
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 

e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2013. február 14. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

9/2013.(II.14.) Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők elmúlt évi 

tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadása 

 

10/2013.(II.14.) 2013. évi Cafeteria szabályzat elfogadása 

11/2013.(II.14.) A 2201/8 és 2201/10. helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó 

ingyenes földhasználat megszüntetésének elfogadása 

 

12/2013.(II.14.) Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő 

Szolgálat, házi segítségnyújtás és étkeztetés alapszolgáltatások 

szervezetére és működésére vonatkozó szabályzat elfogadása 

 

13/2013.(II.14.) A Felsőtárkányi Faluház bérleti díjainak módosítása 

14/2013.(II.14.) A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

rendelet-tervezetet társadalmi véleményezésre bocsájtása 

 

15/2013.(II.14.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

3/2013.(II.14.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

4/2013.(II.14.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása  

 

5/2013.(II.14.) A 22/2012. (X.17.) az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása 
 

 

A jegyzőkönyv vezetése 27. oldaltól 44. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

2. Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója, gyógyszerész 

tájékoztatója az eltelt év munkájáról  

 Előadó: polgármester 

 

3. A 2013. év költségvetésének jóváhagyása 

 Előadó: polgármester 
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4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 

módosítása  

 Előadó: polgármester 

 

5. A 2013. évi Cafeteria juttatás rendje  

 Előadó: polgármester 

 

6. 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. 

 

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: 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet és a település lakosságát, hogy a decemberi testületi ülésen 

elfogadott rendeletek megküldésre kerültek a Kormányhivatal részére, azokat rendben találták, 

észrevétel nem érkezett. Az Általános Iskola működtetésével kapcsolatos szerződést és a járási 

átadás-átvétellel kapcsolatos Önkormányzati szerződést is megküldtük, azok is rendben voltak.  

Beruházás jellegű tájékoztatást szeretnék adni, lezárult a kazánberuházás, melyből három kazán 

beépítését pályázati forrásból sikerült megvalósítani, illetve két kazánt önerőből sikerült 

megvásárolni. Az eddig kalkulált értékeknek megfelelően nem fogjuk túllépni a fás tüzelére 

elköltött tavalyi  
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keretet. A fűtés lényegesen olcsóbb lesz azáltal, hogy egyrészt az élőmunkát, másrészt a faanyag 

mozgatásával, aprításával kapcsolatos költségeket meg tudjuk spórolni.  

 

2. napirendi pont 

Háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők beszámolója, gyógyszerész 

tájékoztatója az eltelt év munkájáról  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent doktornőt, doktor urakat és a védőnőket, illetve a 

gyógyszerészt. Megkérdezem doktornőt, hogy az írásos beszámolóját kívánja-e kiegészíteni. 

 

Dr. Szilágyi Erika háziorvos: 

Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérdezem a fogorvos urat, hogy az írásos beszámolóját kívánja-e kiegészíteni. 

 

Dr. Sebestyén András fogorvos: 

Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Képviselő-testület tagjai részéről van-e kérdés a doktornőhöz, illetve a doktor úrhoz. Mindkét 

bizottság megtárgyalta a beszámolókat, az EEB részleteiben is, kérdezem, hogy kíván-e az elnök 

úr hozzászólni. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen a doktorok részéről elhangzott kérést tolmácsoltuk a Képviselő-testületnek, a 

költségvetés elkészítésénél figyelembe lett véve, reméljük, hogy a kért eszközöket be tudják 

szerezni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Határozott törekvés van a Képviselő-testület részéről arra, hogy ezeket az eszközöket 

megvásárolja. Az árajánlatokat bekértük, úgy gondolom, hogy a szolgáltatási szerződések 

aláírásával egyidejűleg sor kerülhet az eszközök megrendelésére. Amennyiben nincs több kérdés 

köszönöm a doktor úrnak és a doktor nőnek, hogy idefáradtak. Dr. Chikán Gábor gyermekorvost 

kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolóját.  

 

Dr. Chikán Gábor gyermekorvos: 

Nem kívánom kiegészíteni az írásos beszámolót. Szeretném megköszönni a Képviselő-testület 

támogatását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönjük a doktor úrnak, hogy megjelent a testületi ülésen. A védőnők beszámolója 

következik, kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni az írásos anyagot. 

 

Polán Mónika védőnő: 

Nem kívánjuk kiegészíteni.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezeknek a beszámolóknak az elfogadásáról érdemi 

határozatot kell, hogy hozzon. Aki egyetért a beszámolók elfogadásával, kérem, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta. 

 

9/2013. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a 

védőnők elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolót. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm az összes érintettnek, hogy megjelent a testületi ülésen. Köszöntöm Peterdi Bélánét a 

gyógyszertár tulajdonosát, kérem adjon tájékoztatást a gyógyszertár helyzetéről.  

 

Peterdi Béláné patikus: 

A településen zökkenőmentes a gyógyszerellátás, előfordul, hogy a betegek által keresett 

gyógyszer nincs, ezeket a hiányosságokat pár nap alatt orvosoljuk. A betegek részéről panasz 

nem érkezett, az idén a tavalyi évhez hasonlóan tart nyitva a patika. A személyi állományt 

tekintve, egy fővel csökkent az alkalmazotti létszám. Sajnos nem jó irányba haladnak a dolgaink, 

a TB támogatás ebben az évben is csökken a Széll Kálmán tervnek megfelelően, az OEP több 

milliárd Ft-tal csökkenti a támogatást, így a költségek a betegekre hárulnak. Szeretném még 

elmondani, hogy az épülettel kapcsolatban a helyzet változatlan.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm szépen, hogy megjelent a testületi ülésen. El szeretném még mondani, hogy az 

Egészségügyi alapellátásra vonatkozó pályázat kapcsán már a hiánypótlási szakaszban tartunk, a 

pályázatot befogadták, várjuk a pozitív döntést. Ez a döntés azt eredményezné, hogy 

infrastruktúrájában az eddigi lehetőségeinket tudnánk javítani, ami érintené az összes orvosi 

praxist, illetve a védőnői szolgálatot. Sajnos ebből a pályázatból a gyógyszertár támogatását 

kizárták. Az épület állaga folyamatosan romlik, de a Képviselő-testület szeretné, ha az 

egészségügy e része valamilyen úton-módon csatlakozna ehhez a törekvéshez.  

