
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. március 6. napján 17.00 órakor 

megtartott rendkívüli testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

19/2013.(III.06.) Eger Környéki Óvodák Kistérségi Egyesület székhely 

bejegyzésének jóváhagyása 

20/2013.(III.06.) 2013/2014. évi nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározása 

21/20103.(III.06.) Agria Food Kft. kérelmének elfogadása 

22/20103.(III.06.) „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 

tárgyban a közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, Dr. 

Turcsányi Dániel megbízása 

23/20103.(III.06.) „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 

tárgyban a közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz a dokumentációk 

elkészítésére EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft-t megbízása 

24/20103.(III.06.) „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 

közbeszerzési eljárásának lefolytatására és eredményhirdetésére 

Bíráló Bizottság létrehozása 

25/20103.(III.06.) RUAG AMMOTEC Magyarországi Zrt. által Felsőtárkány 

Község Önkormányzata részére felajánlott ajándékozás elfogadása  

Rendeletek: Tárgya: 

6/2013.(III.06.) A 4/2013.(II.14.) számú az Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 51. oldaltól 56. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

2. Az Eger Környéki Óvodák Kistérségi Egyesülete székhelyének jóváhagyása 

 Előadó: polgármester 

 

3. A 2013/2014. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

4. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 
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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 minden tagja 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. 

 

1. napirendi pont 

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester  
Megkérem Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási ügyintéző kolléganőmet, hogy terjessze elő a 

napirendi pontot, és mondja el, hogy miért szükséges a 2012. évi rendelet módosítása. 

 

Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási főelőadó: 

Jelenleg készül a tavalyi év beszámolója és a könyvelés teljessé tétele már nem csak a 

pénzforgalom, hanem minden pályázatot áttekintve, szükségessé teszi a szállítói finanszírozás 

által kiegyenlített pályázatok rendeletbe való beépítését. A könyvtári, informatikai fejlesztésnek 

2012. december 17-én megtörtént a szállítói finanszírozása a szoftver és az informatikai 

eszközök tekintetében, ezért szükséges átvezetni a költségvetés előirányzatán is. Az Ady út – Fő 

út összekötő híd pályázati elszámolása jelenleg folyamatban van. A tavalyi év során történtek 

olyan költségvetési kiadások, melyek nem erre a beruházásra lettek könyvelve, ezért ezeket a 

költségeket szükséges átkönyvelni a beruházásokhoz. Pályázati támogatása lesz ezeknek a 

kiadásoknak ezért bevételi és kiadási oldalon egyaránt meg kell jeleníteni. A rendeletmódosítás 

tehát azért szükséges, hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan teljes körű legyen az előirányzatunk. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mai nappal fogadja el a rendelet módosítását, hiszen 

a Kincstárba március 10. napjáig meg kell küldeni a beszámolót, amiben már a végleges 

adatoknak kell szerepelnie.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Amennyiben az átvezetés megtörténik, a tartalék hogyan fog állni? 

 

Kakukné Rozsnaki Mária gazdálkodási főelőadó: 

A tartalék nem változik, ez egy átvezetés, ami mind a bevételi mind a kiadási oldalon 

megjelenik.  
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Szántósi Rafael PB elnöke: 

Véleményem szerint az örömteli, hogy a 360 millió Ft eredeti előirányzathoz képest tovább 

bővül a költségvetési főösszeg 535 millió Ft-ra. Elmondhatjuk, hogy ezzel az 535 millió Ft-tal 

zárjuk a 2012. évet, ez azt mutatja, hogy jelentős beruházásokat sikerült magvalósítanunk. A PB 

nevében elmondhatom, hogy támogatjuk a rendelet módosítását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester  
Aki a rendeletmódosítással egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.06.) számú 

rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 14.) számú rendelet 

módosításról lásd 1. számú melléklet 

 

2. napirendi pont 

Az Eger Környéki Óvodák Kistérségi Egyesülete székhelyének jóváhagyása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester  
Az előterjesztést kiegészítve el szeretném mondani, - hogy mivel Holló Anita a Felsőtárkányi 

Óvoda vezetője lett az egyesület elnöke, - az elnök működési helye szerinti intézményt kell 

megnevezni székhelyként, az iratok őrzése is ezen a helyen valósul meg, illetve a bírósági 

átvezetéseknek így felelnek meg. Az egyesületbe való részvételnek sok előnye van, hátránya 

pedig az önként végzett munka.  

 

Holló Anita óvodavezető: 

Jómagam csak előnyökről tudok beszámolni, rengeteg szakmai tapasztalatot tudunk szerezni 

egymás óvodáinak látogatásakor (kézműves foglalkozások, szakmai napok, konferenciák). Az 

elnökség elvállalása az óvodai munkám rovására nem megy, nagyon sokat tanulok, szakmai 

tapasztalatot szerzek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester  
Javaslom a testületnek a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

19/2013. (III.06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Holló Anita Óvodavezető kérelmét, és úgy határozott, hogy 

hozzájárul az Eger Környéki Óvodák Kistérségi Egyesülete székhelyeként Felsőtárkány 

Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 2201/2. helyrajzi számú, természetben 3324 

Felsőtárkány, Ady E. utca 59. szám alatti ingatlanon történő bejegyzéséhez, valamint az 

egyesületi tevékenység Felsőtárkányi Óvoda intézményében történő végzéséhez.  

