
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 12.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

26/2013.(III.14.) A 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről készült beszámoló 

elfogadása 

27/2013.(III.14.) A 2012. évben végzett családsegítés szociális alapszolgáltatás 

családgondozójának munkájáról készült beszámoló elfogadása   

 

28/20103.(III.14.) A 2013. éves közbeszerzési terv elfogadása 

29/20103.(III.14.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisjoggal 

rendelkező szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződés 

elfogadása 

30/20103.(III.14.) A rendezési terv felülvizsgálatában résztvevők partnerségi 

egyeztetésének szabályairól szóló határozat elfogadása 

 

31/20103.(III.14.) A 135/2012. (XI.22.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

32/20103.(III.14.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

7/2013.(III.14.) Az Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló rendeletének elfogadása 

 

8/2013.(III.14.) Az 1/2013.(I.24.) számú az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 57. oldaltól 65. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

2. Beszámoló a községben 2012. évben végzett gyermek- és családvédelmi munkáról 

 Előadó: jegyző 

 

3. Közbeszerzési terv tárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

4. Háziorvosi praxisokkal kötendő szerződés tárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

5. Az Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletének 

elfogadása 
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 Előadó: polgármester 

 

6. Az 1/2013.(I.24.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

7. Egyebek 

 

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. 

 

1. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy szolidaritásunk jeléül a Polgármesteri Hivatal előtt 

felvontuk a székelyzászlót. A beruházások folyamtatosan, akadálymentesen zajlanak. Az út-híd 

beruházással kapcsolatban kérdések még nem merültek fel, illetve amely kérdések felmerültek, 

azokat megnyugtatóan rendeztük. Ezek a kérdések leginkább a területet használó 

ingatlantulajdonosok részéről merültek fel. A múlt héten megkezdődtek a külsős beruházások is, 

amelyek összegszerűségében mindenképen, illetve a későbbi Önkormányzati bevételek és a 

település presztízse szempontjából is fontosak. A múlt héten megnyitották az építési naplót a 

Bambara szálloda bővítésével és a rejtélypark építésével kapcsolatban.  

Ezen a héten az Egészségházban megkezdődött a fizikoterápiás rendelés is, azzal a 

szolgáltatóval, akivel az Önkormányzat szerződést kötött. 

 

2. napirendi pont 

Beszámoló a községben 2012. évben végzett gyermek- és családvédelmi munkáról 

Előadó: jegyző 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az előterjesztés mellékletében két írásos beszámoló került csatolásra, az egyik a 

gyermekévelemi feladatok ellátásáról, a gyámügyi igazgatási feladatokról, illetve a 

gyermekjóléti szolgálat feladatkörében elvégezett tevékenységekről szól. A másik beszámoló a 

családsegítésről, mint szociális alapszolgáltatásról szól. A gyermekjóléti és a gyámügyi 

beszámoló tartalmát kormányrendelet határozza meg, erre tekintettel készült el.  A gyermekjóléti 

szolgálat, illetve a gyámhatóság különös figyelmet fordít a gyerekek védelmére a családban való 

neveltetés elősegítésére. Az Önkormányzat rendelete alapján rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kerülhet megállapításra. Ez utóbbi 

támogatás esetében az EEB átruházott hatáskörben dönt. A beszámolóban a pénzbeli és 

természetbeli ellátások igénybevételéről is szó esik, ami sajnos jóval meghaladja az előző évi 

ellátási összeget. Ez azt mutatja, hogy egyre több család kerül olyan helyzetbe, hogy szüksége 

van az Önkormányzat ilyen irányú segítségére. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a 

gyermekjóléti szolgálat és a családgondozó szolgálat ellátása, önkéntes igénybevétel alapján 

történhetnek. A gyámhatósági intézkedések keretében védelembe vételi intézkedések, 

iskoláztatási támogatás felfüggesztése, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésekre került sor.  

A családsegítő szolgálat 2012. szeptembere óta a Polgármesteri Hivatal keretein belül látja el a 

tevékenységét. Egyre több a családsegítő kolléganőhöz forduló, segítséget kérő ügyfelek száma. 