 

Peterdi Béláné patikus: 

A patika pénzügyileg nem áll olyan állapotban, hogy hitelt vegyen fel. Amennyiben a patikát át 

kellene helyezni egy másik épületbe, akkor az új törvényeknek kell megfelelni, ami azt jelenti, 

hogy a belső bútorzatot is le kell cserélni, burkolni kell úgy, hogy a követelményeknek 

megfeleljen. Sajnálatos módon a vidéki gyógyszertárak, ha az államtól nem kapnának 

támogatást, bért sem tudnának fizetni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönjük. 

 

3. napirendi pont 

A 2013. év költségvetésének jóváhagyása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Pénzügyi Bizottság ülésén az intézmények vezetőivel, illetve a teljes Képviselő-testület 

jelenlétében megtárgyaltuk a 2013. évi költségvetés tervezetét, illetve a függőben maradó 

kérdéseket megnyugtatóan lezártuk. Az idei költségvetés az induló főszámait tekintve csökkenést 

mutat, az előző évek költségvetéseihez képest. A bevételek tekintetében 30 millió Ft-os 

csökkenést tudunk elkönyvelni, ennek alapvető oka az állami normatív támogatás csökkentése. 

Az, hogy ez a tény nem borította fel a költségvetésünket, annak köszönhető, hogy nemcsak az 

Önkormányzat bevételei, hanem az adminisztratív terhei, az intézmények fenntartásával 

kapcsolatos költségei is csökkentek, hiszen az állam ezek jelentős részét átvállalta. A csökkenés 

ténylegesen 100 millió Ft-os nagyságrendű volt, viszont, a költségvetésbe azért csak 30 millió Ft 

jelenik meg, mert voltak az elmúlt évről áthúzódó megnyert pályázati összegek, illetve vannak 

követeléseink, és vannak olyan beruházásaink is, amelyek a bevételi és kiadási összegét növelik 

a költségvetésnek. Szeretném kiemelni a civilszervezetnek adandó támogatások összegét. Ebben 

az évben egyhangú volt a Képviselő-testület elképzelése és szándéka abban, hogy a 

civilszervezetek olyan jelentős mértékű támogatása valósult meg, amire nem tehetünk ígéretet, 

hogy jövőre is így alakul. Fontos feladat a focipálya beruházás, amihez szintén további 

hozzájárulást eszközölt az Önkormányzat. Ahhoz, hogy ezek a számok tarthatóak legyenek, 

szükség van egy feszes és pontos gazdálkodásra, ami évek óta jellemző az Önkormányzatra. 

Szükség van továbbá a már megnyert pályázatok megvalósítására, hiszen a bevételi főösszeg 

csak akkor lesz tarható, ha ezekből a pályázatokból a végrehajtás után az összegeket le is tudjuk 

hívni. Részleteiben nem szeretném elemezni a költségvetést, elfogadás után mindenki számára 

elérhető lesz a honlapunkon. Megkérem a PB elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A PB ülésén jelen volt a Képviselő-testület minden tagja, így egy együttes ülésen alkottuk meg a 

2013. évi költségvetést. A korábbi szisztéma alapján alakítottuk ki a költségvetést, ami 

fejezetenként, címszám jogcímszám alapján készült. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a jogcím 

szám kategóriába 1-el jelöltük azokat a feladatokat, melyek kötelezőek az Önkormányzat 

számára, 2-vel jelöltük azokat a feladatokat, melyek önként vállalt feladatok. Ezt azért mondtam 

el, mert mellékletként nem jelenítettük meg sehol. A költségvetés tervezésekor számos változás 

előtt álltunk, hiszen az állami támogatás a települési feladatokhoz történő egyösszegű állami 

hozzájárulásként került elosztásra a településeken. A község lakosai már tudják, hogy az 

Általános- és Zeneiskola működtetése az államhoz került, az épület fenntartása és üzemeltetése 

maradt az Önkormányzatnál. A költségvetés bevételi oldaláról részletesebben szeretnék beszélni, 

hiszen jelentős pénzmaradvány keletkezett, ami teljes egészében kötelezettséget terhel, döntően a 

beruházási feladatok áthúzódó hatásai miatt. Az idei költségvetést is az óvatosság elve alapján 

terveztük. A bevételi főösszegünk, bár csökkent, eredeti előirányzat szinten, az előző évihez 

képest, így is megközelíti a 339 millió Ft-ot. A kiadási oldalon, ami változás, hogy Noszvajjal 

közös Polgármesteri Hivatalunk van, ebből adódóan az Önkormányzathoz kerültek mindazon 

feladatok, (családsegítés, gyermekjólét) melyeket eddig nem oda tartoztak. Jelentős összegeket 

szánunk beruházásra, felújításra. Talán az idén először sikerül a költségvetésben úgy költséget 

allokálni, hogy a beruházási feladatok járulékos kiadásait is tudjuk fedezni, így komplettírozni 

tudjuk azokat a feladatokat, melyeket fontos elvégezni, de nincs a pályázatban vagy a korábbi 

években nem tudtunk rá költséget biztosítani. El szeretném mondani, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetése is része a mi költségvetésünknek, és külön fejezetként a bevételi és 

a kiadási oldalon is helyet kapott.  

