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

 

Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2013. április 11. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

38/2013.(IV.11.) A 28/2012. (II. 16.) számú Önkormányzati határozat 

módosításának elfogadása 

39/2013.(IV.11.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének elfogadása 

 

40/2013.(IV.11.) Vízi-közmű vagyonátadásra vonatkozó megállapodás elfogadása 

 

41/2013.(IV.11.) Felsőtárkány Település Fenntartható Energia Akciótervének 

elfogadása 

42/2013.(IV.11.) Óvoda házirendjének és Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

43/2013.(IV.11.) „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”  

című pályázaton való részvétel elfogadása 

 

44/2013.(IV.11.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 

adminisztratív munkatárs felvételének elfogadása 

 

 

45/2013.(IV.11.) Egri Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás 

módosításának megtárgyalása 

 

46/2013.(IV.11.) A 2013. évi költségvetési átvezetések megtárgyalása 

47/2013.(IV.11.) Grund pálya megépítésére vonatkozó pályázaton való részvétel 

megtárgyalása 

48/2013.(IV.11.) Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása 

49/2013.(IV.11.) Sportpálya jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulás 

Rendeletek: Tárgya: 

9/2013.(IV.11.) 2012. évi költségvetési zárszámadási rendelet 

 

A jegyzőkönyv vezetése 73. oldaltól 89. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

2. A 2012. évi költségvetési zárszámadási rendelet jóváhagyása 
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Előadó: polgármester 

 

3. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: jegyző 

 

4. Vízi-közmű vagyonátadásra vonatkozó megállapodás megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

5. Felsőtárkány Település Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP) 

Előadó: polgármester 

 

6. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba István alpolgármester 

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 Képviselő-testület teljes létszámmal 

megjelent, az ülés határozatképes. 

 

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. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az ülést a meghívóban kiadottak szerint szeretném levezetni, illetve annyi változtatást kérek, 

hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás után a 28/2012. (II. 16.) számú 

Önkormányzati határozat módosítását szeretném kérni. Van-e a Képviselő-testület tagjainak 

módosító indítványa, ellenvetése. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Bükki energiaudvar elnevezésű pályázat – Általános Iskola napelemes pályázat – végső 

elszámolása megtörtént, ígéretet kaptunk arra, hogy két héten belül az Önkormányzat számlájára 

kerül a 12.994.000,- Ft.  

Az előző testületi ülésen a Képviselő-testület hozott egy határozatot, mely szerint a József A. u. 

59. szám alatti Önkormányzati ingatlant értékesíti, ennek megfelelően az adásvételi előszerződés 

aláírásra került.  

Szintén az előző testületi ülésen fogadtuk el a támogatást az OMYA Kft-től, az erre vonatkozó 

támogatási szerződés szintén aláírásra került.  

A közmunkaprogramról szeretnék tájékoztatást adni. A programban kettő fő foglalkoztatását 

engedélyezték, ami a kazánpályázathoz kapcsolódik. Közfoglalkoztatás keretében 

Önkormányzatunk 19 fő közfoglalkoztatott létszámot kapott egész évre. A közfoglalkoztatásban 

foglalkoztatott létszámhoz nem kapcsolódik 8 órás és év végéig tartó foglalkoztatás. Fő szabály 

szerint 6 órás foglalkoztatásra van lehetősége az Önkormányzatnak és három hónapos 

időtartamra szóló szerződést tudunk kötni. Az arányszámok javítása érdekében megkerestük Dr. 

Fenyves Pétert, a Regionális Munkaügyi Központ vezetőjét és Szabó Ferenc urat a Járási 

Munkaügyi Központ vezetőjét. Sikerült elérnünk, hogy 80 % helyett 70 %-os állami támogatás 

mellett, 25 főre fel tudtuk emeltetni a közfoglalkoztatási létszámkeretet. Az országos 

közmunkaprogramot térségünkben csak az Egererdő Zrt. Felsőtárkányi Erdészeténél tudják 

igénybe venni az érdeklődők. A Szilvásváradi kisvasút központja által a Felsőtárkányi 

üzemegységnél volt további 6 főnek lehetősége arra, hogy az országos közmunkaprogram 

keretében 8 órás foglalkoztatást kapjon.  

Napi szinten több telefont kapunk a hulladékszállítással kapcsolatban. A hulladéktörvény 

értelmében az idei évtől az Önkormányzat árhatósági jogkörét megszüntették, így a törvényben 

meghatározott max. 4,7%-os emelést érvényesítheti a szolgáltató. A kialakított árakat heti szinten 

több alkalommal kérjük a szolgáltatótól, hogy a közvéleményt tudjuk értesíteni. A szolgáltatónak 

az az álláspontja, hogy addig, amíg árat nem tud közölni és az új hulladékszállítási matricákat 

nem árulja, addig elszállítja a tavalyi matricával is a kihelyezett hulladékot. Még egy fontos 

információt szeretnék közölni, április 16-án lesz Felsőtárkányban a lomtalanítás, a házak előtti 

közterületre kell a lomot kihelyezni, ezt helyben szokásos módon már meghirdettük.   

