intézmény - 

intézményvezetői megbízás mandátumának határidejére vonatkozó képviselői indítványt 

nem fogadta el. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kérem, aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen 1 nem 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

164/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 

intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést.  
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Úgy határozott, hogy figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

20/B. (5) bekezdés b) pontjára az intézményvezetői feladatok ellátására nyilvános pályázat 

kiírása nélkül 2013. január 1. napjától a jelenleg érvényben lévő magasabb vezetői 

beosztású megbízása lejártának napjáig, 2016. június 30. napjáig intézményvezetői 

megbízást ad Rakusz Márta Felsőtárkány, Fenyő út 17. szám alatti lakosnak. 

A munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 83/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján történik, amely jogokat (kinevezés, 

felmentés) Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb 

munkáltatói jogköröket pedig Felsőtárkány Község Polgármestere gyakorolja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kinevezési okmány elkészítésére. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának munkáltató jogkör átvétele 

Önkormányzathoz 

dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Javaslom elfogadni a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

165/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. 

január 1. napjától a Gyermekjóléti Szolgáltatás fenntartója és működtetője is Felsőtárkány 

Község Önkormányzata.  

A szolgáltatást végzővel kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 

történik, amely jogokat (kinevezés, felmentés) Felsőtárkány Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogköröket pedig Felsőtárkány Község Jegyzője 

gyakorolja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiraton vezesse át a változásokat, 

és intézkedjen annak a Kincstári nyilvántartásba történő bejelentéséről.   

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

ÁMK-ban foglalkoztatott technikai személyzet átadása a Felsőtárkányi Nonprofit Kft-nek 

dr. Juhász Attila Simon polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Javaslom elfogadni a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

166/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 2012. december 31. napján 

alkalmazásában álló, technikai személyzet 6 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

foglalkoztatott 2013. január 1. napjától a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő 

Felsőtárkány Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. (Felsőtárkány, Fő út 101. 

szám) foglalkoztatási állományába kerülnek. Felsőtárkány Község Önkormányzata a 2013. 

évtől költségvetése terhére biztosítja az alkalmazottak személyi költségeinek fedezetét. 
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7. napirendi pont 

Egyebek 

a) Laguna Kft. megkeresése 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Laguna Kft. és az Önkormányzat között már több per van, volt folyamatban. Megítélésem 

szerint a kft. olyan dolgokat kíván érvényesíteni, amelyek vagy nem történtek meg, vagy nem 

úgy történtek meg, vagy kötelezettsége lett volna a kft-nek. Nem látok sem jogalapot sem 

értelmet abban, hogy fizessünk a kft-nek. Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy utasítsa 

el az ilyen irányú peren kívüli megegyezésre vonatkozó javaslatot, tekintettel arra, hogy ez az 

Önkormányzatra nézve csak hátrányos kitételeket tartalmaz. Gyakorlatilag elfogadottnak tekinti 

azt az Önkormányzati követelést, amely szerződésből ered, és követeli mindazon juttatásokat, 

amiket sem bizonyítani, sem jogalappal alátámasztani nem tud. Javaslom, hogy hozzunk 

határozatot arról, hogy a Laguna Kft. ajánlatát nem fogadja el. Aki egyetért, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

167/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Laguna Kft. felperes által Felsőtárkány Község 

Önkormányzata alperes ellen indított perhez kapcsolódó 2012. november 21. napján kelt 

peren kívüli megegyezés javaslatát, és úgy határozott, hogy a javaslatot nem fogadja el.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

b) ÁMK rendezvénynaptárának elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Képviselő-testület a bizottsági ülésen végigtárgyalta az előterjesztést, az ahhoz kapcsolódó 

költségvetést. Ez a költségvetés inkább tájékoztató jellegű, hiszen a rendezvényszervezés során 

ezek az összegek még változhatnak. A tényleges költségvetés már az új, Önkormányzat által 

alapított intézmény részköltségvetésében 2013. február 15-éig kerül elfogadásra. Most csak a 

rendezvénynaptár elfogadását kérem a Képviselő-testülettől.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke, képviselő: 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztés, azt szakmailag megalapozottnak, jónak tartjuk. 

