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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Képviselő-testület 2012. december 20. napján 

18.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

174/2012.(XII.20.) A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadása 

175/2012.(XII.20.) A védőnői szolgálat munkáltatójának változása  

176/2012.(XII.20.) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés munkáltatójának 

változása 

177/2012.(XII.20.) Ady út – Fő úti összekötő híd építési költségeinek kiegészítése 

178/2012. (XII. 20.) A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ alkalmazottainak 

jutalmazása 

179/2012. (XII. 20.) A Fő út-Ady Endre út összekötés, 0+023 km sz. Imókő-patak híd építése 

és hozzá kapcsolódó út felújítás tárgyában műszaki ellenőrzésre 

vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 

180/2012.(XII.20.) A Felsőtárkány SC. Sportegyesület támogatásának elfogadása 

181/2012.(XII.20.) MVM árajánlatának elfogadása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 263. oldaltól 269. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Polgármesteri Hivatal megszüntetése 

 Előadó: polgármester, jegyző 

 

2. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Bajzát Ferenc 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 2 fő kivételével megjelent a 

Képviselő-testületi ülésen.  

 

A képviselői létszám: 4 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 ülést a meghívóban 

feltüntetett napirendi pontoknak megfelelően szeretném tárgyalni Aki az előterjesztéssel 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

A Polgármesteri Hivatal megszüntetése 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkány és Noszvaj települések Képviselő – testülete 2012. december 13. napján kelt 

határozatukkal elfogadták a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról szóló 

megállapodást, valamint a hivatal alapító okiratát. 

 

Mindezen okból Felsőtárkány Község Képviselő-testületének önálló Polgármesteri Hivatala 

megszűnik. 

A megszüntetésre és a hivatal által eddig ellátott feladatokra vonatkozóan szükséges a 

Képviselő-testület határozata. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pont mellékleteként csatolt előterjesztést 

megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek! Aki a határozati javaslattal 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

174/2012. (XII. 20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. CXCV. törvény 11. §-a alapján Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalát, mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. december 31. napjával 

megszünteti. A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát a határozat melléklete szerint 

adja ki,  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy  
- gondoskodjon az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Hivatal használatában 

lévő vagyon, valamint a Hivatal követeléseinek és kötelezettségeinek 2012. december 31-i 

fordulónappal történő leltározásáról.  
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- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és munkavállalóit a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58. §-a szerinti, a munkáltató személyében bekövetkező 

jogutódlásról tájékoztassa. 

- A megszüntető okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséről intézkedjen.    

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A védőnői ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás 

körében. Felsőtárkány községben jelenleg a területi védőnők közalkalmazottak, a Polgármesteri 

Hivatal alkalmazottjai. A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ illetékes vezető 

védőnője látja el.  

2013. január 1-ével az önálló Polgármesteri Hivatal megszűnik, Noszvaj Község Képviselő-

testületével kötendő megállapodás alapján Közös Önkormányzati Hivatal jön létre.  

Mindezek miatt szükséges a jelenlegi szervezeti struktúra átalakítása.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a védőnői szolgálatra vonatkozó előterjesztésemet 

megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Aki a határozati javaslattal egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

175/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

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

január 1. napjától a Védőnői Szolgálat működtetője Felsőtárkány Község Önkormányzata. 

A szolgálat része az egészségbiztosítási finanszírozásnak, amelyre vonatkozóan szerződés 

megkötésére Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazása 

alapján Felsőtárkány Község Polgármestere jogosult. 

A védőnővel 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 Önkormányzatának 

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: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az 

alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket 

fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáikat megoldhassák. Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok 

elsősorban az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, 

továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat. 

Az alapszolgáltatások körébe tartozik: 
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- Étkeztetés: melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni 

azoknál, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt nem képesek biztosítani.  

- Házi segítségnyújtás: keretében kell gondoskodni, azokról az időskorúakról, akik otthonukban 

önerőből nem képesek magukat ellátni, azokról a pszichiátriai betegekről fogyatékos 

személyekről és szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 

kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek de amúgy képesek önmaguk ellátására. 

Ugyancsak ezen szolgáltatás keretében kell gondoskodni azokról, akik egészségi állapotuk miatt 

ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.  

- Családsegítés: mely által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás a szociális munka 

eszközeinek és módszereinek alkalmazásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a 

különböző közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.  

Felsőtárkány községben jelenleg a szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó kolléganők 

közalkalmazottak, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjai.  

 

2013. január 1-ével az önálló Polgármesteri Hivatal megszűnik, Noszvaj Község Képviselő-

testületével kötendő megállapodás alapján Közös Önkormányzati Hivatal jön létre.  