 

2. napirendi pont 

A 28/2012. (II. 16.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2012. februárjában hoztunk egy olyan határozatot, miszerint Felsőtárkány komplex fejlesztésére 

beadunk egy pályázatot. Ebben a határozatban meghatároztuk azt, hogy milyen célokra, milyen 

összegben kap az Önkormányzat támogatást, az ehhez szükséges önerőt is meghatároztuk. A 

pályázati kiírója az országos közút kiépítéséhez nem kíván hozzájárulni. Ezért a támogatási 

összeget az eredeti 81.816.000,- Ft-os összeget megkurtították 77.255.339,- Ft-ra. A pályázat 

kiíró részéről megváltoztatott összeghez kell meghatározni a Képviselő-testületnek az 

összprojekt értékét, illetve az összköltség 5 %-át meghaladó önerőt. Erre vonatkozóan a 

támogatási szerződést 2012. decemberében megkötöttük. Ebben a támogatási szerződésben is ez 

az új összeg szerepel, most viszont az elszámolás érdekében szükség van arra, hogy összhangban 

legyen a Képviselő-testület határozata a támogatási szerződésben meghatározott összeggel.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat  egyhangúlag elfogadta.  
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38/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 28/2012. (II. 16.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be az Észak-magyarországi Operatív program keretében kiírt támogatás elnyerésére, a 

község illetékességi területén lévő beruházásra ÉMOP-3.1.3-11. kódszámú pályázati kiírás 

„Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére című 

konstrukciójához” Felsőtárkány komplex fejlesztése” címmel. 

A projekt megvalósulási helyszínei:  

- Felsőtárkány 2216., 2201/9., 204/2., helyrajzi számú út megnevezésű, természetben 

Felsőtárkány, Ady Endre utca – Fő út közötti tervezett összekötő út területe, 1/1-ed részben 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 2201/10, 2201/8. helyrajzi számú közterület megnevezésű, természetben 

Felsőtárkány, Ady Endre utca – Fő út közötti tervezett összekötő utat kísérő zöldterület, 

1/1-ed részben Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 2240. helyrajzi számú közút területe, természetben Felsőtárkány, Ady 

Endre utca, 1/1-ed részben Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdona, 

- Felsőtárkány 1388/11. helyrajzi számú országos közút területe, természetben 

Felsőtárkány, Fő út szakasza, 1/1-ed részben Magyar Állam tulajdona,  

- Felsőtárkány 1506. helyrajzi számú ingatlan, természetben Felsőtárkány, Fő út 350. szám, 

1/1-ed részben a Bükk-kapu Kft. tulajdona,  

A projekt összes költségvetése 77.383.575,- Ft, mely a támogatás szempontjából 95 %-ban 

elszámolható.   

A Képviselő– testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, az összköltség 5 %-

át 3.869.179,- Ft-ot, azaz hárommillió-nyolcszázhatvankilencezer egyszázhetven kilenc 

forintot saját forrásból, a saját költségvetése keretén belül, 2012. évi céltartalékból 

biztosítja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  

A pályázati forrásból támogatásként igényelt támogatás összege a projekt összköltségének   

95 %-a, azaz  73.514.396,- Ft. 

 

3. napirendi pont 

A 2012. évi költségvetési zárszámadási rendelet jóváhagyása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A rendeletben már olyan tényszámok szerepelnek, amiknek a teljesülésére egész évben a 

Képviselő-testület munkájával és az Önkormányzat gazdálkodásával aktívan és tevőlegesen 

közreműködött. Ki szeretném emelni, hogy a bevételi főösszeget 96 %-ban tudtuk teljesíteni, míg 

a kiadási főösszeget 90 %-ban. A pénzforgalmi mérlegre rátekintve látjuk, hogy a 

pénzmaradványok tekintetében is jó irányt tudott tartani az Önkormányzat költségvetése. 

Elmondható, hogy jelentős összegeket tudtunk fejlesztésekre fordítani. Az év eleji induló 

bevételi- és kiadási főösszeg 360 millió Ft volt. A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a 

zárszámadási rendeletet, megkérem az elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Pénzügyi Bizottság örömmel állapította meg, hogy 360 millió Ft-os eredeti előirányzathoz 

képest kb. 515 millió Ft volt a bevételi teljesítés és 481 millió Ft a kiadás, tehát kb. 34 millió Ft 

többlettel zártuk a 2012. évet. A bizottság megállapította, hogy 2012-ben kiegyensúlyozott volt a 

működés, az Önkormányzat folytatta azt az intenzív beruházási politikáját, amit elkezdett, hiszen 

közel 31 millió Ft-ot használtunk fel ilyen célokra. A költségvetési sorokon látszik, az 

odafigyelés, a megfontolt gazdálkodás. A bizottság nevében szeretném megköszönni mindenki 
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munkáját. Úgy gondolom, hogy ez a fajta felelős gazdálkodás mára már mindannyiunk 

számára magától értetődik. A könyvvizsgálói jelentésből szeretnék megerősítésként egy 

mondatot idézni: „A pénzügyi folyamatok stabilitása volt a jellemző.” A Pénzügyi Bizottság a 

rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A település széles közönsége kapott egy levelet arról, hogy a Magyar Kormány átvállalt az 

