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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2013. január 24. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

1/2013.(I.24.) A civilszervezetek 2012. évi munkájáról szóló beszámolóinak 

elfogadása 

2/2013.(I.24.) A 155/2012.(XII.13.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

 

3/2013.(I.24.) A 166/2012. (XII.13.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

 

4/2013.(I.24.) Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása 

 

5/2013.(I.24.) Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás 

fejlesztése” című pályázaton való részvétel elfogadása 

6/2013.(I.24.) Bükk-Mak Leader Egyesület tagi kölcsön kérelmének elfogadása 

7/2013.(I.24.) Közoktatási megállapodás módosításának elfogadása 

8/2013.(I.24.) Medicina Komlex Házibeteg Szolgálat ajánlatának elfogadása 

fizikoterápiás szolgáltatásra 

Rendeletek: Tárgya: 

1/2013.(I.24.) Az 1/2011. (I. 20.) számú az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

2/2013.(I.24.) 2/2011. (I. 20.) számú a közterületek tisztántartásáról és a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálatról szóló rendelet módosítása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 1. oldaltól  21. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

 

2. A civilszervezetek beszámolója a 2012. évben végzett tevékenységről 

 Előadó: polgármester 

 

3. Az állatorvos tájékoztatója az eltelt év munkájáról 

 Előadó: polgármester 

 

4. A 155/2012.(XII.13.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

5. A 166/2012. (XII.13.) számú Önkormányzati határozat módosítása 
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 Előadó: polgármester 

 

6. Az 1/2011. (I. 20.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

7. Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

8. 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 

 

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. 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: 

2013. január 1-jével felállt a Járási Hivatal és az érdemi ügyintézés is megkezdődött. Bizonyos 

ügycsoportok teljes egészében elkerültek az Önkormányzattól, illetve vannak olyan 

ügycsoportok melyeknek egy része itt maradt az Önkormányzatnál. Természetesen a lakosságot 
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folyamatosan értesítjük arról, hogy mely ügycsoportok intézését látunk el itt helyben, 

illetve melyek azok az ügycsoportok, melyekkel a Járási Hivatalba kell menni.  

Másik jelentős döntése volt a Képviselő-testületnek, a Noszvajjal közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozása. A szükséges dokumentációk elkészültek a Kormányhivatal felé ezeket benyújtottuk. 

A közös hivatal 2013. január 1-jétől működik. A Noszvaji kirendeltségen négy kolléganő látja el 

a feladatot az aljegyző vezetésével, Hegyiné jegyzőasszony pedig szakmai felügyeletet lát el. 

Havonta egy alkalommal ügyfélfogadást tart a településen. A Felsőtárkányi Polgármesteri 

Hivatalban is zavartalanul megtörtént az átállás, az ügyfélfogadás folyamatos.  

A harmadik nagy feladat, ami ránk várt a tavalyi év végén, az ÁMK megszüntetése, és az új 

intézmények felállítása, illetve az állami fenntartásba átadott, de Önkormányzati működtetésben 

megtartott általános- és zeneiskolai szolgáltatás működtetése.  Az intézmények átadás átvételével 

kapcsolatos feladatok nem zajlottak zökkenőmentesen, de véleményem szerint úrrá lettünk a 

problémákon. Ami nagyon fontos és hangsúlyozni szeretném a televízió nyilvánossága előtt is, 

hogy az intézményekhez való hozzáállása a Képviselő-testületnek nem változott meg.  

2008. évben elkezdődött az előkészítés és a tavalyi év végén eljutottunk addig, hogy az 

Egészségházra vonatkozó pályázatot benyújtsuk. A pályázathoz szükség lesz egy Képviselő-

testületi határozatra is, melyet a mai ülésen szeretném, ha megszavazna a testület. 

Az Ady Endre utca – Fő út összekötő híd pályázat kapcsán szeretném elmondani, hogy 

megtörtént a pályatestek kijelölése, a földmérési feladatokat elvégezték. A jövő hét elején 

folytatódik a munka a fák kivágásával, tereprendezéssel. Amint a közszolgáltatók áthelyezik a 

villanyoszlopokat, illetve a földkábelt elkezdődik a kivitelezés.  

Kérem jegyzőasszonyt, hogy adjon rövid tájékoztatást a Járási Hivatallal kapcsolatos ügyintézés 

kapcsán. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Szeretném tájékoztatni a település lakosságát, hogy 2013. január 1-jétől a Járási Hivatalhoz 

átkerült hatáskörök tekintetében a kérelmeket továbbra is átvesszük a Polgármesteri Hivatalban 

és elbírálásra felterjesztjük. A szociális ellátás területén benyújtandó kérelmekre gondolok 

elsősorban, ilyen az ápolási és közgyógyellátási terület. Az említett ügycsoportoknak nem 

minden fordulata került a járásokhoz, maradtak olyan részei ezeknek az ügyeknek, melynek 

intézésében a jegyző illetékes. A gyámügyi ügyintézés teljes egészében a Járási Hivatalhoz 

került, a népesség-nyilvántartás és a lakcímügyintézés pedig helyileg az Okmányirodába. 

Amennyiben az ügyfelek személyesen jelennek meg a Járási Hivatalban, az gyorsítja az 

ügyintézést, de akadálya nincs annak, hogy itt helyben nyújtsák be a kérelmeket az ügyfelek.  

 

2. napirendi pont 

A civilszervezetek beszámolója a 2012. évben végzett tevékenységről 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelent civilszervezetek vezetőit, képviselőit. Az Önkormányzat 

2008. óta minden évben az ide vonatkozó rendelet alapján támogatásban részesíti a 

civilszervezeteket, akik ugyanezen rendelet alapján elszámolási kötelezettséggel tartoznak az 

Önkormányzat által átadott pénzeszközökről.  Úgy gondolom, hogy ez technikai része a 

dolognak, ettől sokkal lényegesebb, hogy ezek a szervezetek léteznek, működnek, segítik a 

munkánkat, színesebbé teszik a Felsőtárkányi civil életet. A civilszervezetek elkészítették a 

beszámolóikat, melyeket a Képviselő-testület mind a két bizottsága megtárgyalt. Kérem a 

bizottsági elnököket, hogy pár szóban ismertessék a bizottságok véleményét.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke, képviselő: 

Községünkben a civil szervezetek létükkel, rendszeres működésükkel, a közösségszervező 

tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak Felsőtárkány faluközösségének erősítéséhez, 

értékeinek megőrzéséhez, jó hírnevének megtartásához. 

 A 2012-es évben kérésük alapján önkormányzatunk költségvetésünkben meghatározott összeget 

biztosított számukra. 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő - testületének 7/2012 (II.9.) és 8/2011 sz. 

rendelete 6.§ (1) bekezdése szerint Polgármester Úr beszámolót kért az általunk támogatott civil 

szervezetektől 2012. november 29-én keltezett levelében.  

Bizottságunk az Emberi Erőforrás Bizottság január 17-ei ülésén 12 civil szervezettől érkezett, az 

elmúlt év tevékenységéről készített beszámolót tárgyalt és véleményezett. 

  

Felsőtárkány Sportegyesülete 

A sportegyesület vezetése az elmúlt évben megújult. Csáti Sándor egyesületi elnök készítette a 

beszámolót a 2012-es év tevékenységéről, a labdarúgó szakosztály eredményeiről, a sikeres két 

pályázatról, az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról és a 2013-as év terveiről. 

2013. évi kérelmünket támogatjuk. 

 

Felsőtárkányi Nyugdíjas Érdekvédelmi szervezet 

Edényi Tiborné beszámolójában olvasható hogy 2012-ben taglétszámuk 75 főre növekedett. 

Szervezettségük, összefogásuk, az önzetlen munkavégzésük a község érdekében igazi mintát 

mutat a fiatalabb nemzedékek számára. Köszönjük a rendezvényekhez nyújtott segítségüket.  