2013-ban az egyik fontos és kiemelt feladat a községüzemeltetés, ebből adódóan a Kft-nek több 

mint 35 millió Ft jut. Az a véleményem, hogy az idei egy nyertes költségvetés, aminek még 

mindig lehetnek kedvezményezettjei. Ide sorolnám a civilszervezeteket, akik az idén először 

megkapják az emelt összegű igényeket. Szeretném kiemelni, hogy a civilszervezeteknek adott 

támogatásba beépültek a vezetők tiszteletdíjára szánt díjak. A Képviselő-testület szeretné a 

Polgárőr Egyesületet megfelelően ellátni technikai eszközökkel, csakúgy, mint a 
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Hagyományőrzőket és a Sportegyesületet is. 2013-ban is jelentős beruházásokat hajtunk 

végre, ebből néhányat említek: Ady út – Fő út összekötő híd, tornaterem felújítása, közbiztonsági 

kamerarendszer kiépítése, Faluház parkoló, egészségügyi műszerfejlesztés. Összefoglalva azt 

mondhatom, hogy egy vállalható költségvetést alkottunk. Számomra külön öröm, hogy az idén 

erőteljesebben bevontuk az intézményvezetőket, cégvezetést, könyvelést, könyvvizsgálatot, akik 

kiváló anyagot biztosítottak részünkre, külön köszönöm nekik ezt a munkát. Köszönöm a 

munkáját a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek, akik hagyományosan kiváló színvonalú munkát 

végeztek. Mindenkit arra kérek, hogy a napi munka során tartsa szem előtt a takarékos 

gazdálkodást, azért, hogy a költségvetésünk ne csak jó, hanem teljesíthető is legyen. A Pénzügyi 

Bizottság a 2013. évi költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem Szabó Józsefné hites könyvvizsgálót, hogy foglalja össze a költségvetéssel 

kapcsolatos mondanivalóját.  

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

Megítélésem szerint a 2013. évi költségvetés egy biztonsági költségvetés a szónak abban a 

pozitív értelmében, hogy nem fogalmaz meg vágyálmokat, hanem a realitás talaján marad. 

Néhány éve figyelemmel kísérem az Önkormányzat költségvetését, de nem emlékszem rá, hogy 

bármikor 15,5 % -ot tett volna ki a beruházásokra fordítható és tervezett összeg az összes 

bevételből. Kellő odafigyeléssel és pontos gazdálkodással a költségvetés megvalósítható. A 

költségvetés a jogszabályoknak és a módosított jogszabályoknak megfelelően készült, 

rendeletalkotásra alkalmas, a Képviselő-testületnek az elfogadását javaslom.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A falugyűlésen polgármester úr tájékoztatást adott a költségvetésről és a pályázatokról is. A 

települési lakosok nem szívesen szólnak hozzá a helyszínen, de utána aztán mégis megkeresik a 

képviselőket. Többen kérdezték, hogy a település közterének kialakítását szolgáló pályázat 

tartalmazza-e a templom melletti buszmegálló felújítását. A település idősebb lakosainak gondot 

jelent a buszra le-és felszállás abban a megállóban. Amennyiben nincs lehetőség a pályázaton 

belül erre, szeretném kérni, hogy kezdjük el a terveztetést és találjunk megoldást a problémára.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A pályázatban biztos nem lesz benne, mert a tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztését kizárja 

ez a pályázat. Véleményem szerint a buszmegállóban lévő épület rendbetétele és egy kiemelt 

szegély készítése megoldható ebben az évben. A másik oldalon egy Önkormányzati tulajdonú 

járda van, aminek ha a szintjét pár cm-el megemeljük, lehetővé teszi a le-és felszállást. A 

buszmegállók átépítése egy másik pályázatban szerepel, jelesül a Fő út – Ady út híd pályázatban. 

Azt szeretném még elmondani, hogy két buszmegálló felújítása a tervezéssel együtt 10 millió Ft-

ba kerül. Amennyiben felújítással vagy minimális engedélyt nem igénylő módosítással 

megoldható, akkor ezt a problémát tudjuk kezelni.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §. határozza meg az önkormányzatokra 

vonatkozó átmeneti gazdálkodást. A folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az éves 

költségvetési rendelet megalkotásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzat 

költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző 

évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.   

Az átmeneti gazdálkodásról az előterjesztés elkészült, a nyitó pénzkészlet 2013.  január 1-jén 

34.136.000,- Ft, a beszedett bevételek 2013. január 1. és 2013. február 14-e között 18.519.000,- 

Ft, és a teljesített kiadások összesen 31.0650.000,- Ft. A záró pénzkészlet 2013. február 14-én 

21.590.000,- Ft, mely összegeket az új költségvetési rendeletbe a kolléganők beépítettek.  

Amennyiben nincs további kérdés javaslom a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását, aki 

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

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 3/2013. (II. 14.) számú az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló rendeletet lásd. 1. számú mellékletként 

 

4. napirendi pont 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2012. év zárására vonatkozó rendeletmódosítást elkészítették a kolléganők. 360 millió Ft-os 

bevételi- és kiadási főösszeggel indult a 2012. év és 529 millió Ft bevételi- és kiadási 

főösszeggel zártuk az évet. Az átengedett SZJA és a költségvetési támogatás 290 millió Ft volt, 

és 180 millió Ft-os saját bevételt ért el az Önkormányzat. Ezek a saját bevételek jelentős részben 

pályázatból tevődnek össze, illetve a központi kormányzat a 30 millió Ft-os likvidhitelt jóváírta 

az Önkormányzat számláján. Komoly, 33 millió Ft-os céltartalékkal tudjuk kezdeni a 2013. évet, 

amely összeg kötelezettséggel terhelt. Ebből az összegből a településen beruházások valósulnak 

meg, melyeket idén nyár végéig kívánunk befejezni. Nem tartozik szorosan a költségvetéshez, de 

a Fő út – Ady út összekötő híd beruházással kapcsolatban szeretnék pár szót szólni. Többen 

megjegyezték, hogy minek az a híd csak felfordulás van tőle, és mindek ekkora hidat építeni a 

gyalogosoknak. Ez a híd egy 12 t tengelyterhelésű híd, amin folyamatosan kamionok 

közlekedhetnek egyszerre mindkét irányba. A hídhoz kialakított útkereszteződések, illetve a 

gyalogosjárda szolgálja a biztonságos közlekedést. Műszaki és közlekedésbiztonsági 

szempontból ez lesz a legjobb színvonalú híd a településen. Nem gyalogosforgalmat fog 

szolgálni a 70 millió Ft-os beruházás, hanem a teljes Pást lakórész forgalmát hivatott megoldani.  