Önkormányzat adósságából jelentős összegeket. Ez Felsőtárkány esetében is így volt, de ha 

megnézzük a főszámokat, akkor azt láthatjuk, hogy a 30 millió Ft-os likvidhitelünkön felül is 

közel 8 millió Ft-os pénzkészlettel zártunk. Az, hogy ehhez még kaptunk egy 30 millió Ft-os 

állami segítséget, gyakorlatilag úgy jelenik meg a 2013. évi költségvetésben, hogy nem 8 millió 

Ft saját beruházással tudtunk tervezni, hanem 38 millió Ft-tal. Ebben az évben az 

Önkormányzatok számára nagyon megszigorították a hitelfelvételt, ezért ez a pénzkészlet, ami 

rendelkezésünkre áll, ez kell, hogy finanszírozza a beruházásainkat.  

Átadom a szót Szabó Józsefné hites könyvvizsgálónak. 

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

A nemzeti könyvvizsgálati standerdek előírásai szerint elvégeztem a 2012. évi zárszámadás 

könyvvizsgálatát. Ez a rendelet a 2012. december 31-ei álláspontot mutatja. Megállapíthatjuk, 

hogy az eszközérték és a saját vagyon több mint 35 millió Ft-tal növekedett. El szeretném 

mondani, hogy a bevételi és kiadási oldalakon látható, hogy nagyon fegyelmezett gazdálkodással 

a terv alatt tudtunk maradni úgy, hogy a célkitűzések teljesültek. A beruházások befejeződtek, 

újak indultak, a beérkező számlák határidőben kifizetésre kerültek. A kötelező és az önként 

vállalt feladathoz az anyagi forrás biztosítva volt, emellett a kiadási előirányzat 90 %-ban 

teljesült. 

Nem könnyű a zárszámadás összeállítása, mert sok törvény, jogszabály szabályozza. A 

megállapításom az, hogy a beterjesztett rendelettervezet megfelel az előírásoknak, valós adatokat 

tartalmaz, elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, elfogadásra javaslom a zárszámadási rendeletet, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 9/2013.(IV.11.) számú rendelete az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról lásd 1. számú melléklet 

 

4. napirendi pont 

Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése 

előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az 

Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú 

távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése alapján, a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. Eleget téve a törvényi 

szabályozás ránk rótt kötelezettségének, jegyzőasszony elkészítette a közép-és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervet. A tervet a PB a soros ülésén megtárgyalta, elfogadásra javasolja azt. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a határozatot elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

39/2013. (III. 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét, és úgy határozott, hogy a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal a vagyongazdálkodási tervet elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Vízi-közmű vagyonátadásra vonatkozó megállapodás megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  
Jelentős mennyiségű vízi-közmű vagyona van Felsőtárkány Község Önkormányzatának, melyet 

eddig a Heves Megyei Vízmű Zrt. tartott nyilván. Ezzel a megállapodással ezek a vagyonelemek 

visszakerülnek az Önkormányzat tulajdonába. A Vízmű Zrt. a listát megküldte, ezt 

jegyzőasszony összevetette az Önkormányzati könyvekkel, úgy ítéljük meg, hogy a 

megállapodás aláírható, mert a vagyonelemek megegyeznek, az Önkormányzati érdekek nem 

sérülnek. Az üzemeltetés, működtetés ezután is a Heves Megyei Vízmű Zrt. feladata marad, a 

nyilvántartás helye változik.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A legutóbbi vagyonátadáskor indokként fogalmazódott meg, hogy azért tanácsos átadni a 

vagyonelemeket, mert az Önkormányzatnak nem került pénzbe a karbantartás. Polgármester úr 

említette, hogy a fenntartás marad a Vízmű Zrt-nél, de a felmerülő költségekkel nekünk kell 

számolni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Nem. A Vízmű Zrt. továbbra is működteti az Önkormányzati tulajdonú vagyonelemeket, csak 

működtetésből eredő bevétel a Vízmű Zrt-t illeti. A hibaelhárítás, pótlás és a fejlesztések is a 

működtető költségeként jelennek meg. Ez a vagyonátadás az Önkormányzatnak plusz anyagi 

terhet nem jelent.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A megállapodás szövege bonyolult nehezen érthető. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Igen, ahhoz, hogy ma tárgyalni tudjuk ezt a kérdést a teljes háttéranyagot bekértük az 

ügyvédektől.  