Javasoljuk a szervezet 2013.évi anyagi támogatását. 

 

Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 

Bizottságunk működésüket fegyelemmel kísérte, segítette, változatlanul támogatja. 

Bartyik Jánostól kapott szöveges értékelésben olvasható hogy 2012-ben 11 fellépésük volt. A 

községi rendezvények sikeréhez nagyban hozzájárultak, produkcióikat köszönjük.    

Változás a zenekar életében, hogy új karmestert, művészeti vezetőt választottak Karnizs Csaba 

személyében. Az elszámolást az elmúlt évről megkaptuk, kérelmüket, támogatjuk. 

  

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület 

Bajzát Zoltán egyesületi elnök igényes beszámolója és az egyesület tartalmas munkavégzése, 

szervezettsége jó színvonalat jelent Felsőtárkány civil életében. 

Idézet az elnök beszámolójából: 

„Bízom benne, hogy tevékenységünkkel, önzetlen munkánkkal hozzá tudtunk járulni településünk 

fejlődéséhez, környezetünk szépítéséhez és gyermekeink környezettudatos neveléséhez. Az 

elkövetkező időben is arra törekszünk, hogy a tóhoz látogatók továbbra is kellemes, ápolt 

környezetben töltsék el szabadidejüket és jól érezzék magukat Felsőtárkányban.” 

Támogatásukat a 2013-as évben is javasoljuk. 

 

Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 

Változás a közalapítvány életében, hogy művészeti vezetőnek Szabó Dánielt választották, aki 

beszámolójában a következőket fogalmazta meg:  

„Hagyományőrző néptáncegyüttesként nagyon fontosnak tartjuk, hogy visszanyúljunk az eredeti 

gyökerekhez, újra felkutatva községünk eredeti zenéjét, táncát, népszokásait. Ez a folyamat a 

2012-es évben megkezdődött. Felsőtárkányi archív táncanyagok, adatközlők dallamai alapján 

készült egy új koreográfia, mely a felsőtárányi farsang népszokásának egy részét dolgozza fel.” 

A hagyományok ápolását támogatjuk. A községi rendezvényeken előadott produkciókat 

köszönjük. A jó szakmai színvonal feltétele a jó művészeti vezető szakember, a vezetés és a 

tagok lelkesedése. Ebben az évben ünnepli az együttes fennállásának 60. évfordulóját. 

Aránytalanul magas a kérésük, de amennyiben a költségvetés engedi támogatásukat javasoljuk. 
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Rozmaring népdalkör 

Kakuk Simonné csoportvezető és Bódi Anita művészeti vezető beszámolójában olvasható, hogy 

új tagokkal bővült a népdalkör. 17 alkalommal lépett fel, felelevenítve Felsőtárkány és Heves 

megye énekes hagyományait. 2012-ben ünnepelte a közösség fennállásának 20. évfordulóját.  

Javasoljuk agyagi támogatásukat. 

 

Agria Shotokan Karate Egyesület 

Juhász Ferenc elnök, már hagyományosan tartalmas beszámolójában leírt sok szép eredményhez, 

működésükhöz gratulálunk. A 2013-as évben is javasoljuk támogatásukat.  

 

Plébániai Karitasz 

Énekes Albertné csoportvezető tájékoztatója és tevékenységük is bizonyítja, hogy az 

önkormányzat által nyújtott támogatást nemes célra használták fel. Anyagi támogatásukat ebben 

az évben is javasoljuk. Pozitívum, hogy a családsegítő szolgálattal az együttműködésük 

kiemelkedően jó.  

 

Felsőtárkányi Öregfiúk Labdarúgó Csapat  

Hegyi Sándor által képviselt szerveződés a támogatást egri kispályás labdarúgó bajnokságon 

való szereplésre, alvég-felvég mérkőzés-, Szüret kupa-, Karácsony kupa megrendezésére 

fordították. 

Javasoljuk, hogy ebben az évben a Felsőtárkány Sportegyesületnek nyújtott támogatásból 

próbálják megoldani a csapat működtetését. 

 

Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 

Merczel László beszámolója tartalmas munkáról szól. 25 programot, 12 túrát szerveztek több 

mint 100 fő vett részt rendezvényeiken. Működésük 2013-ban is támogatandó. 

 

Felsőtárkányi Amatőr Gasztronómusok 

Erdélyi László 12 főből álló civil szerveződés tevékenységéről ad számot. Községünk 

nagyrendezvényein, Makláron és Demjénben főzőversenyeken jeleskedtek, képviselték 

községünket. Támogatásukat javasoljuk.  

 

Polgárőr Egyesület 

Üdvözöljük az újjáalakult Polgárőr Egyesület tagságát és vezetőit, Üveges Zoltánt, Fekete 

Gábort. Működésükhöz mindenképpen anyagi segítséget is javasolunk. Tevékenységükről 

részletesebben a közbiztonság helyzetének elemzésekor fogunk tárgyalni. 

 

Összességében javasoljuk a Képviselő-testületnek a beszámolók elfogadását. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke, képviselő: 

A PB bizottság a beszámolók számszaki részével foglalkozott, és megállapítottuk, hogy a 

rendeletünk mellékletében foglalt tartalmaknak megfelelnek. A 2012. évben több mint 6 millió 

Ft támogatási összeg volt az, amiről a beszámolók elkészültek. 2013. évre benyújtott támogatási 

kérelmek összege meghaladja a 9 millió Ft-ot. A bizottság úgy gondolja, hogy a költségvetés 

tervezésekor látjuk jobban a számokat, és döntjük el, hogy ezt a jelentős igényt, hogyan tudjuk 

megvalósítani. A mai napon sajnos nem tudunk egyértelmű igent mondani, minden egyes 

támogatási igényre, hiszen a költségvetés még nem került elfogadásra, de annyit ígérhetek, hogy 

a lehető legtöbb támogatást és a legtöbb forrást biztosítjuk ahhoz, hogy ez a színvonalas, 

tartalmas munka legalább ilyen jó színvonalon folytatódjon.  El szeretném még mondani, hogy 

2012. év végéig, a művészeti vezetők tiszteletdíját a Felsőtárnyi Bükk-kapu Kft-n keresztül 

számoltuk el, és a velük kötött szerződés alapján fizettük ki. A belső ellenőri vizsgálat rámutatott 

arra, hogy ez egy burkolt támogatás, tehát ezt a jövőben már nem tudjuk megtenni. A bizottság 

részéről egy olyan előzetes döntés született, hogy 2013-ban az egyesület ugyanolyan átadott 
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pénzeszközként – mint ahogy eddig a támogatásokat kapták – kapják a művészeti 

vezetők tiszteltdíját. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzattól két részletben, ahogy eddig is, 

kapják a finanszírozást. A művészeti vezetők ezután a civilszervezeteket működtető 

egyesületekkel kerülnek szerződéses kapcsolatba, és az elszámolás a szabályaiknak megfelelően 

zajlik.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm, kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van –e kérdés a civilszervezetek vezetői felé. 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület elnökét szeretném megkérdezni, hogy a 

tavaly pályázati pénzből megvásárolt volt könyvtár épületét mikor teszik rendbe. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Képviselő úr a Kárpát Egyesületről beszél, valóban elnyertek egy pályázatot, melynek kapcsán 

az ingatlan vételi árát már át is utalták az Önkormányzat számlájára. Az épület teljes külső- és 

belső felújítása, tetőcseréje, és az ingatlan környékének rendbetétele ez év márciusában kezdődik 

el. A jövő évben már 13 civilszervezetet köszönthetünk itt a testületi ülésen, akikre büszkék 

lehetünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Kárpát Egyesület ezzel a felújítással a településnek a 

központi részét is rendezettebbé teszi.  

Szeretném megkérdezni a civilszervezetek részéről, hogy az írásos beszámolókat kívánják-e 

szóban kiegészíteni.  