Örömmel láttuk, hogy egy régi-új elem van benne, várjuk, hogy hogyan sikerül a szervezés, itt a 

fiatalok klubjára gondolok. A rendezvények megszervezése talán kicsit nehezebb lesz, most, 

hogy az ÁMK intézményekre bomlott.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Támogatom a felsorolt rendezvényeket, szeretném kérni, hogy a Tájházba kicsit több programot 

szervezzenek.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke, képviselő: 

Az ÁMK volt vezetőasszonyának megköszönhetjük a közművelődésben kifejtett áldásos 

tevékenységét, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a programok megvalósuljanak. Itt 

elsősorban a költségvetési részére gondolok, ami az utolsó évben nagyon jól alakult. Most kicsit 

félek, és tartok attól, hogy az új intézmény hogyan fog működni.  

 

 



 251 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jómagam nem félek a változástól, hiszen az eddig itt dolgozó kollégák mind itt maradnak, senki 

nem megy el.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke, képviselő: 

Nem az intézmények szakmai része már állami kézben van. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Arra gondoltam, hogy ezek a kollégák itt maradnak Felsőtárkányban, és ugyanúgy számítok a 

segítségükre, az újonnan alakul régi-új intézmények vezetőire, kollégáira, ugyanúgy, ahogy 

számítok a Képviselő-testület munkájára, a civilszervezetekre. Amennyiben a rendezvényeknél 

minden kollégánk és közreműködő civil, illetve civilszervezetek ugyanúgy állnak a munkához, 

mint eddig nem látom okát annak, hogy féljünk az újtól. Az, hogy az állami irányítás mit hoz 

számunkra, nem tudom, azt viszont igen, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a 

kialakult rendszer helyben maradjon. Köszönöm mindeni munkáját, melyre a jövőben is 

számítok. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke, képviselő: 

Alapjaiban egyetértek a polgármester úr által elmondottakkal. Pedagógus fejjel már előre 

gondoltam a következő tanévre, amikor beindul az egész napos iskola, az emberek energiáját 

kiveszi az a munka, amit egész nap végeznek. Az a kérdés, hogy mennyi energia jut a többi 

feladatra. Nem a szándékon múlik, én is azt érzem és tapasztalom, hogy mindenki szeretné, ha 

ezek a települési rendezvények jól sikerülnének, melybe, ha marad energiája be is kapcsolódik. 

A következő évi szakmai munkát már nem figyeljük, hanem központilag irányítják. Tartok tőle, 

hogy nem lesz jó ez a szervezeti keret.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Két excel táblát kaptunk, ami kidolgozatlan, valószínűleg a munkaanyagot kaptuk meg. Felmerül 

bennem a kérdés, hogy hogyan lehet úgy elfogadni egy szakmai programot, ha nem teszem mellé 

a költségeket. Azt beszéltük meg a bizottsági ülésen is, hogy ahogyan az előző években ezt 

szépen pozitív nullára tervezési szinten is ki lehet hozni. Nem szükséges megvárni a 

költségvetést, mert ha és amennyiben, pozitív nullára a finomhangolás után ezt ki lehet hozni, 

akkor ezt a költséget el lehet fogadni. A tapasztalat az, hogy az elmúlt két évben nem nullára, 

hanem pozitív irányba mozdult az összes rendezvény egyenlege.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

168/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi ÁMK 2013. évi 

rendezvénynaptárát. 

 

Felelős: ÁMK igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

c) Adósság konszolidáció elfogadása 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ebben a napirendi pontban volt egyet nem értés, köszönöm a képviselői javaslatokat, 

véleményeket. Nem a Képviselő-testülettel nem volt egyet nem értés, hanem a kommunikációba 

csúsztak hibák a sajtó oldaláról. A kormányzat úgy döntött, hogy 2012. december 12-ével 

fennálló bármilyen jogcímen meglévő Önkormányzati tartozást a központi költségvetés terhére 

átvállalja. Éveken keresztül hitel nélkül gazdálkodtuk végig a költségvetési éveket. Az, hogy 

mégis érint minket ez az adósság rendezési eljárás, nem jelent mást, minthogy az Önkormányzat 

évek óta meglévő és pályázatok érdekében igénybe vett folyószámla hitelét is érintette az eljárás. 

