
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 14. napján 13.30 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

A jegyzőkönyv vezetése 71. oldaltól 72. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

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 testületi ülésen Juhász Csaba alpolgármester úr családi 

okok miatt nem jelent meg 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 tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született 

határozatokat. 

 

33/2013 (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta Pelyhe Gábor ingatlan vásárlási kérelmét, és úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 

2306. helyrajzi számú, természetben 3324 Felsőtárkány, József Attila utca 59. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíti a részére bruttó 5.500.000,- Ft áron. Felhatalmazza a 

polgármestert az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos szerződés aláírására. 

Az ingatlan értékesítésből származó összegből 1.500.000,- Ft-ot elkülönít az önkormányzati 

tulajdonú építmények karbantartására, felújítására, a fennmaradó 4.000.000,- Ft-ot az általános 

költségvetési tartalék címen tartja nyilván a költségvetésében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester   

 

Pelyhe Istvánné képviselő 13.15 órakor visszajön a tárgyalóterembe, a képviselők létszáma 5 fő. 

 

34/2013 (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. által felajánlott közcélú adomány ügyét 



 72 
és úgy határozott, hogy a felajánlott 2000m³ zúzalékot elfogadja. Kötelesezettséget vállal az 

Önkormányzat arra, hogy Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. segítségével 

a közcélú adomány közterületek karbantartására közforgalom elől el nem zárt Önkormányzati 

utak állagának javítására fordítja. Az Önkormányzat vállalja az anyag elszállításával kapcsolatos 

költségeket. 

 

Határidő: 2013.április 30. 

Felelős: polgármester   

 

35/2013 (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves Megyei 

Rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai egységei részére történő eszközök adományozására 

vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy a közbiztonság javítása érdekében nettó 1.053.150,- 

Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.337.500,- Ft értékű eszközt ajánl fel a szervezet részére. Felhatalmazza a 

polgármestert az adományozásról szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: polgármester   

 

 

36/2013 (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Bizottság 

előterjesztésében megtárgyalta Bozsányi Liliána szüleinek a gyermekük táncművészeti tanulmányai 

támogatásával kapcsolatos kérelmét, és úgy határozott, hogy a szülők részére 100.000,- Ft egyszeri, 

egyösszegű pénzbeli támogatást biztosít az költségvetés általános tartalék soráról. Felkéri a jegyzőt, 

hogy intézkedjen a támogatás kiutalásáról. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: jegyző    

 

37/2013. (III.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Közég Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határozott, hogy az „Iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyban elnyert pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárásban az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre.  

 RO-LY BAU Kft.  3413 Cserépfalu, Bem út 43. 

 Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

 Bódi Művek Kft 3300 Eger, Felvégi út 29. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 13.45 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 