 

Kakuk Simonné Rozmaring Népdalkör: 

A Rozmaring Népdalkör nevében szeretném megköszönni a Képviselő-testület támogatását, 

illetve a 20. éves jubileumi ünnepséghez való hozzáállását. Nagyon köszönjük. 

 

Szántósi Rafaelné Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet: 

 A szervezet nevében egy kéréssel szeretnék a tisztelt Képviselő-testülethez fordulni az 

elszámolással kapcsolatban. A tagságunk elég nagy létszámú, ezért a mozgatása igen nehéz. 

Megalakulásunk óta minden évben elszámoltunk a tagoknak az utolsó forintig, amit 

jegyzőkönyvben mindig rögzítünk. A gond a december 31-ei határidővel van, hiszen az éves 

összevont taggyűlésünket minden év februárjában tartjuk. A támogatásunk második felét 

október-november hónapban kapjuk meg, ezért azt nem tudjuk elkölteni december végéig, 

elszámolni szintén nem tudjuk. A kérésem az, hogy a tagoknak való beszámolást tegyék át 

február hónapra, amennyiben ez nem lehetséges, a támogatás második felét kapjuk meg 

hamarabb. Végül szeretném megköszönni a Képviselő-testület támogatását. 

 

Énekes Albertné Plébánia Karitász Egyesület: 

El szeretném mondani, hogy a karitász szervezet a településen 19 évvel ezelőtt alakult, és 12 

főből áll. A tagok korhatára 64-86 évig terjed. A csoport az Egri Egyházmegye karitász 

központjának az irányításával működik. Az igazgató Árvai Ferenc atya, aki szintén támogatja a 

csoportot. Szeretném megköszönni a Képviselő-testület támogatását.  

 

Erdélyi Tiborné Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet: 

Be szeretném jelenteni, hogy az elnöki teendőket nem szeretném a továbbiakban ellátni. A 

döntésemet azért adtam elő itt a testület előtt, mert eddig nem vállalta el senki az elnökséget.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Arra kérem Mariska nénit, hogy olyan formában, ahogy eddig Marika nénivel vállalják fel a 

vezetést, hiszen a szervezetnek, az Önkormányzatnak így jó. Természetesen beleszólni nem  
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tudunk, hiszen nem az Önkormányzat kompetenciája meghatározni vagy javaslatot 

tenni, hogy egy adott civilszervezetnek ki legyen a vezetője. Ezt a kérdést a szervezeten belül a 

tagoknak kell kezelni.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Látom, hogy itt van Bolyki Gyula, bár gondolom, hogy a zenekart képviseli, de tudomásom 

szerint ő a vezetője a Testvérkapcsolatok Baráti Körének, ami nem egyesületként működik itt a 

településen, de az a véleményem, hogy meg kell köszönni a munkájukat. A baráti kör a 

testvértelepülésekkel való kapcsolattartásban, illetve a vendéglátás megszervezésében vállal 

nagyrészt, mondhatnám, hogy önzetlenül, hiszen támogatást soha nem kértek, nem is kaptak. Az 

a kérdésem, hogy gondolkodnak-e azon, hogy civilszervezetté alakuljanak. 

 

Bolyki Gyula Fúvószenekar Egyesület: 

Nem gondolkodunk rajta, van bőven elég elfoglaltságom ezen kívül, és egy egyesület 

felvállalásával rengeteg ügyintézés párosul, amit nem szeretnék felvállalni.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Tudomásul vettem, a munkájukat köszönjük. 

 

Fekete Gábor Polgárőr Egyesület: 

Szeretnék tájékoztatást adni a tisztelt Képviselő-testületnek, illetve a televízió nézőknek. 2012. 

év közepén alakult újjá a Polgárőr Egyesület, az új vezetőség az operatív munkát átvette, de 

hivatalosan a vezetőségváltásra év végén került sor. Az egyesületnek meg kell felelni a civil 

törvénynek, illetve a polgárőr törvénynek, ami azt jelenti, hogy a rendőrséggel egy kötött, 

szigorú megállapodást kötöttünk. A Polgárőr törvény bevezetésével ezt a polgárőri 

tevékenységet magasabb szintre emelte a kormányzat. A tavalyi év közepén az Országos 

Polgárőr Szövetség köztestületté alakult, ami egyesületi formában magasabb szintet jelent. Ez a 

mi egyesületünk részére egy jelentősebb adminisztrációs tevékenységet ró. A kapott 

támogatásokról, illetve a tevékenységünkről el kell számolni nemcsak az Önkormányzat, hanem 

az OPSZ felé is.  Annyit szeretnék még elmondani, hogy az egyesület üzemeltetésében álló 

gépjárművet gazdaságossági okokból visszaadtuk a megyei szövetségnek. Jelenleg a 

tevékenységünket saját gépjárművel végezzük, tagok gépjárműveivel, a költségtérítést 

természetesen megtérítjük. A rendőrséggel, valamint a körzeti megbízottal nagyon jó kapcsolatot 

alakítottunk ki, havi rendszerességgel adunk közös szolgálatot, illetve minden hónapban 

egyeztetjük a körzeti megbízottal a szolgálattervét, ami azt jelenti, hogy úgy alakítjuk a 

szolgálatokat, hogy átfedés legyen. Igyekszünk megoldani, hogy a településen minden nap 

legyen rendőri vagy polgárőri jelenlét. Annyiban szeretném kérni az Önkormányzat segítségét, 

hogy a saját gépjárműveket ki tudjuk váltani, egy szolgálati gépjárműre. Ehhez még annyit 

tennék hozzá, hogy az OPSZ, amennyiben a polgárőr egyesület üzemeltetésében van a gépjármű, 

attól függetlenül, hogy Önkormányzati tulajdon-e, a cégautó adót átvállalja. Köszönöm.  

 

Bajzát Zoltán Sziklaforrás Egyesület: 

El szeretném mondani, hogy a tavalyi évben két alkalommal készült televízió és rádió 

hangfelvétel a tóról és környékéről, ezáltal az egyesület ismertté válhat, mint ahogy a település 

is. Ezek a felvételek eljutottak a határon túlra is, hiszen rajtunk kívül négy országban került 

levetítésre. Ezt azért hoztam fel, mert jelenleg is aktualitása van, hiszen az egyik kereskedelmi 

csatorna a héten több alkalommal vetíti.  

 

Juhász Ferenc Shotokan Karate Egyesület: 

Az egyesület nevében szeretném megköszönni az Önkormányzat támogatását. Szeretném 

elmondani, hogy a Harcművészeti Magazin téli számában, ami 17.000 példányban jelent meg, 

szerepel Felsőtárkány.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm a hozzászólásokat, szeretné még valaki kiegészíteni a civilszervezetek részéről? 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetőjétől szeretném megkérdezni, mert a támogatási 

kérelmükben kimagaslóan magas összeget kértek az idei évre, hogy az együttes hány főből áll, 

illetve korosztály szerint milyen összetételű.  

 

Várhelyi Péter Hagyományőrző Néptáncegyüttes: 

A gyerekekkel együtt kb. 90 főre tehető a tagok létszáma. A támogatásban szereplő magas 

összeget főleg a jubileumi műsor miatt kértük.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A beszámolóban olvashattuk, hogy több településen vettek részt rendezvényeken és léptek fel, 

ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy fellépési díjat szoktak-e kérni.  