A kolléganő nehéz helyzetben van, de folyamatosan figyelemmel kíséri a családok életét, 

rendszeresen látogatja őket és megpróbál szemléletváltással segítséget nyújtani. Az EEB 

tárgyalta mindkét beszámolót, kérem az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottság megtárgyalta a beszámolókat és a gyermekvédelmi beszámolóban foglaltakat 

örömmel tapasztaltuk, jelesül, hogy a jelzőrendszer tagjaival (óvoda, iskola, védőnő, 

gyermekorvos, rendőr) az együttműködés a problémák megoldásakor megfelelő. Azok a 

családok, akik kéréssel fordultak hozzánk, illetve a kérés indokolt volt segélyeket állapítottunk 

meg. Egy esetben tagadtuk meg a segélyeket, mégpedig ha a gyermek nem jár iskolába, azzal a 

feltétellel, hogy amennyiben újra iskolába jár a gyermek, javasoljuk a támogatást. A 

gyermekjóléti szolgálat és a családgondozó szervezeti kerete ebben az évben megváltozott, 

munkájukkal meg vagyunk elégedve, a beszámolók elfogadását javasoljuk.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A családsegítő kolléganő beszámolójában olvashattuk, hogy egy Miskolcon indított képzésbe, a 

szűkös létszámkeret miatt, nem tudott részt venni. Javaslom, hogy valamilyen formában vegyük 

fel a kapcsolatot a Módszertani Intézettel, hogy indítsanak több tanfolyamot, vagy biztosítsanak 

nagyobb létszámkeretet.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Ezek a képzések folyamatosan szerveződnek, a kolléganő nincs kötve ahhoz, hogy melyik szerv 

továbbképzésén vesz részt. Nyilván pénzügyi szempontból megfontolandó, hogy melyik 

képzésen teljesíti a szükséges kreditpontok megszerzéséhez a feltételeket. Az elmúlt időszakban 

újra szerveztek képzést így a kolléganő már részt tud venni ezen a képzésen.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Amennyiben nincs további kérdés, javaslom a határozati javaslatok elfogadását, aki egyetért a 

gyermekvédelmi és a családsegítő beszámolók elfogadásával kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat  egyhangúlag elfogadta.  
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26/2013. (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről készült beszámolót. 

  

 

27/2013. (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

községben 2012. évben végzett családsegítés szociális alapszolgáltatás családgondozójának 

munkájáról készült beszámolót.   

 

3. napirendi pont 

Közbeszerzési terv tárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A közbeszerzési terv elfogadása minden évben kötelező gyakorlata az Önkormányzatnak. Az 

idén is lesz olyan beruházás a településen, amely közbeszerzés köteles. Az egyik az Egészségház 

pályázatunk, a másik pedig a tornaterem felújítására vonatkozó pályázat, mindkettő szerepel a 

közbeszerzési tervben. A Képviselő-testület tagjainak a tegnapi nap folyamán e-mailben 

megküldtem egy szakvéleményt, ami az iskola utánpótlás és sport infrastruktúrafejlesztés, 

felújítás tárgyban is közbeszerzés köteles a beruházásunk. A beruházás becsült nettó értéke 

meghaladja a 16 millió Ft-ot, a bruttó érték és az eszközbeszerzés emeli meg az értéket, így lesz 

22,5 millió Ft-os beruházási értékű a pályázat. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

határozati javaslatot, annak mellékletével elfogadni szíveskedjen, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

28/2013. (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a 2013. éves közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést, 

úgy határozott, hogy a határozat mellékleteként csatolt tartalommal a 2013. évi 

közbeszerzési tervet elfogadja.  

  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4. napirendi pont 

Háziorvosi praxisokkal kötendő szerződés tárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az Önkormányzat jogi képviselője és a jegyzőasszony elkészítették a háziorvosi praxisokra 

vonatkozó szerződéseket, melyet az EEB a praxisvezető orvosokkal együtt tételesen átnézett, a 

jogszabályi előírásoknak és a háziorvosok kéréseinek megfelelően a kért változtatásokat 

átvezettük. A bizottsági egyeztetést további pontosítások követtek, az így megszületett 

szerződéseket kapta meg a Képviselő-testület, illetve a háziorvosok is. Kérem a testület 

felhatalmazását, hogy ezeket a szerződéseket aláírhassam.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A tervezetet több alkalommal megbeszéltük, átnéztük, a változtatásokat jegyzőasszony 

kijavította. Az a véleményünk, hogy az orvosok működésének jó alapja van.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Annyit szeretnék még elmondani, hogy az új EKG berendezést már megkapták a doktorok és 

beüzemelték.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Reméljük, hogy az Egészségház pályázatunk nyerni fog, így bővíthetjük az Egészségházat és a 

település lakosainak orvosi ellátása mintaszerű lehet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Javaslom a Képviselő-testületnek a feladat ellátási szerződésekbe foglaltak elfogadását, és 

felhatalmazást kérek a szerződések aláírására, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

29/2013. (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a község illetékességi területén háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi praxisjoggal rendelkező szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási 

szerződésről szóló előterjesztést. Úgy határozott, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására a Képviselő-testület a 

határozat mellékleteként csatolt tartalommal a szerződések megkötését támogatja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. március 31. 