A 2012. évi költségvetés zárásával kapcsolatban többet nem szeretnék elmondani, több tétel 

átvezetésként megjelenik, ilyen a szociális ellátások összege, melyek bevételi és kiadási oldalon 

is megjelentek. Ezt a rendelet összegszerűen tartalmazza és van egy részletes tábla, amely 

megmutatja, hogy melyek voltak ezek a költségek. A PB tárgyalta a rendeletmódosítást, átadom 

a szót az elnök úrnak. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalt ezt a napirendi pontot a bizottsági ülésen. Az mindig jó, ha az 

eredeti előirányzathoz képest egy jelentősebb előirányzat módosításról beszélhetünk. Közel 170 

millió Ft-tal nagyobb a költségvetési főösszegünk, mint ahogy az eredeti előirányzatban 

terveztük. Jelen napirend arról szól, hogy a költségvetésünket 68 millió Ft-tal módosítsuk a 

bevételi- és kiadási oldalon is. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon belül vannak olyan 

tételek, melyek eredeti előirányzat szinten tervezéskor máshol kerültek megtervezésre, mint ahol 

a tényleges felhasználás megvalósult. Ezek a tételek ezzel a módosítással a helyükre kerülnek.  A 

PB elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megköszönöm a Polgármesteri Hivatal munkáját, illetve külön köszönet a településen működő 

vállalkozások munkájáért. El szeretném mondani, hogy az eredeti 95 millió Ft-os előirányzathoz 

képest plusz 30 millió Ft-os adóbevételre tehettünk szert egyrészt a Berva-völgyi vállalkozások 

adóbefizetései révén, másrészt a Bambara Hotel és a hozzá kapcsolódó cégcsoportok által fizetett 

iparűzési adó révén. Ezúton köszönöm, hogy hozzájárulnak a település költségvetéséhez, további 

sikert kívánok a vállalkozásoknak. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, elfogadásra javaslom 

a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 
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Felsőtárkány Község Önkormányzatának 4/2013. (II. 14.) számú az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetés módosításártól lásd. 2. számú mellékletként 

 

5. napirendi pont 

A 2013. évi Cafeteria juttatás rendje  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

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 megkötött megállapodás alapján biztosítják a közös hivatal 

finanszírozását. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a rendelkezik a cafetéria-

juttatásról. A közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet 

alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, 2013. évben 193.250,- Ft, amely összeg tartalmazza a 

juttatáshoz kapcsolódó munkaadói közterheket is.  

A hivatali szervezet vezetője szabályzatban rendelkezik a cafetéria juttatás igénybevételének a 

részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és a visszatérítés szabályairól.  

A csatolt mellékletben található a 2013. évre vonatkozó Felsőtárkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal CAFETÉRIA szabályzata.  

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A Noszvaji Képviselő-

testület a jövő héten tárgyalja ezt az előterjesztést, természetesen jelen döntésről tájékoztatjuk 

őket. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás elfogadásra javaslom a Cafeteria szabályzatot, aki 

egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

10/2013. (II.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel a megtárgyalta 

és elfogadta Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

6. napirendi pont 

Egyebek 

a) Fő út – Ady út híd pályázat 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata megrendelése alapján, megkezdődött a Fő út – Ady Endre 

utca közötti összekötő út, híd építése. A beruházás megvalósítása során az összekötő út melletti 

önkormányzati tulajdonban lévő, 2201/8, 2201/10. helyrajzi számú közterületek is rendezésre 

kerülnek. Ezen ingatlanok jelenleg az Ady utca 35 – 53. számú (2212 – 2222. helyrajzi számú) 

ingatlanok tulajdonosainak használatában vannak. 

 

A beruházás megvalósításához szükséges a mellékelt térképmásolatnak megfelelő jogi telekhatár 

helyreállítása a 2201/8. és a 2201/10. hrsz-ú telkeken lévő kerítésszakaszok, építmények 

lebontásával és az érintett magántulajdonú telkek lekerítésével.  
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Polgármesteri fogadóórán is megkerestek azzal az érintett ingatlantulajdonosok, hogy az 

érintett területeket megvásárolnák. A lakók részéről két lehetőség vetődött fel, az egyik a hosszú 

távú bérlet, a másik az ingatlanok megvásárlása. Az Önkormányzat vagyonrendelete szerint ez a 

két közterület nem forgalomképes, így az értékesítése kizárt. A pályázat kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztésről szól, illetve kötelező tartalmi eleme közpark és a települési zöldterület 

fejlesztése és kialakítása. Ezen a területen az Önkormányzat közparkot kell, hogy kialakítson. A 

pályázat magába foglalja a Faluház parkoló rokkant parkoló kialakítását, a Faluház fűtését 

szolgáló kazán beszerzését, a 2201/9 hrsz-ú út kialakítását, a 2201/9 hrsz-on, illetve a patakon 

átívelő híd kialakítását és a közterületen közpark kialakítását. A felsorolt tartalmi elemek 

kötelező elemek a pályázatban, ezekre az Önkormányzatnak kötelezettséget kellett vállalnia. 

Ezek a közterületek magánszemélyek használatában vannak, a jogi képviselő tájékoztatása 

alapján nincs ok arra, hogy bármelyik tulajdonos elbirtoklásra hivatkozzon, tekintettel arra, hogy 

az előző években is fel lettek szólítva a tulajdonosok.  A Ptk-ban van egy jogszabályi 

rendelkezés, mely szerint „tulajdonostól engedett jogcímen való használatnál nem állnak fönn az 

elbirtoklás szabályai.”  A telkek nem elidegeníthetők, így javaslom a határozati javaslat 

elfogadását. 2004-ben már született ilyen tartalmú határozat, melyet meg is küldtek a 

földhasználóknak azzal, hogy kezdődik az építkezés és kérik a kerítések lebontását. Akkor sajnos 

nem valósult meg a beruházás, most viszont pályázati kötelezettségünk a közpark kialakítása. 

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Javaslom, hogy a határozatban jelöljünk meg egy határidőt, a kerítések lebontására.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A határidők elég szorosak ennél a beruházásnál, ugyanis a híd és a kapcsolódó munkálatok 2013. 