Kérem a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el és hatalmazzon fel a megállapodás 

aláírására, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

40/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában lévő vagyonelemekről szóló 

előterjesztést, úgy dönt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §. (1) 

bekezdésében foglaltak alapján - törvényi kötelezettségnek megfelelően- 2013. január 1-i 
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hatállyal térítésmentesen átveszi a Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű-

vagyont a 2012. gazdasági év lezárását követő állapotnak megfelelő lista alapján.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonátadásra vonatkozó megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Felsőtárkány Település Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP) 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve a 2010-2020 időszakra 

vonatkozóan, illetve a jelenleg előkészítés alatt álló Energiastratégia 2030. hosszú távú 

energiastratégia programja alapján egyre nagyobb szerepet kap a hazai energiastratégiában a 

megújuló energiának a hasznosítása. Az Új Széchenyi Terv kiemeli az önkormányzatok, 

valamint a hazai vállalkozások szerepvállalásának jelentőségét a program megvalósításához.  

Átnéztem az anyagot és néhány változtatást kértem benne, mert úgy gondolom, hogy nem 

minden eleme lett volna vállalható ennek a tervnek.  

Felkészült szakmai csapat összesítette az eredményeket, felmérte a település energetikai 

létesítményeit, az elérhető megtakarításokat és a hozzá kapcsolódó költségeket. Ezt a tervet 

Felsőtárkányra lebontva kaptuk vissza. Az Önkormányzatnak sok energetikai fejlesztése volt a 

tavalyi évben is, ezeknek a megvalósításával jelentősen benne vagyunk a vállalt csökkentésben. 

Ezek a stratégiák és tervek mind segítséget jelentenek az elkövetkező pályázatok benyújtásához. 

Ilyen szempontból jó, hogy van egy összefogott tanulmány, ami a település egészéről szól és 

meg is indokolja az esetleges fejlesztések szükségességét. Itt gondolok pl. arra, hogy a 

közvilágítás korszerűsítésével közel 50 % energia megtakarítást lehetne elérni a ledes 

lámpatestek bevezetésével. További megtakarításokat lehetne elérni, ha szigeteltek lennének akár 

az Önkormányzati létesítmények. Ezek mind jelzik azokat az irányokat, melyeket nekünk egy-

egy pályázatnál követnünk kell és alá is támasztják ezeknek a szükségszerűségét, ezért van 

értelme a tervek elkészítésének. Ebben az akciótervben vállalható célkitűzések vannak 

Felsőtárkányra vonatkozóan.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A tervezet 2. számú mellékletében egy fő személyzetet ír, ez azt jelenti, hogy nekünk plusz 

munkaerőt jelent? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Nem, egy olyan kollégát, aki ezzel foglalkozik. Az Önkormányzat alkalmazásában van egy 

környezetvédelmi szakmérnök, aki tud ezzel a feladattal foglalkozni. Nem jelent plusz terhet az 

Önkormányzatnak.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A bioerőmű megvalósul?  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Egy 27 tagból álló konzorcium várja azt, hogy Budapesten aláírják a támogatási szerződést. 

Megmondom őszintén Felsőtárkánynak nem is az erőmű a legfontosabb, hanem az azzal járó 

infrastrukturális fejlesztés. Nagyon jó lenne a traktor az adapterrel és a pótkocsival, amit sok 

egyéb Önkormányzati munkánál is ki tudnánk használni. Van egy megnyert KEOP-os pályázat, 

aminek van egy nagyon komoly értéke, Felsőtárkány vonatkozásában bruttó 135 millió Ft-os 

beruházás. Ennek az összegnek a 80 %-a a támogatás 20 % pedig az önerő.  
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Kapuvári Csaba képviselő: 

Nagyon alapos munka, meg lehetne említeni, hogy kik segítettek ennek az anyagnak az 

összeállításában. A másik, hogy szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében vannak 

megfogalmazva tartalmi elemek, javasolt a kerékpározás népszerűsítése.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Az adatszolgáltatás gyakorlatilag a teljes hivatali állománynak egyhetes munkája volt, mivel elég 

széleskörű adatszolgáltatást kértek. Külön köszönet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy 

hozzásegítettek minket ahhoz, hogy ez az akcióterv elkészüljön. 