 

5. napirendi pont 

Az Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletének 

elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A rendeletalkotás oka, hogy 2013. január 1-jétől több ponton módosult a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény. Ez tette szükségessé a jelenleg hatályos a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 13/2011. (IV.14.) rendelet felülvizsgálatát. A rendeletalkotás két 

körös, hiszen az előző testületi ülésen úgy döntött a Képviselő-testület, hogy társadalmi 

egyeztetésre alkalmasnak tartja a dokumentumot. Érdemi hozzászólás a civilszervetektől, illetve 

a település lakosaitól nem érkezett. A bizottságok megtárgyalták a rendelettervezetet, kérem az 

EEB elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Amennyiben nincs hozzászólás elfogadásra javaslom a rendeletet, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 7/2013. (III. 14.) számú az Önkormányzat 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletét lásd. 1. számú mellékletként 
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6. napirendi pont 

Az 1/2013.(I.24.) számú az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az előző testületi ülésen, amikor a szociális rendeletet tárgyaltuk szó esett arról, hogy a temetési 

segély bekerül, mint külön segélyezési forma, az EEB hatáskörébe. A mai napon a testület 

elfogadta az Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletét, ami 

szükségessé teszi az SZMSZ módosítását. Amennyiben nincs kérdés, a rendeletmódosítás 

elfogadását javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.   

 

A Képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 8/2013. (III. 14.) számú az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) számú rendeletének 

módosításáról lásd. 2. számú mellékletként 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

a) Rendezési terv és a 135/2012. (XI.22.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
A jogszabályoknak való megfelelés okán 2014. januárjától igazodva az új építési törvény 

rendelkezéseihez elfogadjuk az új rendezési tervet, aminek a munkarészei jelenleg is készülnek. 

Kormányrendelet alapján kötelező a rendezési terv felülvizsgálatában részt vevők partnerségi 

egyeztetéséről elfogadni egy határozatot, amely egyrészt tételesen felsorolja a rendezési terv 

teljes felülvizsgálatában részt vevő szakhatóságokat, illetve az eljárás rendjét is szabályozza. Ez 

az építési törvény felhatalmazása alapján Kormányrendeletbe foglalt kötelezettsége az 

Önkormányzatnak. Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

30/2013. (III.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.08.) Korm. 

rendelet 29. §-a alapján az alábbiak szerint rendelkezik rendezési terv felülvizsgálatában 

résztvevők partnerségi egyeztetésének szabályairól: 

 

1) 

Felsőtárkány rendezési tervének teljes felülvizsgálatában résztvevő szakhatóságok: 

- Állami Főépítész, 

- Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

- Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 

- Nemzeti Környezetügyi Intézet, 

- Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 

- Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 

- Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 

- Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 

- Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,  

- Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 
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- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 

2) 

További résztvevők: 

- Eger, Szarvaskő, Bélapátfalva, Bükkzsérc, Noszvaj, Szilvásvárad, Nagyvisnyó 

Önkormányzatok, 

- bejegyzett helyi civilszervezetek, továbbá a helyi lakosság.  

 

3) 

A partnerek tájékoztatása papíralapon, levélben történik, a bírálati anyag CD-n, illetve 

kivételes esetben papíralapon kerülne kiküldésre. A helyi civilszervezetek értesítése CD-n 

történik. 

 

4) A lakosság, a civilszervezetek, valamint az üdülők képviselete a véleményezési szakaszba 

kerül bevonásra.  

Személyes tájékoztatásuk – lakossági fórum – alkalmával történik, annak menetéről 

jegyzőkönyv készül. 

A véleményező anyag kifüggesztésre kerül a hivatalban, valamint felkerül a honlapra a 

véleményezési szakaszban (30 nap). 

Ezalatt írásban lehet észrevételt tenni a polgármesternek címezve. A lakossági 

észrevételekre a választ az érintettek összehívásával – nyílt egyeztetés alkalmával – adja 

meg a polgármester. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül.  

 

5) 

A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása a 

rendezési tervhez rendelet önálló iktatószám alatt történik. 

 

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklása papíralapon történik, azt ismertetni 

kell a véleményt adóval, illetve tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. Nyilvántartása 

iktatással történik. 

 

6) 

Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, és településrendezési eszközöket az 

önkormányzati hivatal épületében ki kell helyezni, valamint a település honlapjára fel kell 

tenni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az fentiekben említett rendezési terv elkészítésének megrendelésével kapcsolatban a tavalyi év 

végén hoztunk egy határozatot, melyben meghatároztuk, hogy melyik cég végezze el a munkát. 