április 30. napjáig befejeződnek. A közpark és többi kötelezettség, melyeket már felsoroltam 

május 31. napjáig meg kell, hogy valósuljanak, hiszen ekkorra kötelező átadási határidőt 

vállaltunk. Úgy gondolom, hogy reálisan március 15-ei határidőt szabhatunk a kerítések 

lebontásával kapcsolatban. Javaslom a következő kiegészítéssel elfogadni a határozati javaslatot, 

az ingyenes földhasználatot 2013. március 15-ével megszünteti az Önkormányzat. Kérjük, hogy 

a valós telekhatárokon készítsék el a kerítéseket, az Önkormányzati ingatlanon lévő kerítéseket 

pedig bontsák le, ellenkező esetben az Önkormányzat a területhasználó költségére a 

munkálatokat elvégezteti. Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

11/2013. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a 2201/8 és 2201/10. helyrajzi számú ingatlanokra 

vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy az ingyenes földhasználatot 2013. március 

15. napjával az ingatlantulajdonosokkal megszünteti.  

A Képviselő-testület felhívja az Önkormányzati területet használókat, hogy e területeken 

lévő kerítésszakaszok, építmények lebontását, valamint a magántulajdonú kertek 

lekerítését 2013. március 15. napjáig végezzék el. Amennyiben kötelezettségüknek 

határidőre nem tesznek eleget az Önkormányzat a területhasználók költségére a 

munkálatokat elvégezteti.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. március 15. 
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b) Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, házi segítségnyújtás 

és étkeztetés alapszolgáltatások szervezetére és működésére vonatkozó szabályzat 

elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előterjesztés ismertetésére felkérem jegyzőasszonyt.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

2013. január 1-ével jelentősen átalakult Felsőtárkány Község Önkormányzatának szervezeti 

struktúrája. 6 kolléganő közvetlenül az Önkormányzat alkalmazásába került, ők a Védőnői 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat, házi segítségnyújtás és étkeztetés 

alapszolgáltatások ellátását végzik. Ezidáig a Polgármesteri Hivatalban, illetve az ÁMK-ba 

integrálva látták el a feladatukat. Mivel már közvetlenül az Önkormányzat alkalmazottjai, az 

egyéb munkáltatói jogköröket pedig a Képviselő-testület átruházott hatáskörben a jegyzőnek adta 

át, ezért szükséges, hogy az ő munkájukkal, működésükkel kapcsolatosan egy szabályzatot 

fogadjon el a testület. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, illetve az egyes 

ágazati jogszabályok rendelkezései alapján végzik a feladatukat. Nincs közalkalmazotti tanácsuk, 

kollektív szerződésük, ezért szükséges a szabályzat elfogadása. Az előterjesztés munkaanyagát 

mindkét bizottság megkapta, tárgyalta és a határozat elfogadását támogatta.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

12/2013. (II.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező Védőnői Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, házi 

segítségnyújtás és étkeztetés alapszolgáltatások szervezetére és működésére vonatkozó 

szabályzatot elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

c) Faluház bérleti díjaira vonatkozó előterjesztés elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény intézményvezetője a Faluház bérleti díjainak 

felülvizsgálatát kérte a Képviselő-testülettől, melyben érdemi javaslatot is megfogalmazott arra 

vonatkozóan, hogy sportfoglalkozások esetén ne kelljen bérleti díjat fizetni 10 fő alatti részvétel 

esetén. 10 fő feletti részvétel esetén a jelenleg elfogadott szabály vonatkozna a jövőben is. 

Javaslatot tett a lakodalmi bérleti díjak vonatkozására, illetve a tetőtéri helyiségek bérleti 

díjainak módosítására. Az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza a bérleti díjakat 

órai és napi bontásban.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy a lakodalmak utáni rendrakás nem mindenben felel 

meg az elvárásoknak. Javaslom, hogy kössük ki azt, hogy aki lakodalomra kibérli a nagytermet 

az az itt dolgozókkal végeztesse el a takarítási munkálatokat és fizesse meg az alkalmazottak 

munkáját. Kérdésem, hogy ez szerepelhet-e a szerződésben. 
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Rakusz Márta: 

Úgy gondolom, hogy ez a bérleti díjon belül értendő.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Munkajogilag nem tartom helyesnek, az a véleményem, hogy a bérbe vevőnek legyen 

kötelessége a takarítás.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az épület állagát és a későbbi használhatóságát féltem, úgy gondolom, hogy ha az épületet 

tisztán veszik át, úgy is kell visszaadni. Véleményem szerint nagyobb esély van úgy tisztán 

visszaadnia bérleményt, ha azok a dolgozók takarítanak, akik itt dolgoznak, ez lenne a legjobb 

megoldás. Általános tapasztalat, hogy a lakodalmak után nehéz rábírni a bérlőt arra, hogy 

tökéletesen elpakoljon.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Véleményem szerint a használatba vétellel kapcsolatban olyan szerződést kellene 

megfogalmazni, amely kötelezi a bérbe vevőt arra, hogy az épületet olyan állapotba adja át, 

amilyenben átvette. Amennyiben nem tesz eleget a kötelezettségének, akkor fizessen a 

takarításért.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Lenne egy köztes javaslatom, egyetértek mindkét felvetéssel, jogilag nehezen megoldható lenne 

a személyzet kifizetése, viszont tapasztalata és helyismerete az itteni személyzetnek van. 

Javaslom, hogy határozzunk meg kétféle bérleti díjat, 100.000,- és 130.000,- Ft összegben, az 

egyik tartalmazza a takarítást a másik nem. Minden esetben a magasabb összegű bérleti díjat 

fizettessük be, a kettő közötti összeg kaucióként maradjon itt. Amennyiben érdemben olyan 

módon végzik el a takarítást, hogy azt a következő bérbe adásra alkalmasnak tarják, akkor a 

kaució összegét vissza kell fizetni. Amennyiben hiányosságok vannak a takarításban, akkor a 

magasabb bérleti díj teljesüljön, az itteni személyzet a kaució terhére végezze el a takarítási 

munkálatokat. Ezt a megoldást kezelhetőnek tartom.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Magam is egy ilyen megoldásra gondoltam.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Magam is úgy gondolom, hogy határozzuk meg az árban azt, hogy tartalmazza-e a takarítást 

vagy nem. Amennyiben nem tartalmazza, akkor túlórában ki tudjuk fizetni a dolgozóknak. 