 

Várhelyi Péter Hagyományőrző Néptáncegyüttes: 

A tavalyi évben egy ilyen fellépésünk volt, 500,-/fő/Ft értékű díjat kértünk, sajnos ezzel a 

tevékenységgel nem lehet pénzt keresni. Jelenleg egy egyesületet próbálunk kialakítani, ez 

viszonylag lassan megy a jogi útvesztők miatt. Azért szeretnénk az egyesületet létrehozni, hogy 

finanszírozni is tudjuk magunkat, hiszen a tavalyi támogatási összeget a művészeti vezető 

javadalmazására fordítottuk.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke, képviselő: 

A nyugdíjasklub kérésére szeretnék válaszolni. Az eltelt években sok energiát fordítottunk arra, 

hogy a költségvetéssel, a pénzügyi elszámolással kapcsolatos szabályrendszereinket újra 

átalakítsuk és prúdensé tegyük. Mindannyian tudjuk, hogy a tárgyévi költségvetés a februári 

testületi ülésen kerül elfogadásra, ami azt jelenti, hogy január közepéig 99 %-os készültségét 

össze kell rakni ahhoz, hogy a törvény által előírt határidőben a Képviselő-testület el tudja 

fogadni.  Nem általunk megalkotott szabály az, hogy az átadott pénzeszközök, civilszervezeti 

támogatások tekintetében, csak akkor kaphat újabb támogatást a szervezet, ha az előző évi 

támogatással elszámolt. Tehát vagy elszámolnak a kapott összeggel és megkapja a következő 

évben is a támogatást, vagy nem és azzal az összeggel, amivel nem számolt el vissza kell utalni 

az Önkormányzat költségvetésébe, akkor is, ha az tíz forint. Ebben nem lehet engedményt tenni 

egy civilszervezetnek sem. Amikor az Önkormányzat megalkotta a közpénzügyi rendeletét, nem 

számlaszintű elszámolást írt elő. A rendeletben alkottunk egy mellékletet, amiben viszonylag 

szofisztikáltan megpróbáltuk azokat a költségelemeket megjeleníteni, melyekre kíváncsiak 

vagyunk. A nyugdíjas szervezetnek egyik fontos jellemzője, hogy majdnem minden héten van 

foglalkozás, nem gondolom azt, hogy a tárgyévi beszámolót egy-egy ilyen alkalommal, nem 

lehet megbeszélni, és a tagokkal ismertetni. A szabály az, hogy a felhasználásról a felhasználást 

követően 30 napon belül vagy tárgyév december 31-éig el kell számolni. Ahhoz, hogy az 

Önkormányzat meg a civilszervezetek is rendben legyenek a saját költségvetésükkel, kérem, a 

határidőket legyenek szívesek betartani. Amennyiben az elszámolás nem történik meg, az azzal 

jár, hogy a következő évi támogatási igényt nem tudjuk figyelembe venni. Ez nem rajtunk múlik, 

a törvények és a szabályzatok alapján nem tehetjük meg. Arra nem tudok ígéretet tenni, hogy a 

támogatási összeg második felének utalása hónapokkal előbb megtörténik, hiszen a kifizetés 

igazodik az iparűzési adóbevételhez. Amint az elszámolások elkészülnek, igyekszik a hivatal a 

kifizetéseknek eleget tenni. Köszönöm a figyelmet.  
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Énekes Albertné Plébánia Karitász Egyesület: 

El szeretném még mondani, hogy Egerben működik a Remény Élet Választás Szolgálat, ahol 

szenvedélybetegeket kezelnek, illetve önként lehet jelentkezni. Fel szeretném hívni a családok 

figyelmét, hogy ha bárkinek van olyan családtagja, aki erre a szolgáltatásra rászorul, Egerben a 

Kolozsvári úton lehet jelentkezni és megkeresik a segítség módját.  

 

Bolyki Gyula Fúvószenekar Egyesület: 

A hozzászólásokban meg lett említve, hogy a művészeti vezetők tiszteletdíját támogatásként 

fogjuk megkapni, azt szeretném mondani, hogy a támogatási kérelmünkben feltüntetett 

összegben ez nincs benne.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Természetesen, ezt tudjuk, hogy a kérelmekbe ez az összeg nincs bekalkulálva.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke, képviselő: 

A Szántósi képviselő társam által elmondottakhoz annyit szeretnék elmondani, hogy a testület 

által alkotott rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: 

„A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a támogatás felhasználásáról a felhasználást 

követő 30 napon belül kötelesek írásban elszámolni. 

A civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlése, taggyűlése) a beszámolót, elszámolást az 

önkormányzat felé történő benyújtás előtt köteles tárgyalni és jóváhagyni, és ennek során 

született határozatot a beszámolójához mellékelni.” 

Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Nyugdíjas Klub tagjai biztosan tudnak az 

elszámolás pontos részleteiről, de nagyobb szervezetek, egyesületek esetében erről nem vagyok 

meggyőződve.  Javaslom, hogy azok a szervezetek, melyek vezetése még nem tájékozatta a 

tagokat, pótolja minél hamarabb.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm a munkáját minden civilszervezeti vezetőnek, minden egyes szervezet minden 

tagjának, köszönöm, hogy vannak itt Felsőtárkányban és azt, hogy öregbítik a településünk jó 

hírnevét és partnerek az Önkormányzattal illetve az intézményeivel és a lakosokkal. Engedjék 

meg, hogy elmondjam, azon túl, hogy az Önkormányzat támogatást ad anyagi lehetőségeihez 

mérten, rengeteg pályázati lehetőség van, ami a civilszervezetek működéséhez járul hozzá. 

Biztatom a civilszervezetek vezetőit, hogy pályázzanak, és ha pályázatírásban segítségre 

szorulnak, akkor vagy az Önkormányzaton vagy a Közművelődési Intézményegységen keresztül 

tudunk segíteni. Ezzel nem azt akarom jelezni, hogy az Önkormányzat nem kívánja támogatni a 

civilszervezeteket, hanem azt, hogy az Önkormányzati támogatáson kívül jelentős összegre lehet 

szert tenni ahhoz, hogy jobban működjenek.  

Javaslom a Képviselő-testületeknek a civilszervezetek által benyújtott beszámolók elfogadását, 

aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta. 

 

1/2013. (I. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Község Önkormányzata által 

2012. évben támogatásban részesített civil szervezetek tevékenységéről készült beszámolót, 

valamint az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást. 

 

3. napirendi pont 

Az állatorvos tájékoztatója az eltelt év munkájáról 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm körünkben Dr. Papp Péter urat az Önkormányzattal szerződésben álló állatorvost. 

Kérem doktor urat, hogy az írásos tájékoztatóját szóban egészítse ki.  

 

Dr. Papp Péter állatorvos: 

Köszöntöm a testület tagjait, és köszönöm a lehetőséget, hogy személyesen elmondhatom a 

tapasztalataimat. A tavalyi év volt az első, amikor a településen szerződés alapján állatorvosi 

teendőket láttam el. Első nagy feladatunk a veszettség elleni összevezetéses eboltás 

megszervezése volt, ami nagyon jól sikerült. Magam is megismerkedtem a helyi lakosokkal, a 

településsel, és a lakosokban is egyre inkább tudatosult, hogy van helyben egy állatorvos, akit 

lehet hívni baj esetén. A lakosokban rögzült az előző állatorvos csütörtöki körnapja, ezért 

gyakran a csütörtöki napon hívtak, de mindenhol elmondtam, hogy helyi lakos vagyok, és 

bármelyik napon szólhatnak, megyek és segítek. A tavalyi év végéig tette a jogszabály 

kötelezővé a kutyák chippel való megjelölését. A határidő közeledtével egyre többen jelezték az 

igényüket ez irányban. Véleményem szerint a településen élő ebek 50-60 %-a megkapta a chipet. 

A mai napig is hetente 20-25 eb tartó kéri, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni. A 

községbe a mai napig is jár ki több állatorvos kolléga, aminek jogi akadálya nincs, hiszen 

minden orvosnak Heves megye egész területére szóló működési engedélye van. Tavasszal lesz 

újra esedékes a veszettség elleni védőoltás, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy akinek a 

kutyájában nincs chip, azt az állatot nem lehet beoltani, ezért remélem, hogy addig minden eb 

tartó pótolja a chipezést. Több érvet és ellenérvet soroltak fel a chip mellett és ellen. Jó példaként 

el szeretném mondani, hogy egy házaspár hívott ki házhoz, mert az erdőben sétálva befogtak egy 

ebet, és ellenőrzéskor kiderült, hogy az állatban van chip, így visszakerült az eredeti gazdájához.  