A vállalkozó módosítást kér a határozat szövegében, tekintettel arra, hogy nemcsak a Poltrade 

Bt. fogja készíteni a terveket, hanem a Völgyzugoly Műhely is, aki már a korábbi években is 

dolgozott az Önkormányzatnak. A határozatban az összeget nem kell módosítani, azokat a 

gazdasági társaságokat kell pontosítani, akik ebben az ügyben, érdemben eljárnak. A 

felülvizsgálatot elkészítők azt kérték még, hogy írjuk bele, hogy két éven keresztül vállalják a 

vonatkozó jogszabályok változásából adódó átvezetéseket, amennyiben azok azonnali átvezetést 

igényelnek. Kérik még, hogy természetesen elkészítik ezeket a munkarészeket, de az ezzel 

kapcsolatos olyan jellegű plusz költségek, amik jogszabályváltozásból adódnak, de újra ki kell 

nyomtatni a dokumentumokat, illetve többször le kell jönni és terepmunkát végezni, ezen 

munkák költségeit az Önkormányzat fizesse.   Van-e ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? 
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Kakuk Pál képviselő: 

Szeretném kéni, hogy amennyiben a rendezési tervben változás merül fel, azt a Képviselő-

testület előzőleg lássa. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Az építési törvény alapján három körös lesz az egyeztetés, először a testület átnézi az anyagot, 

utána megküldjük az imént elfogadott határozatban felsorolt szakhatóságoknak, amikor visszajön 

az anyag a testület újra tárgyalja, eközben folyik a társadalmi egyeztetés és a végén egy végleges 

szavazás során döntünk a rendezési terv elfogadásáról.  

Aki egyetért a 135/2012.(XI.22.) szánú Önkormányzati határozat módosításával kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

31/2013. (III.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2012. (XI.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 

előterjesztését és úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Völgyzugoly 

Műhely Kft. árajánlata alapján kösse meg a szerződést a településrendezési terv 

felülvizsgálatához és rendelje meg a munkákat 3.000.000,- Ft + ÁFA összegben. Továbbá 

kösse meg a Poltrade Bt-vel az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésére 

vonatkozó szerződést 1.500.000 Ft + ÁFA összegben a költségvetési tartalék terhére, 

amennyiben azt az Önkormányzat likviditása megengedi.  

A felülvizsgálat tervezési szerződésének megkötése esetén a fenti összeg tartalmazza azt is, 

hogy a tervező iroda a véleményeztetett terv átadásától számítva 2 éven keresztül vállalja 

az olyan vonatkozó jogszabályok változásából adódó átvezetések elvégzésének tervezői 

munkáit, melyek azonnali átvezetést igényelnek. Az esetleges felmerülő dokumentálási és 

utazási költségeket a karbantartás nem tartalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

b) Szabó Dániel kérelmének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Szabó Dániel a Koronás u. mögötti 053/3 hrsz-ú területet szeretné művelésbe vonni. Ez az 

ingatlanrész 48/182 részben az Önkormányzat 134/182 részben a Magyar Állam tulajdona. A 

kérelemben arra kérik az Önkormányzatot, hogy adja el ezt a területet. Amennyiben majdan úgy 

dönt a testület, hogy értékesíti a telket, akkor ingatlan értékbecslésnek kell megelőznie. 

Mindezek előtt azonban meg kell várni a Magyar Állam jelzését. Amiben kérem a Képviselő-

testül állásfoglalását az, hogy az Önkormányzati ingatlanrész vonatkozásában engedjünk 

használatot erre a területre, amennyiben a Magyar Állam részéről bármilyen válasz érkezik, 

akkor hozzunk egy végleges határozatot. Véleményem szeirnt nincs kifogás az ellen, hogy ezt a 

területet megműveljék, viszont a használat lehetőségének a biztosítása sem rendezhető 

részünkről szerződésben, tekintettel arra, hogy osztatlan közös tulajdonban bírjuk. Egy 

támogatást kérek a Képviselő-testülettől, hogy amennyiben a Magyar Állam úgy dönt, hogy 

értékesíti vagy használatba adja a területet, akkor járuljon hozzá az Önkormányzat is saját 

tulajdonrészének vonatkozásában. Amennyiben a testület egyetért érdemi határozat nélkül 

zárnám ezt a napirendi pontot.  
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A Képviselő-testület a  javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Javaslom, hogy térjük át a zárt ülés napirendjeire, aki egyetért a zárt ülés elrendelésével, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

32/2013. (III. 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 13.00 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 