Nagyon fontos az összeg, hiszen az ebből származó bevétel fedezi az egyéb kulturális 

rendezvényekre fordított költségeinket. Javaslom, hogy a 130.000,- Ft-os díj legyen a 

minimumdíj és 150.000-160.000,- Ft-ban határozzuk meg azt a díjat, ami a takarítást 

tartalmazza.  Az a véleményem, hogy egy ilyen jól felszerelt bérleményért ez nagyon jó díj.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Egyetértek az előttem szólókkal, javasolni szeretném, hogy a Felsőtárkányi házasulandók 

kedvezményt kapjanak. Természetesen a kauciót ugyanúgy le kellene tenniük, minta többi 

bérlőnek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Meg kell határozni, hogy mindként félnek Felsőtárkányinak kell lennie, vagy elég, ha csak az 

egyik az. Ezt nem a bérleti díjaknál, hanem az adható kedvezményeknél kellene feltüntetni.  
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Juhász Csaba alpolgármester: 

A szerződésbe bele kellene tenni, hogy amennyiben rongálás merül fel, annak a költségeit a 

károkozónak kell állnia és neki helyreállítani a hibákat. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A szándékos károkozás esetén a szerződésben kikötött kötelező kártérítés fizetése hivatott ezeket 

a problémákat kezelni. Természetesen magam is úgy gondolom, hogy az esetleges rongálásos 

hibákat szakemberrel kell helyreállítatni. Ezt azért nem tenném bele a bérleti díjba, mert az nem 

feltételezi a szándékos károkozás tényét, a szerződésbe viszont tegyük bele.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Pályafutásom során volt szerencsém látni olyan eseteket, amikor a bérleti díjba beleszámolták a 

takarítást is, és a vendégek olyan körülmények között hagyták ott a helyiséget, hogy a takarítók 

kijelentették, hogy semennyi pénzért nem hajlandóak a munkát elvégezni. Nagyon figyelnünk 

kell arra, hogy a Faluház takarítószemélyzetének is van emberi tartása. Természetesen ezek a 

szélsőséges esetekre vonatkoznak.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Módosító indítvány vonatkozásában kérdezem a Képviselő-testületet, hogy amennyiben a 

házasulandó felek közül az egyik fél bejelentett Felsőtárkányi lakcímmel rendelkezik, és 

életvitelszerűen Felsőtárkányban lakik, kedvezményt kapjon a terembérlet vonatkozásában. 

Kérdezem, hogy %-os arányban mennyi legyen az adható kedvezmény.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Amennyiben elfogadjuk az általam javasolt 130.000,- Ft és 160.000,- Ft-os bérleti díjakat, akkor 

véleményem szerint a 160.000,- Ft-ból 20 %-os kedvezményt adhatunk.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A kiinduló helyzethez képest az a javaslat, hogy emeljük meg a bérleti díjat a kaucióval, és ebből 

adjunk 20 % kedvezményt? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Azt javaslom, hogy határozat nélkül módosítsuk a Faluház termeinek bérleti díjait, az 

előterjesztésben szerepelnek még sportfoglalkozások és a tetőtér helyiségei is. Szeretném, ha az 

összegszerűségeket tisztáznánk, és egyben szavaznánk. Szerencsésnek tartanám a határozatot 

úgy megfogalmazni, hogy módosul a tópartra vonatkozóan a vagyonrendeletünk is. Jelenleg a 

tópart bérleménye 20.000,-/nap+rezsiben van meghatározva, ez módosulna az előterjesztés 

szerint 25.000,-/nap+rezsi összegre, és ne csak hétköznapra, hanem hétvégére ugyanúgy 

vonatkozzon.  

A sportfoglalkozások tekintetében teljes mértékben támogatom az előterjesztésben foglaltakat. 

Ezek a foglalkozások a világítási költségeken túl többletkiadást nem jelentenek, de amennyiben 

jelente is Felsőtárkányi lakosok veszik igénybe ezeket a foglalkozásokat. Javaslom, hogy tartsuk 

azt a meghatározott és követett elvünket, miszerint nem kérünk bérleti díjat a Felsőtárkányi 

lakosoktól. A Faluház tetőtér helyiségeinek vonatkozásában is támogatom az előterjesztésben 

foglaltakat. Az elmondottak alapján 130.000,- Ft és 160.000,- Ft bérleti díj megállapításával, 

illetve a Felsőtárkányi házasulóknak 20 % kedvezmény biztosításával együtt elfogadásra 

javaslom a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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13/2013. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőtárkányi Faluház bérleti díjainak 

módosítását az alábbiak szerint: 

A sportfoglalkozások idejére a sportoktatók ingyenesen bérlik a termet, amennyiben a 

résztvevők száma nem haladja meg a 10 főt. 10 fő felett a korábbi szabályozás marad 

érvényben. 

Lakodalom céljára történő bérlés esetén (teljes földszinti rész, teljes terítékkel, péntek-

vasárnap) a bérleti díj: 130.000 Ft + 30.000,- Ft-os kaució a takarítás költsége. A Képviselő-

testület úgy határozott, hogy az állandó Felsőtárkányi lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a községben élő házasulandókat 20 % kedvezményben részesíti. 

A Faluház bérleti tetőterében található bérleti díjakat a mellékelt Bérleti díj táblázat 

tartalmazza. 

 

Felelős: Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény Intézményvezetője         

Határidő: azonnal 

 

Rakusz Márta: 

Annyit szeretnék elmondani, hogy a mai napig lekötött lakodalmak szerződéseit az eddig 

érvényes díjaknak megfelelően kötöttük meg.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A rendezvénytér bérleti díjának módosítására is szavazzunk, aki egyetért a napi 25.000,- Ft+ 

rezsi bérleti díj módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (II.14.) számú 

rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. 

(X. 17.) számú rendelet módosításról lásd 3. számú melléklet 

 

d) Székelyzászló kihelyezésével kapcsolatos önálló képviselői indítvány megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Önálló képviselői indítványt kaptunk Kakuk Pál képviselő úrtól, melyben a polgármester és a 

Képviselő-testület támogatását kéri abban, hogy a Székelyföldi autonóm törekvéseket segítse 

azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete előtti zászlórúdra a székelyzászlót kihelyezi. Ezt az 

anyaországi önkormányzatok kezdeményezték és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr is 

támogatja az önkormányzatok törekvését.  