A településsel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy az állattartás lecsökkent, de 

megtalálható, a sertés, juh, baromfi és szarvasmarha is és van igény e haszonállatok ellátására is.  

A lótartással kapcsolatban írtam még, de engem nem kerestek, illetve nem hívtak lovakhoz az 

eltelt időszakban. Ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés, szívesen válaszolok.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Az összevezetéses eb oltással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy hogyan változott a beoltott 

kutyák száma.  

 

Dr. Papp Péter állatorvos: 

A korábbi évekről nincs tapasztalatom, tavaly 250-270 kutyát hoztak el az összevezetéses 

oltásra, illetve házhoz is hívtak sokan, kb. összesen 330 kutyát oltottam be tavaly veszettség 

ellen.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Azt szeretném kérdezni, hogy van-e tapasztalata a kóborló kutyákról, változott- e számuk a 

működése óta? 

 

Dr. Papp Péter állatorvos: 

Mivel a kóborló állatokat nem nekem kell jelenteni, ezért csak a személyes tapasztalataimat 

tudom elmondani. Nem látom azt, hogy nagymértékben nőtt volna a kóborló kutyák száma. 

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A chipezés előtti időszakban, kirándulóhelyek környékén többször láttunk fajtatiszta kutyákat 

szabadon, valószínűleg a tulajdonos nem akarta menhelyre vinni a kutyákat, ezért elengedte őket. 

A szaporodási időszakban gyakrabban megjelennek az ebek a közterületeken és az emberek 

félnek tőlük.   

 

 



 11 

Dr. Papp Péter állatorvos: 

Igen szaporodási időszakban ezek a kutyák megszöknek, nem kirakják őket, de nehéz 

megállapítani, hogy melyik szökött meg és melyiket rakták ki. Ez a chipes rendszer ebben is tud 

segíteni, hiszen, ha a kutyában van, akkor könnyen lehet azonosítani a gazdáját.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A kóborló ebekkel kapcsolatban a lakossághoz szeretnék szólni egy pár mondatot. Sajnos az 

utóbbi időben újra elszaporodtak a közterületeken, de nem a kóborló ebek, hanem azok, 

melyeket a tulajdonosok sétáltatnak. Ez sem az Önkormányzati rendeletnek sem pedig a 

vonatkozó egyéb jogszabályoknak sem felel meg. Gyakran látjuk, hogy veszélyes ebeket póráz 

és szájkosár nélkül sétáltatnak közterületeken, úgy a tóparton, mint a település belterületén, de a 

lakóparkban is. Több bejelentés érkezett, hogy a lakosok félnek ezektől a kutyáktól annak 

ellenére, hogy a tulajdonos ott van. Ez a magatartás többféle szabálysértést is megvalósít. 

Tisztelettel kérek minden eb tulajdonost, aki fontosnak tartja, hogy a kutyája a szabad levegőn 

sétáljon, hogy a szabályok betartásával tegye ezt. Kérem továbbá, hogy a települési 

rendezvényeken, illetve a közterületeken, játszóterek közelében nem sétáltassák a kutyáikat.  Ezt 

a kérést tudom továbbítani akár az Erdőgazdaság, akár a vadásztársaságok, illetve a BNP 

részéről is.    

Amennyiben a doktor úrhoz nincs több kérés, kérem a tájékoztató elfogadását, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze.    

 

A Képviselő-testület a tájékoztatás egyhangúlag elfogadta. 

 

4. napirendi pont 

A 155/2012.(XII.13.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2012. december 13-án a Képviselő-testület határozatot hozott, melynek megfelelően felvettük a 

kapcsolatot a Kéz a Kézben Alapítvánnyal annak érdekében, hogy a családi napközi 2013. január 

1-jétől zökkenőmentesen működhessen. Időközben sajnos változtak a jogszabályok, illetve az 

alapítvány már nem működtet önállóan családi napközit és az Önkormányzatnak sincs ilyen 

jogosultsága. Ezt a feladatot társulásban lehet ellátni, illetve szociális szakellátásra jogosult 

intézmény keretein belül. Az Önkormányzatunk ilyen intézménnyel nem rendelkezik, a 

társulásban pedig azért nem vettünk részt, mert az EKTcT keretein belül lett meghirdetve, ezért 

az év végén a feladat ellátására nem volt érvényes szerződésünk sem személyzetünk, így január 

elejétől már nem tudtuk ezt a szolgáltatás ellátni. Jegyzőasszony egyeztetett az Egri 

Intézményfenntartó Önkormányzati Társulással így ezt a feladatot ellátják Felsőtárkányban is. 

Természetesen egy Képviselő-testületi határozatra és egy társulási megállapodás aláírására lesz 

még szükség és így tovább működhet a rendszer. Felsőtárkány azért nem tudja önállóan ellátni 

ezt a feladatot, mert a jogszabályi kötelezettségeknek nem felel meg, másrészt mert az állami 

normatív finanszírozás kizárólag az előbb elmondott keretek között működő intézményekre 

vonatkozik. Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő formában 

módosítsa a 155/2012.(XII.13.) számú Önkormányzati határozatát. Aki a határozati javaslattal 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

2/2013. (I.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

155/2012. (XII.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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A Felsőtárkány, Fő út 185. szám alatt a Családi Napközi működtetését az 

önkormányzat a továbbiakban társulás keretében üzemelteti tovább a Kéz Kézben 

alapítványon keresztül.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

A 166/2012. (XII.13.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2012. december 13-ai testületi ülésen a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ÁMK 

megszűnésével azokat a dolgozókat, akik eddig az intézményben technikai dolgozóként láttak el 

feladatot, a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. foglalkoztatja tovább a 

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóként. A központi rendszereken keresztül nem 

tudtuk az intézményből kivezetni ezeket a kollégákat, ebből kifolyólag a kincstári rendszer nem 

kezelte a kiléptetésüket, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy február 1-jére 

módosítsa a január 1-jei határnapot. A kincstári KIR rendszer a tegnapi napon nyitott, amin 

keresztül a dolgozói átjelentések működhetnek, ebből kifolyólag csak február 1-jétől tudjuk a 

Kft. keretein belül foglalkoztatni őket. A Kft. ügyvezetőjének jeleztük, hogy a költségvetés 

tervezésekor jelezze, hogy február hónaptól tervezi a dolgozók munkabérét, illetve kértük, hogy 

a január hónapra esedékes szabadságot időarányosan vegyék ki. Amennyiben nincs kérdés, 

hozzászólás, javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

3/2013. (I. 24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 166/2012. 

(XII.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 2012. december 31. napján 

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

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

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

szám) foglalkoztatási állományába kerülnek. Felsőtárkány Község Önkormányzata 2013. 

február 1. napjától költségvetése terhére átadott pénzeszközként biztosítja az 

alkalmazottak személyi költségeinek fedezetét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Nonprofit Kft-vel a kötelező iskolai étkeztetés biztosítására kösse meg az Önkormányzat 

nevében a feladat-ellátási szerződést. 

A 2013. január 1. napjától 2013. január 31. napjáig Felsőtárkányi Község Önkormányzata 

6 fő személyi költségének fedezetét az Önkormányzat közművelődés tevékenység soráról 

biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2013. február 1. 

 

6. napirendi pont 

Az 1/2011. (I. 20.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2012-es év végén és az idei év elején több olyan jogszabályi változás is történt, ami 

szükségessé teszi Felsőtárkány Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatát, amely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény rendelkezései alapján az önkormányzati működés alapdokumentuma. Az előző 

Szervezeti és Működési Szabályzatot még az Ötv. alapján készítettük, és fogadtuk el. Egy eléggé 

kiterjedt anyagot készített elő jegyzőasszony, melyben a törvényi változásokat átvezette. A 

bizottsági üléseken mind a két bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezet 

elfogadását. Az SZMSZ-el kapcsolatban van-e kérdés, javaslat. 