Amennyiben nincs több kérdés elfogadásra javaslom a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

41/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta „Felsőtárkány település fenntartható energia akciótervéről” 

szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy azt a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az Akcióterv benyújtása a 

Polgármesterek Szövetsége felé.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

a) Az Óvoda házirendjének és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Az Óvoda vezetőjének előterjesztése az óvodai házirend és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szól. Az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület megkapta ezeket a 

dokumentációkat. Mindkét bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kérem az EEB elnökét, 

hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen az óvodavezető jelenlétében megtárgyaltuk mind a házirendet, mind pedig az 

SZMSZ-t, kifogásolni valót nem találtunk benne. A bizottság úgy gondolja, hogy az elkészített 

dokumentációk jó alapot adnak a működéshez, és a mindennapi munkához. Az EEB elfogadásra 

javasolja a határozati javaslatot.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Az alkalmazotti közösségnek és a szülői szervezetnek is megkaptam az aláírt jegyzőkönyveit, 

ezek a szervek is elfogadásra javasolják a dokumentumokat. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, a határozat elfogadását javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

42/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és egyetértési jog gyakorlása keretében a Felsőtárkányi 

Óvoda Házirendjét, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal jóváhagyja.  
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Felelős: Óvodavezető     

Határidő: folyamatos 

 

b) „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című pályázaton való 

részvétel megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Ebben az évben is lehetőség van pályázni kamerarendszer kiépítésére a Belügyminisztérium 

rendelete alapján. A pályázaton elnyerhető összeg 10 millió Ft, melynek az önerőt képező része 

2,5 millió Ft. A költségvetés tervezésekor erre az évre is terveztünk 2 millió Ft-os keretösszeget 

erre a célra, de ha a teljes pályázati összeget szeretnénk elnyerni, 2,5 millió Ft önerő biztosítása 

szükséges.  Azt kérem a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy támogassa a pályázaton való 

részvételt, illetve, hogy vállaljon kezességet arra, hogy a költségvetésben meghatározott 

forrásként – a 2 millió Ft-os kamerarendszeres forráson túl – a költségvetési tartalék terhére 

további 500.000,- Ft önerőt biztosítson, vagy ha nem akarjuk lekötni a teljes összeget, akkor úgy, 

ahogy a határozatban megfogalmazásra került, miszerint a költségvetési tartalék terhére 2,5 

millió forintot biztosít.  

Megkérem Kakukné Rozsnaki Mária kolléganőmet, hogy a pályázattal kapcsolatos további 

információkat ismertesse a testület tagjaival.  

 

Kakukné Rozsnaki Mária főelőadó: 

Ezt a pályázatot 2013. május 2. napjáig kell benyújtani. A pályázatot olyan ütemben kell 

összeállítanunk, amilyen pályázati összegben el szeretnénk nyerni a pályázatot. Tehát 

szakaszolni kell, mert a forrásoktól függően a BM fogja a pályázatot elbírálni várhatóan 2013. 

június 30. napjáig. Amennyiben marad még rendelkezésre álló pénzösszeg, akkor novemberben a 

maradványból újabb döntés születhet.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Lehet, hogy rosszul értettem, de azt mondtad, hogy az összköltség 10 millió Ft.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Igen, a támogatás, és 12,5 millió Ft,- az összberuházás értéke.  Elnézést, rosszul fogalmaztam, az 

elnyerhető támogatás maximum összege 10 millió Ft, ehhez kell egy 25 %-os önerő, ami 2,5 

millió Ft.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Így már rendben van.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Az, hogy szakaszolható, azt jelenti, hogy egyes helyeken lesz kamera, egyes helyeken nem? 

 

Kakukné Rozsnaki Mária főelőadó: 

Fontossági sorrendet kell felállítani a kamerarendszer kialakításánál. Gyakorlatilag ugyanazok a 

feltételek, mint a tavalyi pályázatnál voltak. A árajánlatban ezt már úgy kell megjeleníteni, hogy 

prioritások szerint kell meghatározni a rendszer kialakítását.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Ez azt jelenti, hogy nem biztos az, hogy a teljes összeget megkapjuk? 

 

Kakukné Rozsnaki Mária főelőadó: 

Elképzelhető. Amennyiben így alakul, akkor is meg kell valósítani mindet, csak kisebb 

összegben.  
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 Kapuvári Csaba képviselő: 

A rendszer kiépülése után, ha felvétel készül bármilyen bűncselekményről, bizonyítékként 

felhasználható-e? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Tárgyi bizonyítási eszköz, de az, hogy a tisztelt Bíróság hogyan értékeli, az másik kérdés. Több 

elkövetőt elfogtak már ilyen felvétel alkalmazásával.  

A szakaszoláshoz el szeretném mondani, hogy van egy rendszer, amihez kapcsolódik egy 

központi egység, amihez csatlakoznak a kamerák. Az első szakasz az, hogy ezt a központi 

egységet egy-két kamerával kiépítsük, utána ha a pályázat nem is finanszírozza, de a 

költségvetésből már bármikor lehet ezt a rendszert bővíteni. Dönthetünk úgy is, hogy a már 

elkülönített 2 millió Ft-ból elkezdjük a rendszert kiépíteni és ha nyerünk a pályázaton, akkor 

abból tovább tudjuk bővíteni a rendszert. 