El szeretném mondani, hogy mielőtt megkaptam a képviselői indítványt, előtte már a 

miniszterelnök-helyettes úr levelét olvastam, és utánanéztem az interneten, kb. 15 féle 

székelyzászlót és címert találtam. Tudomásom szerint 2004-ig a székelyzászlók vörös színűek 

voltak, illetve tartalmazták a nyolcágú csillagot és a félholdat.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

2011 óta van érzelmi kapcsolatom Gyergyószentmiklóssal, amikor itt voltak a Trianoni 

megemlékezésen akkor egy kék zászlót hoztak magukkal. Véleményem szerint azt is 

használhatjuk.  
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Juhász Csaba alpolgármester: 

Ismereteim szerint egy Székely György nevű egykori székely származású vezető által használt 

zászlót fogadtak el, és ez a zászló lobog most mindenhol. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez a döntés nem igényel Képviselő-testületi határozatot, kérdezem, hogy elfogadjuk-e. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az a kérdésem, hogy van-e zászlónk és zászlótartónk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Zászló nincs, zászlótartó van. A Polgármesteri Hivatal épülete előtt van egy szabad zászlótartó 

rúd, amelyen ez a zászló elhelyezhető, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az indítványt.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Tudomásom szerint egy közeli településen 30 db zászlót osztottak szét önkormányzati 

vezetőknek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem gondolom, hogy jelentős anyagi vonzata van, ez az Önkormányzat részéről gesztus jellegű 

intézkedés. Aki egyetért az önálló képviselői indítvány támogatásával, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület Kakuk Pál önálló képviselői indítványát, mely szerint székely zászlót 

helyeznek el a Polgármesteri Hivatal előtt egyhangúlag támogatta. 

 

d) Az Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 13/2011. (IV.14.) 

számú rendeletének felülvizsgálata  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései 

2013. januárjától igen sok ponton módosultak. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó hatáskör egy 

része a Járási Hivatalhoz került. A törvényi változásokat a helyi rendeleten át kell vezetni, mivel 

a jelenlegi rendelet több rendelkezése magasabb szintű jogszabály rendelkezéseibe ütközik. 

Mindez szükségessé tette a jelenleg hatályos Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 13/2011. (IV.14.) rendelet 

felülvizsgálatát. A szociális helyi rendelet törvényi felhatalmazáson alapuló rendelete az 

önkormányzatnak, így a rendeletalkotás kereteit is a törvény szabályozza. A hatályos 

előírásoknak megfelelő rendelet tervezet elkészült, mely szabályozza az Önkormányzat által a 

pénzbeli és természetben nyújtható támogatások igénylésének, jogosultsági feltételeinek 

meghatározását, valamint a személyes gondoskodás körében igénybe vehető ellátások formáit.  

Kérem, hogy a melléklet rendelet tervezetet megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

Tekintettel arra, hogy jogszabályi kötelezettség a társadalmi véleményezés lefolytatása, most 

arról kell dönteni, hogy a rendelettervezetet alkalmasnak tartja-e a testület. Jegyzőasszonyt 

kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Azzal szeretném kiegészíteni, hogy a szociális törvény szerint új elemek jelenhetnek meg az 

Önkormányzati rendeletben. Ilyen pl. a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó előírások 

kiterjesztése, ami kiterjeszthető a rendszeres szociális segélyezettekre, illetve a lakásfenntartási 

támogatásban részesülőkre. Szükséges a köztemetések szabályainak rendeletbe való foglalása, 
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eljárási rendjének, igénylésének meghatározása. A temetési segélyt az 

Önkormányzat eddig az átmeneti segélyek körében kezelte, az új rendelet külön tartalmazza a 

temetési segélyre vonatkozó szabályokat. Az önkormányzatoknál maradt a méltányossági ápolási 

díj, illetve a méltányossági közgyógyellátási igazolványokra vonatkozó hatáskör. Ezek 

igénylésére vonatkozó szabályokat szintén tartalmazza a rendelet. A családsegítés, házi 

segítségnyújtás és a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályokat szintén –e rendelet tartalmazza. 

Kakuk Pál képviselő úr a délelőtt folyamán jelezte, hogy a 3. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint az eljárás megindításánál a közeli hozzátartozók nettó jövedelmének igazolását kell 

csatolni. Kérte, hogy ne a közeli hozzátartozó megfogalmazást tartalmazza a rendelet.  

A szociális törvény 4. § d. pontja pontosan tartalmazza, hogy mit takar a közeli hozzátartozó 

fogalma. Ide tartozik: kimondottan a házastárs, élettárs, a 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel 

nem rendelkező személy, vagy a 23 évesnél fiatalabb közoktatási tanulmányokat folytató, 

intézménybe járó gyermek, 25 évesnél fiatalabb felsőoktatási intézménybe járó gyermek 

esetében szükséges a jövedelemre vonatkozó kérelmeket csatolni. Korhatárra való tekintet nélkül 

a tartósan beteg gyerekeknél, a 18 év alatti igénylőknél pedig a szülőre, a szülő házastársára, 

illetve élettársára vonatkozik a közeli hozzátartozó megfogalmazás köre. A rendeletben a 

szociális törvényben előírtaknak megfelelően helyesen szerepel a megfogalmazás.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nem kell a közös háztartásnak szerepelnie? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Nem. A szociális törvény meghatározza a fogalmat, pontosan leírja, hogy mi tartozik bele.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Függetlenül attól, hogy közös háztartásban élnek-e vagy sem? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen. Amennyiben a gyermek tanul és nem itthon, hanem távol, a család jövedelmébe beszámít.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Azért jeleztem, hogy a későbbiekben ne kellejen magyarázkodni, szerencsésebbnek tartom, ha 

leírjuk pontosan, hogy ki számít közös háztartásban élőnek. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nem lehet beletenni a törvény szerint? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Törvény szerint így van a szövegezése.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Azt javaslom, hogy ezt a magyarázó rendelkezést a kiegészítő rendelkezésekbe tegyük bele. 