Mindezek miatt szükséges a jelenlegi szervezeti struktúra átalakítása.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó 

előterjesztésemet megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Aki a határozati 

javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

176/2012. (XII.13.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

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

január 1. napjától az Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés szociális szolgáltatások 

működtetője Felsőtárkány Község Önkormányzata.  

A szolgáltatást végzőkkel 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 

Önkormányzatának 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 

 

2. napirendi pont 

Egyebek 

 

a) Ady E. u. – Fő út összekötő híd  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány község Önkormányzata a Fő út-Ady Endre út összekötés, 0+023 km sz. Imókő-

patak híd építése és hozzá kapcsolódó út felújítás” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményeképp a legkisebb árajánlatot tevő Roly Bau Kft. ajánlatát ítélte meg a 

legkedvezőbbnek. A pályázati forrás nem biztosítja teljes körűen az építési beruházás 

megvalósításának összköltségét, így a megvalósuláshoz annak kiegészítésére van szükség. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásban előterjesztett határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

177/2012 (XII. 20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a „Felsőtárkány, Fő út-Ady Endre út összekötés, 0+023 km 

sz. Imókő-patak híd építése és hozzá kapcsolódó út felújítás” tárgyában a közbeszerzés 

eredményére vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a pályázati forrásból 

rendelkezésre álló nettó 50.514.000,- Ft építési költséget a legalacsonyabb árajánlatot tevő 

Roly Bau Kft. által meghatározott nettó 55.004.488,- Ft erejéig kiegészíti.  

A különbözet összegét 4.490.488,- Ft + ÁFA összeget az önkormányzat saját költségvetése 

terhére, a költségvetési tartalék soron biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

b) A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ alkalmazottainak jutalmazása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ az önkormányzat legnagyobb intézménye, amely 

2013. évtől már nem ebben a formában működik tovább. Az intézmény dolgozóinak szeretném 

megköszönni az idei évben végzett munkáját, emiatt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az 

intézmény minden dolgozóját jutalomban részesítsük, amelynek összege 2 millió forint + járulék. 

 

178/2012 (XII. 20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ intézmény 

dolgozóinak a jutalmazását, és úgy határozott, hogy e célra 2 millió forint + járulék 

összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére.  

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

c) Fő út-Ady Endre út összekötés, 0+023 km sz. Imókő-patak híd építése és hozzá 

kapcsolódó út felújítás tárgyában műszaki ellenőrzésre vonatkozó árajánlat kiválasztása  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A beruházás megvalósítására megtörtént a közbeszerzési eljárás eredményeképp a kivitelező 

kiválasztása. Az építés megkezdése előtt szükséges a műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlat 

kiválasztása is. Az önkormányzatunk 3 ajánlattevőt keresett meg ez ügyben, akik a mellékletként 

csatolt árajánlatokat nyújtották be.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a legkedvezőbb árajánlat kiválasztásával hozzunk határozatot 

a műszaki ellenőr megbízására vonatkozóan. 

 

179/2012. (XII. 20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata:   

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a „Felsőtárkány, Fő út-Ady Endre út összekötés, 0+023 km 

sz. Imókő-patak híd építése és hozzá kapcsolódó út felújítás” tárgyában a műszaki 

ellenőrzésre vonatkozó árajánlatokat és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
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benyújtó Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg 

a műszaki ellenőrzési feladat ellátásával.   

Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31.  

Felelős: polgármester  

 

d) Sportegyesület támogatása 

 

 dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata 2012. XI. 22. napján határozatot hozott a Felsőtárkány SC. 

Sportegyesület beruházásának támogatására. A megvalósításhoz szükséges az önkormányzat 

anyagi támogatása, melyről a novemberben meghozott határozat elviekben rendelkezik, azonban 

a pénzügyi teljesítéshez szükséges annak pontosítása. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásban előterjesztett határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

180/2012 (XII. 20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány SC. Sportegyesület beruházási 

támogatására vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy a 131/2012. (XI. 22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egy kis 

műfüves pálya és egy új nagy füves pálya, illetve a körülötte lévő infrastruktúra teljes 

megújításának létesítésére 2 millió forint támogatást biztosít a költségvetési tartalék 

terhére.  

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatás pénzügyi teljesítéséről.  

 

Határidő: 2012. december 31.  

Felelős: polgármester   

 

e) MVM ajánlatának elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-vel jelenleg az önkormányzatnak érvényes 

szolgáltatási szerződése van, amely 2012. december 31. napjával lejár. A 2013. január 1 – 2013. 

december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a cég megküldte a testületi anyagba 

mellékletként csatolt árajánlatát, melynek elfogadását javaslom. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő MVM által benyújtott 

ajánlatot elfogadni szíveskedjen, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

181/2012. (XII.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 1-jétől 

érvényes ajánlatát és úgy döntött, hogy azt elfogadja, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására.  



 269 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 18.40 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 