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadjuk el. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ennek a rendszernek a kiépítését el is kezdenénk, tehát nem várjuk meg a pályázat kimenetelét. 

Jól értettem? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Először be kell adni a pályázatot, mert csak a pályázat beadása után megkezdett beruházások 

számíthatók be a pályázatba. Az a véleményem, hogy kezdjük el, hogy augusztus végére, mire az 

összes beruházás át lesz adva, addig egy működő rendszer legyen kiépítve.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Hasonlóképen kezdődött pályának a felújítása is.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

43 /2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 8/2013. 

(III.29.) BM rendelet alapján „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 

céljából megjelent pályázati kiírást és úgy határozott, hogy a támogatási kérelmet 

benyújtja, a pályázathoz szükséges 2.500.000,- Ft önerőt a költségvetési tartalék terhére 

biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. május 2. 

 

c) Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. adminisztratív munkatárs 

felvételének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Az előterjesztést Balogh László ügyvezető készítette, melyet a PB részletesen tárgyalt az 

ügyvezető jelenlétében. Kértem az ügyvezető urat, hogy az előterjesztésen túl részletesen 

indokolja meg, hogy miért van szüksége egy adminisztrációs munkatársra. Merült-e fel kérdés? 



 83 

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Nekünk nem kell fizetni az ő alkalmazását, azt a Kft. fizeti majd, ha kismamaként foglalkoztatja, 

ugye? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Nem, vállalkozási tevékenységben kívánjuk most foglalkoztatni, és ha majd lesz támogatott 

foglalkoztatási forma, akkor abban folytatjuk tovább a foglalkoztatását. A PB-nak az volt az 

elvárása, hogy ez a költségvetésünkben ne jelenjen meg, más szóval termelje ki a vállalkozás a 

munkabért. A két Kft-n jelentős adminisztrációs teher van, de jelentős az a munka is, amit a Kft. 

elvégez.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

A Pénzügyi Bizottságnak az az elvárása mind a két Kft. könyveléseivel, pénzügyi kimutatásaival 

kapcsolatban, hogy minden negyedévet követő hónap 25-éig megkapja a tényszámokat. Az a 

véleményem, hogy ezt az adminisztrációs terhet le kell venni az ügyvezető válláról, ahhoz, hogy 

gördülékenyen és az elvárásoknak megfelelően tudjon működni mindkét Kft. Nagyon gyors 

számítás szerint több mint 60 millió Ft fut át ezen a két Kft-n, ez pedig elég nagy összeg ahhoz, 

hogy rendben szeretnénk látni adminisztratív oldalról is. Ez a lehetőség a 2013. évre szól, az 

ügyvezető is így nyilatkozott, hogy eddig látja biztosítottnak a státusz betöltését. Amennyiben a 

továbbiakban is indokolt lesz ennek a státusznak a fenntartása, meg fogjuk találni azokat a 

forrásokat, melyekből ez hosszútávon fenntartható. A PB a határozati javaslatot elfogadja és kéri 

a Képviselő-testületet, hogy fogadja el.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Egy nagyon fontos és pozitív része, hogy egy új munkahely teremtődött ezzel a döntéssel.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Elfogadásra javaslom a határozatot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

44/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 

kérelmét, és úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Kft-ben részmunkaidős 

adminisztrációs munkatárs foglalkoztatására, melyhez a szükséges forrást a Kft. saját 

költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

Határidő: folyamatos  

 

d) Egri Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosításának 

megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

A Többcélú Társulások a társulási törvény alapján megszűntek, mégis az önkormányzati törvény 

alapján van arra lehetőség, hogy bizonyos feladatokat társulásban lássanak el az 

önkormányzatok. Felsőtárkány vonatkozásában azt jelenti, hogy az orvosi ügyeleti szolgálat, a 

családi napközi ellátás, a helyettes szülői szolgálat és a családok átmeneti otthonában való 

elhelyezés továbbra is társult önkormányzatok feladatellátásában fenntartott intézmény lesz. 

Megszűnt a többcélú társulás munkaszervezete, Eger MJV Polgármesteri Hivatala az irodáin 

keresztül látja el a munkaszervezeti feladatokat, viszont ezeket a közös feladatellátásokat az 
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önkormányzat részben anyagi, részben jogszabályi akadályok okán nem tudja 

megoldani, ezért szükséges az, hogy ezeket a feladatokat társulás keretében lássuk el.  Javaslom 

a Képviselő-testületnek a Társulási Megállapodás elfogadását, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.                       

