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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2013. február 14. napján 16.40 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

18/2013.(II.14.) A Szekerkó Hagyományőrző Egyesület székhelyhasználati 

kérelmének jóváhagyása  

 

A jegyzőkönyv vezetése 48. oldaltól 50. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

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 tagjai egy fő, Bajzát Ferenc, 

kivételével megjelent a Képviselő-testületi ülésen.  

 

A képviselői létszám: 5 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 

arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a 

Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a 

Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Egyebek 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen 

született határozatokat. 
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16/2013. (II. 14. ) sz. Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő –testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést 

és úgy döntött, hogy Szomora Kálmánné, 3324 Felsőtárkány, Horváth Mihály út 5. szám 

alatti lakos ajánlatát a nevezett ingatlanra elfogadja és bruttó 300.000,- Ft vételáron 

megvásárolja az ingatlant.  

A szerződés tárgyát képező vételár pénzügyi fedezete az önkormányzat költségvetésében 

tartalék jogcím alatt rendelkezésre áll. 

 

Felelős: polgármester, jogi képviselő 

Határidő: azonnal 

 

17/2013. (II.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3324 

Felsőtárkány, József Attila u. 59., természetben a 2306. hrsz-ú önkormányzati ingatlanát 

értékesíti a Képviselő-testület által meghatározott bruttó összeghatáron belü, mely összeg 

tartalmazza a telek és a felépítmény árát. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

c) Hagyományőrző Néptáncegyüttes kérelmének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A néptáncegyüttes kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mivel egyesületet szeretnének 

létrehozni azért, hogy pályázatokon tudjanak részt venni. Kérik, hogy a testület, mint a Kft. 

tulajdonosa járuljon hozzá, hogy az egyesület székhelyeként a Bükk-kapu Kft. tulajdonában lévő 

Fő út 350. szám alatti Faluházat székhelyként nyilvántartásba vetesse. Aki elfogadja a határozati 

javaslatot, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

18/2013. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkányi Bükk-kapu 

Kft. tulajdonosa és alapítója, hozzájárul ahhoz, hogy a Szekerkó Hagyományőrző 

Egyesület a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 100 %-os tulajdonában lévő 3324 Felsőtárkány, 

Fő út 350. szám alatti ingatlant székhelyként használja, illetve a cégbírósági 

nyilvántartásába bejegyeztesse. 

 

d) 2013. március 14. napján megrendezésre kerülő ünnepség megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az ünnepségen az Általános Iskola tanulói és az óvodások vesznek részt szereplőként, a 

műsortervet minden képviselő megkapta órára lebontva.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Javaslom, hogy a koszorúzáskor hagyjunk több időt a magánszemélyeknek, hogy aki szeretne 

virágot elhelyezni, az megtehesse.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Kft. ügyvezetőjének jelezni fogom, hogy az ünnepségig több koszorútartó kampót 

helyezzenek el.  
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Juhász Csaba alpolgármester: 

A sár ellen jó lenne tenni valamit a Faluház körül. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jövő héten fogok a bányába menni. 2000m³ anyagot hozunk be, ebből jutni fog az épület köré is.  

 

e) Demjén község kérelmének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Demjén község polgármestere megkeresett azzal, hogy a Képviselő-testülettől kölcsönkérje a 

rendezvénysátrat az országos vőfélytalálkozóra. A 40.000,- Ft-os bérleti díj mellett ígéretet 

kaptunk arra, hogy a sátrat megvarrják. Javaslom, hogy kérjük el a 40.000,- Ft-os bérleti díjat, és 

ebből a kiszolgáló személyzetet ki tudjuk fizetni. Tájékoztattam a polgármester urat, hogy csak 

személyzettel viheti a sátrat, ezek az emberek már tudják, hogy hogyan kell a szakszerűen 

felépíteni és elbontani.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Véleményem szerint ez polgármesteri hatáskörben eldönthető kérdés.  

 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki elfogadja, hogy 40.000,- Ft-ért plusz a vállalt kötelezettségért fejében kölcsönadjuk a sátrat 

Demjén Község Önkormányzatának, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatta.  

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.20 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 