Kakuk Pál képviselő: 

Szeretném jelezni, hogy a szavazásról szóló részben a 25. § (1) bekezdéséből a tartózkodás 

lehetősége hiányzik, míg a (3) bekezdésben lehetőséget biztosít a tartózkodásra.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igaz, természetesen úgy, ahogy a (3) bekezdésben van, bekerül a tartózkodás lehetősége az (1) 

bekezdésbe is.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

A 3. § a címek adományozásáról és visszavonásáról szól, ez ugye vonatkozik a Felsőtárkányért 

kitüntető címre is? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Külön rendeletben van szabályozva, mind a jelképek használatáról, mind a címek 

adományozásáról van egy teljesen különálló, élő Önkormányzati rendelet, ami továbbra is 

hatályban van.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Azért hoztam fel, mert a díszpolgár, mint kitüntetett szóba kerül, a Felsőtárkányért kitüntető cím 

nem, vagy külön kezeljük? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben javaslod, betehetjük az SZMSZ-be is. Fogalmazzuk meg úgy, hogy a Képviselő-

testület által adományozott címek, kitüntetések, és minden cím, kitüntetés ide értendő.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Még egy észrevételem van, a testületi anyagok előterjesztésével kapcsolatos. A tervezetben az 

áll, hogy az előterjesztések és a kapcsolódó anyagok megküldése kizárólag elektronikus úton 

történik. Szeretném továbbra is papíralapon megkapni az anyagot, a képviselő társam a 

polgármester úr és a jegyzőasszony is abból dolgozik.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Csak részben, mivel a számítógépen az előterjesztéseket és a mellékleteit átnézem, csak az 

előterjesztésekre van szükségem itt az ülésen. Jegyzőasszonynak az előkészítéshez szükséges a 

nyomtatás, de ő végig a munkaanyaggal dolgozik. Nyilván, ha bármelyik képviselőnek igénye 

van, akkor nyomtatott formában is rendelkezésre tudjuk bocsátani. Annyi kérésem vagy 

javaslatom van, hogy az előterjesztések mellékleteit, kiegészítő anyagait, amelyek sokszor több 

tíz, száz oldalasak, ne nyomtassuk ki.  
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Szántósi Rafael képviselő: 

Javaslom úgy megfogalmazni, hogy alapvetően elektronikus módon (képviselői kérésre) 

papíralapon is.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

További kérdés, észrevétel, javaslat van-e?  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A külföldi kapcsolatok mellékletének átfogalmazására került sor a bizottsági ülés óta, a PB 

elnökének javaslatára. A módosítás a testvértelepülések felsorolásánál történt a 11. mellékletben.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs további javaslat, kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet a 

javasolt módosításokkal elfogadni szíveskedjen.  

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.24.) számú 

rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról lásd 1. számú melléklet 

 

7. napirendi pont 

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem jegyzőasszonyt, hogy a napirendi pontot terjessze elő. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Felsőtárkány és Noszvaj községek Képviselő-testületei a két település önkormányzatai által 

2013. január 1-i hatállyal felállítandó közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntöttek. A 

Képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, valamint 

az alapító okiratot elfogadták. 2013. január 1-jétől a közös hivatal látja el mind Felsőtárkány, 

mind pedig Noszvaj község illetékességi területén az Önkormányzatok működésével kapcsolatos 

feladatokat. Ez tartalmazza az előkészítés, végrehajtás tekintetében szükséges munkaügyi 

feladatokat, illetve az államigazgatási hatósági ügyek intézését is, amelyet hatáskörrel a jegyzőre 

telepít. Egy intézmény, elkülönült költségvetési szerv, amelynek a működési szabályzatáról az 

Államháztartási törvény rendelkezik. Ebben az SZMSZ-ben vannak szabályozva az ellátandó 

szakfeladatok, az alaptevékenységek, a szervezeti felépítés, működési rend, létszám, feladatok, 

ügykörök, hatáskörök, stb. Annyit szeretnék még elmondani, hogy természetesen Noszvaj 

Község Önkormányzatával előzetesen leegyeztettem, ezt a verziót ismerik, melyet ma 

előterjesztettem, nem volt észrevételük. Természetesen a Noszvaji Képviselő-testületnek is el 

kell fogadnia a dokumentumot, és ez alapján látja el tevékenységét a közös hivatal.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A testület nevében köszönöm a munkát.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben a testület részéről nincs észrevétel, javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki 

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

 

4/2013. (I.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86. §. rendelkezéseiben 

foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. §. és az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 

13. §. előírásaira, a határozat mellékletét képező  –  Felsőtárkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

8. napirendi pont 

Egyebek 

a) Egészségügyi alapellátás fejlesztése Felsőtárkányban című pályázat 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez a pályázat nem igényel pénzügyi kötelezettségvállalást az Önkormányzat részéről a 100 %-os 

finanszírozás miatt. A pályázatot elkészítettük sikerdíjas rendszerben. A pályázatírás kapcsán 

kialakultak a pénzügyi keretek, illetve a megvalósulás helyével és az azzal kapcsolatos műszaki 

tartalommal összefüggő keretek. A pályázat tartalma – kivéve a jogszabályi változásokat - nem 

változott a 2008-ban benyújtott Egészségház fejlesztési pályázathoz képest. Ami lényeges, hogy 

ez a pályázat nem az Egészségház fejlesztésről szól a pályázati kiírás szerint, hanem 

egészségügyi alapellátás, egészségházak és járó beteg szakellátás fejlesztéséről. Ezen belül is, 

mivel Felsőtárkányban nem működik szakellátás, alapellátásról szól. A projekt 

megvalósulásának helyszíne a Felsőtárkány, 689/1 és 689/2 hrsz-ú, természetben a Felsőtárkány, 

Rákóczi F. út 55. szám alatti ingatlan, amely 1/1 részben Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának tulajdona. Ebben a fejlesztésben nemcsak az Egészségház, de a volt 

Polgármesteri Hivatal épülete is érintett. A projekt keretében többfunkciós egészségügyi ellátás, 

a hatályos jogszabályoknak való megfelelő, színvonalas működtetése valósul meg, illetve az 

Egészségház belső terének átalakítása. A régi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása révén 

egy többfunkciós épületkomplexum jön létre, mely tágas, alkalmas várakozáskor a beteg és az 

egészséges gyermekek egymástól való elkülönítésére. A projekt összköltségvetése 59.910.793,- 

Ft lett. A támogatás szempontjából 100 %-ban elszámolható költségeket tartalmaz, ezért önerőt 

biztosítani nem kell. Ami miatt határozatot kell hozni, az az, hogy szeretnénk ebben a 

pályázatban részt venni és a pályázati összeget igénybe venni.  A pályázatot befogadták, az 

elektronikus pályázatkezelő felületen már megjelent. Kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban?  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A februári testületi ülésen lesz téma a háziorvosok és a gyermekorvos beszámolója, ezzel 

kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az elmúlt évben hallgattuk meg a pályázathoz 

kapcsolódó igényeket, melyekre remélhetően megkapjuk a 60 millió Ft-os beruházási 

lehetőséget. Az elmondottakból kiderült, hogy a pályázat megnyerése nem a polgármesteren és 

nem a Képviselő-testületen múlik. Azt még szeretném elmondani, hogy a korábbi években, amit 

a költségvetésünk megengedett, mindig biztosítottuk a kéréseket.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Csatlakozva az előttem szólóhoz szeretném elmondani, hogy elég sokféle igény merült fel a 

tavalyi év elején az orvosi beszámolók kapcsán, és 2 millió Ft-ot meghaladó támogatást, 

eszközbeszerzést tudtunk megvalósítani. Elmondhatjuk, hogy meg tudtuk vásárolni az évek óta 

áhított hőlégsterilizátort, és az épületet kívül is és belül is lehetőségeinkhez mérten felújítottuk. 