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

45/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Képviselő-testülete jóváhagyja az Egri Kistérség Többcélú Társulása 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztés 

mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a 

Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület az Egri Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsában való képviselettel a Polgármestert bízza meg, akinek helyettesítésére 

Juhász Csaba István alpolgármester jogosult. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

e) A 2013. évi költségvetési átvezetések megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

PB ülésen a bizottság indítványozta, hogy a Nonprofit Kft. és a Bükk-kapu Kft. támogatását az 

Önkormányzat módosítsa a költségvetés eredeti számaihoz képest, tekintettel arra, hogy a 

felhasznált eszközöket tartsuk nyilván. Ezért született egy javaslat, hogy 2013. évi 

költségvetésben átvezetésekre lenne szükség ahhoz, hogy kiadások, illetve a Kft-nek átadott 

pénzeszközök a helyükre kerülhessenek. A költségvetés főszámait nem érintő jellegű sorok 

közötti átcsoportosításra kerülne sor, mégpedig a határozati javaslatban felsoroltak alapján. Ezzel 

a határozattal utasítjuk a gazdálkodást, hogy minden tételt a helyére könyveljen.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bizottsági ülésen hosszan és részletesen elemeztük mind a kettő Kft-t, a tervezési metodika, 

amit kialakítottunk hosszútávon lehetővé teszi azt, hogy a költségeket oda könyveljük, ahol azok 

ténylegesen felmerültek. Olyan tervező táblákkal dolgozunk, amik érdemi információkat adnak a 

Képviselő-testületnek.  A Nonprofit Kft-nek többirányú jelentést kell majd készítenie az év 

végén, ez attól teljesen független, hiszen abba a jelentésbe nem analitikai szintű adatsorok 

szerepelnek. Ebből adódóan úgy láttuk jónak, hogy megalkottunk egy ilyen jellegű metodikát. A 

költségvetési főösszeg azért nem változik, mert a számokat a helyükre tesszük és a költségvetés 

egyik oldalához sem kellett hozzányúlni, csak a kiadási oldal egyes fejezetei közötti 

átcsoportosítások történnek meg. Ezt most azért kell módosítani, mert úgy véljük, hogy a 2013. 

évi költségvetésben így minden a helyére kerül. Bízom abban, hogy ez hosszútávon még tovább 

fog pontosodni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Javaslom a költségvetési átcsoportosítások elfogadását a határozati javaslat alapján, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

46/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. 

évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:  

- 2. számú melléklet I. fejezet 3. Felsőtárkány Közművelődési Intézmény dologi kiadásai  

+1600 e Ft 
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- 2. számú melléklet IV. fejezet 1. Községüzemeltetési Kft-nek átadott 

pénzeszközök        - 1600 e Ft 

- 2. számú melléklet II. fejezet 1. Községgazdálkodási szolgáltatás dologi kiadások            - 

3504 e Ft 

- 2. számú melléklet IV. fejezet 1. Községüzemeltetési Kft-nek átadott pénzeszközök        

+3504 e Ft 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

f) Grund pálya megépítésére vonatkozó pályázaton való részvétel megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

A már megindult és folyamatban lévő sportpályafejlesztéshez kapcsolódik az a lehetőség, hogy a 

jövőben is pályázatokat nyújtsunk be a sportkomplexum fejlesztéséhez. Lehetőség van arra, hogy 

a most kialakított műfüves pálya mellé egy grund pályát építsünk gyerekek részére, ami alkalmas 

lehet párhuzamos edzések megtartására. Ehhez szükség van arra, hogy pályázatot nyújtsunk be, 

természetesen elvárnak a pályázat összegéhez önerőt, ami 5.836.920,- Ft-os összeg, melyet a 

Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből tud biztosítani. Azt még el szeretném 

mondani, hogy ez a beruházás a következő évben lenne esedékes, abban az esetben, ha nyer a 

pályázat. A határozati javaslatban nem tévedés az ÁMK megnevezés, ez azért van, mert a 

rendszerben még mindig így vagyunk nyilvántartva. Együttműködési megállapodásra van 

szükség a Magyar Labdarúgó Szövetség és a helyi köznevelési intézmény között. Kérem a 

Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy ez a pályázat megvalósulhasson. Az 

Önkormányzaton túl a Sportegyesület is további pályázatokat nyújt be az utánpótlás nevelésre, a 

lelátó építésére, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb infrastrukturális beruházásokra.  Az egyesület 

elnöke Csáti Sándor megkérem, hogy részletezze ezeket a terveket. 