Jelenleg az a helyzet alakult ki, hogy a pályázatainkban lévő pénzeszközeink mind 

visszatérülnek pályázati forrásból, nem a likvidhitelt kell fizetnie az Önkormányzatnak, hanem a 

következő évben egy 30 millió Ft-ot meghaladó költségvetési tartalékot képez. A 

likvidhitelünket a tegnapi nappal jóváírta a kormányzat, amihez a Képviselő-testületnek is kell 

hoznia egy határozatot, melynek szövegét felolvasom. Aki a határozati javaslat elfogadásával 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

169/2012. (XII. 13.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az adósságkonszolidációra vonatkozó előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 

évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ában 

foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai 

megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem 

térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a 

költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12. napján adósságrendezési 

eljárás alatt Felsőtárkány Község Önkormányzata nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a 

alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 

járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam 

közvetlenül megfizesse a hitelezőnek. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, jegyzőt, hogy az önkormányzat 

nevében:  

a) a hitelező által érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb 

költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 

b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 

Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 

igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c) a költségvetési törvény 76/C §. (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 

megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.   

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, 

vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval 

érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés 

biztosítékául szolgál. 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvény 76/C. §. szerinti 

adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az 

önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat 

megismerje és kezelje.   

 

Határidő: 2012. december 17. 
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Felelős: polgármester, jegyző 

 

d) Vízmű Eger 0152hrsz-ú területének megosztása  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előterjesztéshez csatoltunk megosztási vázrajzot, tulajdoni lapot. Az önkormányzatok egyszer 

átadták, most pedig visszakapják a Vízmű vagyon részeiket. A területnek sok tulajdonosa van, 

egy birtok elkülönítési és bejegyzés nyilvánítási okirat aláírására kérik a Képviselő-testületet. 

Ebbe van a Vízmű terület, ami a 0152/2 hrsz. és van egy 0152/1 hrsz. ami elkülönített területrész, 

ehhez kérik a testület hozzájárulását. Aki a határozat elfogadásával egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

170/2012. (XII.132.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontot 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert, a 0152 hrsz-ú Heves 

Megyei Vízmű  Zrt. használatában lévő közös Önkormányzati terület megosztására 

vonatkozó megállapodás tervezetet aláírja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

e) Az EKTcT kommunális hulladék gyűjtésére-szállítására vonatkozó közszolgáltatás 

megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Képviselő-testület megkapta a kistérség által megküldött határozati javaslatot, amely a 

Hulladékgazdálkodási Társulásra vonatkozik. Nagy kérdés számomra, hogy megbízzuk-e ezzel a 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást, vagy maradjon az Önkormányzatnak egy olyan 

jogosultsága, hogy mi magunk választjuk ki a szolgáltatót. Egy közbeszerzés esetén, ahol sok 

önkormányzat verseng egy szoláltatóért más ág érhető el, mint ami egyéni szerződéskötésnél, de 

2014. január 1-jétől hatósági áras lesz ez a szolgáltatás, innentől pedig értelmetlen a történet. Én 

azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ebben a kérdésben napolja el döntést, hiszen az előbb 

felvetett kérdések egyikére sem tudom a választ. Aki egyetért az elnapolással, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A településről többen jelezték, hogy a kábeltévében a szürke hátlapon a fehér betűk 

olvashatatlanná váltak. Kérem, hogy más színnel legyenek írva ezek a hirdetések.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Én annyit szeretnék mondani, hogy a rendezvények vetítésénél a hang és a kép nincs 

összhangban.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Természetesen jelezni fogom a problémát, nekem is többen felvetették ezeket a problémákat.  
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Bajzát Ferenc képviselő: 

Vannak pozitív visszajelzések is. Kedvező, hogy a település lakosai nem a régi rendezvényeket 

látják, hanem a nyári és a legfrissebb videókat.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kérem a lakosságot, hogy amennyiben bármilyen észrevételük van a kábeltévével kapcsolatban 

azt jelezzék a Polgármesteri Hivatalban.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Meggyőződtem arról, hogy technikailag is sokat javult a helyzet, tartalmában kellene átgondolni. 

Úgy gondolom, hogy objektíven, de mégis valamilyen terv szerint kellene sugározni a videókat. 

Amit még szeretnék látni az intézményektől kapott videók, iskolából, óvodából.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Adventi rendezvényekkel kapcsolatban egy komplett sorozat készül, illetőleg az 

intézményegységek részéről is átkerültek a videók vágásra. Az elmúlt hónap történéseiből lesz 

egy televíziós anyag. Reméljük a lakosság is olyan lelkesen fogadja, ahogy azt mi szeretnénk.  

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.25 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 