Ez a pályázat egy egészen más színvonalat tudna biztosítani, nem az ellátás színvonaláról 

beszélek, hiszen az most is kiváló, de az infrastruktúrában és feltételekben mindenképpen. 
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Amennyiben nincs további hozzászólás, javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

5/2013. (I.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő – testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be az Észak-magyarországi Operatív program keretében kiírt támogatás elnyerésére, a 

község illetékességi területén lévő beruházásra ÉMOP-4.1./a-12. kódszámú pályázati kiírás 

„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” 

konstrukciójához” Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Felsőtárkányon” címmel. 

A projekt megvalósulási helyszíne:  

- Felsőtárkány 689/1. és 689/2. helyrajzi számú, természetben Felsőtárkány, II. 

Rákóczi Ferenc út 55. szám alatti ingatlan - 1/1-ed részben Felsőtárkány Község 

Önkormányzatának tulajdona.  

 

A projekt keretében a községben működő többfunkciós egészségügyi ellátás hatályos 

jogszabályoknak megfelelő, színvonalas működtetése valósul meg. Az Egészségház belső 

terének átalakítása, valamint a régi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása révén egy 

többfunkciós épületkomplexum jön létre, amely tágas, alkalmas a várakozáskor a beteg és 

egészséges gyermekek egymástól való elkülönítésére.     

 

A projekt összes költségvetése 59.910.793,- Ft, mely a támogatás szempontjából 100 %-ban 

elszámolható, így a Képviselő – testületnek a beruházás megvalósításához önerőt biztosítani 

nem kell.   

 

A pályázati forrásból támogatásként igényelt támogatás összege a projekt összköltségének 

100 %-a, azaz  59.910.793,- Ft. 

 

Felelős : polgármester 

Határidő : folyamatos 

 

b) 2/2011. (I. 20.) számú a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgálatról szóló rendelet módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A decemberi ülésen fájlaltuk, hogy a szemétdíjak vonatkozásában még mindig a Képviselő-

testületnek kell döntést hoznia és, hogy még mindig nem hatósági díjas. 2013. január 1-jétől 

megszüntették a hulladékgazdálkodási törvény 108. §-a értelmében az Önkormányzatok 

ármegállapító jogosultságát. Az előző évi bruttó díjhoz képest 4,2 %-al a szolgáltató jogosult 

díjat emelni. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet 2. számú mellékletében 

foglalt díjmegállapításra vonatkozó tételeket hatályon kívül helyezni szíveskedjen. Aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.24.) számú 

rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgálatról szóló 2/2011. (I. 20.) számú rendelet módosításról lásd 2. számú melléklet 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Meg szeretném kérdezni, hogy van-e már információ arról, hogy mikor lehet a matricákat 

megvásárolni. 
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Egyelőre a szolgáltató még nem jelzett felénk, a megbeszélteknek megfelelően a helyi üzletek 

elérhetőségét megadtuk, de nem tudunk arról, hogy felvették-e a kapcsolatot ezekkel az 

üzletekkel. Véleményem szerint a szolgáltató e miatt a jogi huzavona miatt maga sem tudja, 

hogy mikor fogja árusítani a matricákat. Tisztelettel kérjük a lakosság a türelmét, természetesen, 

amint bővebb információkat kapunk, azonnal tájékoztatjuk a településen élőket. A szolgáltatótól 

azt a tájékoztatást kaptam, hogy a hulladékot addig is változatlanul elszállítják.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Bizottságunkhoz is érkeztek kérések, a szociális matricával kapcsolatban, azt a választ tudtuk 

adni, hogy amint lehetőségünk lesz adni, akkor megtesszük.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Arról sem tudunk még semmit, hogy szociális matricát az idei évben ad-e a szolgáltató. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tudomásom szerint az Egri Hulladéklerakó bezárt, az eddigi tulajdonos felmondta a szerződést, 

egyelőre még átveszik a lerakott hulladékot, de nem tudják, hogy február hónaptól hogyan lesz 

tovább. Szántósi képviselő társam többször elmondta, hogy ha majd nem viszik el a szemetet, mi 

lesz, ez a probléma sajnos most kézzelfogható közelségbe került egész Heves és Borsod megye 

területén. Bízzunk abban, hogy a szolgáltató megoldást talál a problémákra. Azt a tájékoztatást 

kaptam, hogy a tavaly megvásárolt matricákkal 2013. március 31. napjáig elszállítják a 

hulladékot a településről.  

 

c) Bükk-Mak Leader Egyesület tagi kölcsön kérelme 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Képviselő-testület megkapta a tagi kölcsön kérelmet, és az előterjesztést is. Jól látható, hogy a 

kérelem és a határozati javaslat nincs összhangban, tekintettel arra, hogy egész évre kérték a 

kölcsönt, mi viszont úgy látjuk, hogy az első félévben mindenféle pénzügyi nehézség nélkül 

biztosítható, nyilván a kamatok megfizetése mellett. A PB-al egyetértésben az a javaslatom, 

hogy ne év végéig, hanem június 30-áig biztosítsuk ezt a tagi kölcsönt. Amennyiben 

lehetőségünk lesz rá, és az egyesületnek szüksége lesz rá, akkor meg tudjuk hosszabbítani az év 

végéig, de a likviditási helyzet kezelése és a biztonság érdekében javaslom, hogy fél évre adjunk 

lehetőséget ennek az igénynek. Az Önkormányzat likviditási helyzete stabil, és erre is törekszünk 

egész évben, viszont számos beruházásnak kötött és vészesen közeledő határideje van, ahol a 

pénzeszközökre szükség lehet. Ezek a beruházások az utas-hidas beruházás, melynek május 31-

ig le kell futni, a focipályával kapcsolatos beruházás, az Általános Iskola tornatermének teljes 

felújítása. Javaslom a Képviselő-testületnek a tagi kölcsön folyósítását, azokkal a feltételekkel, 

mint eddig.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Az a kérdésem, hogy a Leader települések közül más településekhez is fordulnak ilyen kéréssel, 

mert minket már több alkalommal megkerestek ezzel.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, van még két település, akik gyakorlatilag folyamatosan segítik a Leader Egyesület 

munkáját. Ezek a települések Bőcs és Felsőzsolca. Mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, 

hogy tőlünk tudnak kérni segítséget az egyesület működtetéséhez, és van rá reális esély, hogy 

tudunk is segíteni. Ettől a három településtől kérnek és kapnak is segítséget, eddig mindig 

határidőre és korrekt módon rendezték a tartozásukat, illetve a pályázatok kezelésénél segítő 

hozzáállást tanúsítanak.  
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Kakuk Pál képviselő: 

Azt javaslom, hogy a költségvetés tárgyalása után beszéljünk erről a kérésről.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jelenleg az Önkormányzat számláján 32 millió Ft van, illetőleg további 34 millió Ft-ot várunk 

pályázati igényekből, úgy gondolom, hogy tudjuk finanszírozni a kérést. A jelenlegi szerződésbe 

azt is belefogalmaztuk, hogy az Önkormányzat likviditási problémája esetén, 8 napon kötelesek a 

teljes összeget visszautalni. Az egyesületnek a segítségre most van szüksége, javaslom a 

határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 1 nem, 1 tartózkodás és 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

6/2013. (I.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

támogatja a Bükk-Térségi LEADER Egyesület tagi kölcsön kérelmét 3 millió Ft értékben 

az alábbi feltételekkel: 

 a tagi kölcsönt 2013. június 30-ig biztosítja, 

 Bükk-Térségi LEADER Egyesület biztosítson 2013. január 21. napjával megnyíló 

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

erejéig és az inkasszójog bejelentéséről és befogadásáról szóló banki nyilatkozatot a 

tagi kölcsönszerződés megkötésekor az Önkormányzatnak adja át, 

 az Önkormányzat a tagi kölcsönt a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal 

folyósítja, 

 a Bükk-MAK LEADER Kft. által tulajdonolt részvénycsomagból a Bükk-Térségi 

LEADER Egyesület helyezze ügyvédi letétbe az Önkormányzati követelésnek 

megfelelő névértékű részvénycsomagot. 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tartalékának terhére biztosítja a 

költségvetésből a 3 millió Ft-os összeget. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

d) Közoktatási megállapodás módosításának megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 156/2012. (XII. 13.) számú határozatával elfogadta a 

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola állam általi (Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ) fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásról szóló 

megállapodást. 