 

Felelős: Holló Anita óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

A 2013/2014. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának elfogadása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester  
Az óvodavezető előterjesztése alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az 

abban megjelöl időpontot az óvodai beiratkozás tekintetében. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

20/2013. (III.06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013/2014. nevelési évre vonatkozó, a Felsőtárkányi Óvodába történő beiratkozás idejét 

2013. április 8-9. napjában határozza meg.  

 

4. napirendi pont 

Egyebek 

a) Melegkonyha kialakítására kérelem megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester  
Az alsó óvoda épületével kapcsolatos a megkeresés, amelyben az Agria Food Kft. azzal a 

kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy az épületben melegkonyha kialakításához járuljon 

hozzá. Innen szeretnék ellátni a település intézményi, szociális étkeztetését, illetve házhoz 

szállításos formában bárki számára elérhető étkeztetést. A kérelem része még az, hogy az új 

céget az Agria Food Kft-t erre a telephelyre bejelenthessék. Megkerestem az Önkormányzat jogi 

képviselőjét, akinek az a véleménye, hogy ennek jogi akadálya nincs. Javasolta, hogy egy 

kijelentkező okiratot ügyvédi letétbe helyezzünk el arra az esetre, amennyiben a tevékenység 

nem valósul meg, illetve önszántukból nem akarnak kijelentkezni. Ezzel az ügyvédi letétbe 

helyezett okirattal egyik napról a másikra ki tudjuk jelenteni a vállalkozást az Önkormányzat 

tulajdonában lévő székhelyről.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A jelenlegi szolgáltatónál mennyi a felmondási idő? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester  
2013. június 30. napjáig kötöttünk szerződést, határozott időre. Ígéretet kaptunk arra is, hogy 

amennyiben a szerződés kiegészítés tárgyát képező melegítő edényeket meg kell vásárolnunk, 

akkor kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Önkormányzat helyett ők megvásárolják és a 

továbbiakban azokban fogják szállítani az ebédet.  

Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

21/2013. (III.06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Agria-Food Kft. kérelmét, úgy határozott, hogy a 

kizárólagos tulajdonában lévő 874. helyrajzi számú, természetben 3324 Felsőtárkány, Fő út 

145. szám alatti ingatlan cégbírósági nyilvántartásba történő telephely bejegyzéséhez 

hozzájárul. Felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat kiállítására. 

 

b) dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy indítsuk meg a közbeszerzési eljárást a tornateremmel 

kapcsolatban, ezzel együtt megbízom a jegyzőasszonyt, hogy az ehhez szükséges dokumentációt 

készítse el. Az ajánlattételi dokumentációt a Turcsányi Dániel Ügyvédi Iroda készíti el. A 

testületnek két határozatot kellene meghoznia, az egyik, hogy elindítjuk ezt az eljárást, a másik, 

pedig, hogy az ügyvédi irodát bízzuk meg az ajánlattételi dokumentációk elkészítésével.  
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Amennyiben nincs hozzászólás kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért az elmondottakkal, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.  

 

22/2013 (III. 06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyban a közbeszerzési szaktanácsadói 

feladatok ellátásával, az eljárás lefolytatására megbízza az EuProcure Consult 

Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t. A 300.000 Ft + Áfa összegű megbízási díjat a költségvetése 

terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

23/2013 (III.06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyban a közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz 

szükséges dokumentáció elkészítésével megbízza az EuProcure Consult Közbeszerzési 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Még egy határozatra lesz szükség a közbeszerzési eljárás elindításához, mégpedig az 

eredményhirdetésre Bíráló Bizottságot kell létrehozni. Javaslom, hogy a bizottság tagjai közé 

válasszuk meg Juhász Csaba alpolgármester urat, Kapuvári Csabát az EEB elnökét, Szántósi 

Rafaelt a PB elnökét és Albertus Gyula építészmérnököt. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

24/2013. (III.06) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, az „Iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” közbeszerzési eljárásának 

lefolytatására és eredményhirdetésére vonatkozóan Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek 

tagjai Juhász Csaba alpolgármester, Szántósi Rafael PB elnöke, Kapuvári Csaba EEB 

elnöke, és Albertus Gyula építészmérnök. A Bíráló Bizottság munkájában közbeszerzési 

tanácsadói jogosultsággal vesz részt, az EuProcure Consult Kft. képviselője. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b) Ruag Ammotech Magyarország Zrt. ajánlatának elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Ruag Ammotech Magyarország Zrt. az Önkormányzat részére felajánlott több eszközt, pl. 

digitális fényképezőgépet, memóriakártyát, objektíveket, akkumulátorokat. Ezt az ajándékot 

kellene egy határozattal elfogadni. Amennyiben nincs kérdés kérem, hogy szavazzunk, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.  
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25/2013 (III. 06.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a RUAG AMMOTEC Magyarországi Zrt. által 

Felsőtárkány Község Önkormányzata részére felajánlott ajándékozásra vonatkozó 

előterjesztést, és úgy határozott, hogy az technikai eszközöket nettó 1.053.150,- Ft + ÁFA, 

összesen bruttó 1.337.500,- Ft értékben elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az 

ajándékozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: polgármester   

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.30 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 