Kiegészítő javaslatom van, ehhez a rendelethez. Javaslom a köztemetés költségeinek 

maximalizálását, ugyanis mindig a legolcsóbb temetést kérjük ilyenkor. Jelen rendeltben az 

elrendelés abban az esetben lehetséges, ha az Önkormányzat teljes egészében köteles fedezni a 

költségeket, visszatérítésre nincs lehetőség. A napi gyakorlat során többször szembesültünk 

azzal, hogy köztemetést kérnek, visszafizetési kötelezettséget vállalnak, és azt nem teljesítik. 

Sajnos a hozzátartozók ezzel már akkor tisztában vannak, amikor a köztemetést kérik, a 

visszafizetési kötelezettséget vállalják, hogy azt a későbbiekben nem kívánják teljesíteni az 

Önkormányzat részére. Ami a költségvetés szempontjából szomorúbb képet fest, az, hogy 

ilyenkor semmi nem drága. Olyan temetési költségek kerülnek, vagy kerülhetnek be a 

köztemetés költségeibe, melyek nem feltétlenül indokoltak. A közelmúltban is volt rá példa, 

hogy az egyház képviselője megkeresett azzal, hogy olyan költségeket akarnak érvényesíteni a 
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köztemetés költségeiben, ahol egy mértéktartóbb megoldást javasoltak. Javaslom, 

hogy a 100.00,- Ft-nál magasabb költségeket még visszatérítési kötelezettség mellett sem 

vállaljuk, vagy ezt az összeget meghaladó költséget teljes egészében egyenlítsék ki a 

hozzátartozók. Úgy gondolom, hogy az Önkormányzat költségvetése szempontjából a szükséges 

szociális érzékenységen túl az extra szolgáltatásokat nem az Önkormányzatnak kell fedeznie. 

Javaslom, hogy a jogszabályban meghatározott min. 7.000,- Ft –os helyi költség mellé egy 

100.000,- Ft-os maximumot is építsünk be és jelenítsük meg azt is, hogy az ezen felüli összeget a 

kötelezettségvállaló a szolgáltató felé saját költségéből kifizet. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az EEB a 1. § (3) bekezdésben foglaltak szerint dönt az átmeneti segélyezésben, ápolási díj 

megállapításáról, házi segítségnyújtás megállapításáról és az étkeztetés megállapításáról. Az 

átmeneti eseti segélyt mi bíráljuk el, halálesetkor maximum 7.000,- Ft, mely összeget minden 

esetben megszavazunk a hozzátartozóknak. Véleményem szerint ez az összeg nagyon jelképes.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ez most külön kategória lett temetési segély néven.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 12. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatár között lesz jogosult dönteni a bizottság.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Ezt a bizottság nem döntheti el, hogy 7.000,- Ft-nál magasabb összeget határozzon meg.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Jelenleg az átmeneti segély összege ennyiben van meghatározva.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A temetési segélyt nem a bizottság bírálja el. Gondolok arra, amit az előbb polgármester úr 

részletezett.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A köztemetés polgármesteri hatáskör, de a temetési segély, úgy ahogy az átmeneti segély – 

valóban kimaradt az EEB hatásköréből – az EEB hatásköre lesz.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A b. pontba bekerül a temetési segély is. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Így van az átmeneti segélyekről, temetési segélyekről a 43. §  (1) bekezdése alapján ápolási 

díjról, házi segítségnyújtásról, étkeztetés megállapításáról és természetesen a temetési segélyről, 

ami új hatáskörként szerepel.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A 7.000,- Ft-os maximális keretösszeg változik? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen 7.000,- Ft-tól 70.000,- Ft-ig lehet temetési segélyt megállapítani.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Így egy kicsit reálisabb, nem csak jelképes összeg.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

A polgármester átmeneti segély döntési jogkörénél szerencsés lenne, ha megfogalmaznánk, hogy 

halaszthatatlan esetben.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A jelenleg hatályos rendeletben szabályozva volt, hogy egy fő egy évben kétszer kaphat átmeneti 

segélyt, indokolt esetben többször is. Ez a jelenlegi tervezetben benne maradt-e? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen a régi rendeletből átemeltem.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A gyakorlat szerint, ha kétszer kért valaki és többször nem volt indokolt, nem adtunk.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A költségvetésben ez a temetési segély elkülönülten fog megjelenni? Erre van külön előirányzat? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A 2013. évi költségvetésben az átmeneti segély soron van tervezve.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Jelen rendelet-tervezetben az adható összeg is megemelkedik maximum adható 70.000,- Ft-ra, 

ezt át kellene gondolni. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az a véleményem, hogy amennyiben a 7.000,- Ft-ot meghaladja, legyen testületi hatáskör.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönthet.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Kérem, hogy a 7.000,- Ft feletti összegről a Képviselő-testület döntsön.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Nekem az a gondom, hogy egy kérelmező ne mondja meg, hogy mennyit szeretne kérni.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Az a véleményem, hogy ha a Képviselő-testület lead egy hatáskört az Emberi Erőforrás 

Bizottságnak, azt nem azért teszi, hogy utána visszakapja. Ha a bizottság megkapott egy döntési 

hatáskört, akkor addig nyújtózkodjon, ameddig a költségvetésben azon a soron allokált összeg 

elég. Amennyiben elfogyott a pénz nem dönthet tovább, vagy jön a testülethez, hogy a 

költségvetésben lehet –e átcsoportosítani egyéb helyekről összeget.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Ez teljesen rendben van, hiszen az előadó rendszeresen hozza, hogy hogyan állunk. Mióta 

működünk egy fellebbezés nem volt, mindig elfogadták a döntésünket.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Társadalmi egyeztetésre alkalmasnak találja –e a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet, 

amennyiben igen, kérem, kézfeltartással jelezzék.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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14/2013. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet, és úgy határozott, hogy azt 

társadalmi véleményezésre alkalmasnak tartja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. március 30. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A következő két napirendi pont tárgyalására üzleti és személyes érintettség miatt zárt ülés 

elrendelését javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

15/2013. (II. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

elfogadta, hogy személyes és üzleti érintettség miatt, zárt ülést rendel el. 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.00 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 