A 2012. december 14. napján megkötött megállapodásban rögzítésre került a foglalkoztatottak 

átadása 25 fővel. 4 fő pedagógus jelenleg tartósan távol lévő (GYES) közalkalmazottnak 

minősül, akiknek a helyettesítésére határozott idővel a távollét időtartamára került felvételre 

munkavállaló.  

A 25 fő betöltött státusz átadása nem változik az alapszerződéshez képest, azonban a tartósan 

távol lévő munkavállalók is az állomány részét képezik, így annak számszerűsítése szükséges a 

kiegészítő szerződésben, 29 fő. 

Mindezek alapján a megállapodás kiegészítése vált szükségessé, melyet jelen előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal javaslok elfogadni. Azt el szeretném mondani, hogy jogilag nem 

értek egyet ezzel a felvetéssel, de ez a Klebelsberg Intézet kérése. Azért tudom mégis elfogadni, 

mert négy főről van szó és nem szeretném, ha az eltérő jogi értelmezések okán, bármiféle 
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hátrányuk származna. Javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

  

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

7/2013. (I.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata 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 megállapodás kiegészítését 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: 

Eger rendőrkapitánya Bognár József alezredes úr jelezte, hogy a következő testületi ülésre nem 

áll módjában teljesíteni, a jogszabályokban előírt beszámolót, ennek az elkészítésére csak az 

országos, illetve a megyei éves értékelést követően kerülhet sor. A tájékoztatásra az ígéret szerint 

április vagy május hónapban kerül sor. A február 7-ei falugyűlésre a kapitány urat meghívtam és 

ígéretet kaptam arra, hogy megtisztel minket a jelenlétével.  
 

e) Medicina Komlex Házibeteg Szolgálat ajánlata fizikoterápiás szolgáltatásra 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2013. január 2-ától szünetel a településen a fizikoterápiás szolgáltatás. Több szolgáltatót 

megkerestem, érdemi árajánlat egy szolgáltatótól érkezett a feladatellátással kapcsolatban. Ez a 

Medicina Komlex Házibeteg Szolgálat Egerből. Az ajánlatban szerepel heti három és két 

alkalommal, alkalmanként 4 órában történő ellátás. A heti három alkalommal történő ellátásra 

vonatkozó ajánlat 78.000,- Ft bruttó havi költséggel és a hozzákapcsolódó 7.800,- Ft-os kiszállási 

díjjal együtt 85.800,- Ft/hó. A heti két alkalommal történő ellátásra vonatkozó ajánlat 52.000,- Ft 

bruttó havi költséggel és a hozzákapcsolódó 6.500,- Ft-os kiszállási díjjal együtt 58.500,- Ft/hó. 

Ez egy megszokott és sűrűn igénybevett szolgáltatás a településen, eddig is az Önkormányzat 

finanszírozta. Minkét bizottság részéről az a javaslat érkezett, hogy támogassuk a továbbiakban 

is ennek a szolgáltatásnak az igénybevételét. Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy heti 

két alkalommal, alkalmanként 4-4 órában havi bruttó 58.500,- Ft-ért kössük meg a szerződést 

2013. február 1-jétől december 31-ig. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

8/2013. (I.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Önkormányzat által működtetett fizikoterápiás 

egészségügyi ellátásra vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy 2013. február 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő 

időszakra a fizikoterápiás kezelés heti két alkalommal, alkalmanként 4 órában történő 

szolgáltatás nyújtására havi bruttó 58.500,- Ft-os áron szerződést köt a Medicina Komlex 

Házibeteg Szolgálattal (Eger, Egri csillagok u. 73.), melynek fedezetét az Önkormányzat a 

költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A Leaderes napirenddel kapcsolatban szeretném, ha elmondanád, hogy a településen milyen 

Leaderes beruházások voltak. A másik kérésem, hogy a település két végén egy-egy tábla hirdeti, 

hogy a településen Polgárőrség működik, javaslom a táblák felújítását, esetleges cseréjét.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló cégek nyújtottak be Leaderes pályázatokat. A 

Bükk-Mak Leader Tour Központra nyújtottunk be pályázatot 100 %-os intenzitás mellett 20 

millió Ft-os összeget nyertünk. A tóparti rendezvénytérre a sátor, a Faluházban a napelemes 

rendszer, illetőleg az ehhez kapcsolódó számítógépes infrastruktúra kialakítására nyerünk 

pályázatot. Ugyanabban a kiírásban másik pályázatot nyújtottunk be a Tájház kialakítására, ahol 

5 millió Ft, 100 %-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk, szintén Leaderes forrásból. 

További Leaderes fejlesztés a Faluház tetőterének kialakítása, ahol jelenleg is ülünk, itt 20 millió 

Ft nettó módon finanszírozott összeget nyertünk plusz 3 millió forintot a képzésre. A 

Felsőtárkányi Általános Iskola épületén van egy 13 millió Ft, nettó módon finanszírozott 12,5 

KW-os naperőmű rendszer, a ház előtt egy elektromos töltővel, az épületben pedig egy olyan 

informatikai rendszer, ami a működését oktatási céllal is képes bemutatni. Egy további 

napelemes rendszer a Park Hotel Táltosban valósult meg, szintén Leaderes forrásból. 2009. 

évben települési rendezvény valósult meg, illetőleg jelenleg egy 10 millió Ft-os pályázat van 

benyújtva az egyesülethez „településközpont megújítása” címmel. A hat beadott pályázatunkból 

egy sikertelen volt, ami a Felsőtárkányi óvoda mellett játszótér kialakítására lett beadva.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Lényeg, hogy arányaiban jól látható, hogy ez a 3 millió Ft nem nagy áldozat tőlünk. Amiért ezt a 

kérdést feltettem az, hogy mindenki lássa, hogy nem veszélyezteti a likviditásunkat ez az összeg.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Pár évvel ezelőtt pályáztunk egy biomasszás parkra is, az a pályázat hogyan áll? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A pályázatot megnyertük, a támogatási szerződést nem sikerült megkötni, 35 millió önerőt 

igényelne, a 135 millió Ft bruttóértékű projekt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél azon 

vitatkoznak, hogy a pályázatot benyújtó konzorcium képviseletében a Bükk-Mak Leader Kft-nek 

kellene megkötni a szerződést, vagy a pályázat konzorciumi tagjaiként szereplő 

önkormányzatoknak illetve civilszervezeteknek.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Amikor pályázatot nyújtottunk be nem lett körbejárva rendesen, talán kár volt ebbe belépni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem volt kár, mert rengeteg dolgot tudunk megvalósítani belőle, és ezen pályázat keretein belül 

traktort vagy szállítási eszközt lehetne vásárolni.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Arról nem beszélve, hogy munkahelyet teremet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen két műszakban 8 fő foglalkoztatottat jelentene.  
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Bajzát Ferenc képviselő: 

Márciustól kezdődnek az ünnepségek, rendezvények, a kamerázás hogyan lesz megoldva, hiszen 

a tavaly kötött szolgáltatási szerződés lejárt.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Januárban még elvégzik munkákat, ez egy 60.000,- Ft-os tétel, amire magam is köthetek 

szerződést, viszont a költségvetés tárgyalásánál a költséget, ha beállítjuk, akkor nyilván újra 

köthetjük a szerződést.  

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.00 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 