 

Csáti Sándor Felsőtárkányi Sportegyesület elnöke: 

Ott kezdeném, hogy a műfüves pályára a jövő hét elején kezdik teríteni a szőnyeget, és azt 

ígérték, hogy hét végére teljesen kompletten át tudják adni a szerződéses június 30-ai határidő 

előtt. A nagypályára is június 30. a szerződéses határidő, az időjárás sajnos nem kedvezett a 

munkálatoknak, ennek ellenére a kivitelező azt ígérte, hogy május végére megpróbálják átadni a 

létesítményt. Használni még nem tudjuk, mert a leterített fűnek 6-8 hétre van szüksége ahhoz, 

hogy megfelelően meggyökeresedjen és a pálya használható legyen. Jelenleg folyamatban van 

egy pályázatunk 2013/2014. évre vonatkozóan, aminek két fő eleme van, az utánpótlás nevelés, 

illetve a lelátó elkészítése. Az utánpótlásnál 30 millió Ft körüli összegre pályázunk, ami az edzők 

béreire, sportfelszerelések vásárlására, utazási költségekre, orvos diagnosztikai eszközökre 

használható fel. 162 utánpótlás játékos van a sportegyesületnél leigazolva, emellett az Általános 

Iskolában működő Bozsik Program keretében 50 gyermek, akik szintén tudják majd használni 

ezt a komplexumot. Tárgyi eszköz beruházás keretében pályázunk az MLSZ-el egy 600 fős 

lelátó építésére, amit szeretnénk teljesen fedetté tenni, amennyiben ezt az MLSZ támogatja, ha 

nem akkor is kötelezettséget kell vállalnunk arra, hogy egy részt ebből lefedünk, amit szintén a 

pályázat fog tartalmazni. Új pályázati elemként jelenik meg a beruházásnál egy öltöző bővítésére 

vonatkozó rész, amire az egyesület szeretne pályázni, természetesen az Önkormányzattal egy 

együttműködési megállapodás keretein belül. Ez a beruházási érték kb. 80 millió Ft, a pályázatot 

április 30. napjáig kell beadni.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Az új pálya hol helyezkedne el? 
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Csáti Sándor Felsőtárkányi Sportegyesület elnöke: 

Teljesen egymásra épülő projektelemek vannak, az új pálya a jelenlegi öltöző helyére kerülne, 

amit akkor tudunk elbontani, ha az egyesület a TAÓS pályázaton nyer öltözőépítésre. 

Amennyiben nyerünk, akkor az új öltöző megépülésével a régi öltöző elbontható és annak a 

helyére épülne az új pálya.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Tehát pénz függvénye az, hogy egy szabályos méretű pálya kialakuljon majd. A honlapon 

olvastam, hogy az edzők anyagi motiválása enyhén szólva gondokat vet fel. Örömmel hallottam, 

hogy a pályázatban szerepel az is, hogy az edzők munkájának elismerésére is mód nyílik. Fontos, 

hogyha megépül a létesítmény, azt minél többen használják.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Az idei utánpótlás nevelésből is megkapják az edzők a bérüket.  

 

Csáti Sándor Felsőtárkányi Sportegyesület elnöke: 

Két utánpótlás csapat van jelenleg, őket két edző készíti fel a versenyekre, ez a két edző már 

most is javadalmazásban részesül.   

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Javaslom a honlapon ezeket az adatokat frissíteni.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az támogatjuk. Amiért szót kértem, az, hogy 

határozati javaslatban 25 millió Ft a bruttó összköltsége ennek a projektnek, akkor nem lehet 30 

%-a ennek az 5,8 millió Ft.  

 

Csáti Sándor Felsőtárkányi Sportegyesület elnöke: 

Nehezen tudom elmagyarázni, mert a számokat az MLSZ honlapján működő automatikus felület 

generálja, ahová a műszaki tartalom feltöltése után egységáras elemekkel számol. Ez a támogatás 

úgy működik, hogy az ehhez szükséges 70 %-os támogatási részt az MLSZ biztosítja, 30 %-ot 

kell az Önkormányzatnak hozzátenni. Az Önkormányzat nem kap szerepet a kivitelező 

kiválasztásában, illetve a beruházási teljes projektnek a részelemei is fixáras projektben megy.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Javaslom, hogy a határozati javaslatba azt írjuk bele, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a 

bruttó beruházási összköltséghez 5.836.920 Ft önerőt biztosít a tartalék keret terhére.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Az elhangzott módosítással javaslom elfogadni a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

47/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Grund pálya 

megépítésére vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy azt támogatja és részt kíván 

venni a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjában. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a bruttó beruházási összköltséghez 5.836.920 Ft önerőt 

biztosít a tartalék keret terhére.  
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Továbbá Felsőtárkány Község Önkormányzata a program keretében 

együttműködési megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Intézményével, valamint a Felsőtárkány SC 

Sportegyesülettel a megvalósuló grund pálya közös hasznosítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

g) Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának megtárgyalása, elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Felkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A gyermekek védelméről szóló törvény előírja az Önkormányzatnak, hogy gyermekjóléti 

szolgálatot alapszolgáltatásként biztosítson a településen. Mint fenntartónak a gyermekjóléti 

szolgálat szakmai programjához szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 2013-től a 

köznevelési jogszabályok változásai miatt megváltozott az intézményi struktúránk, így a 

gyermekjóléti szolgálat közvetlenül az Önkormányzat működtetésébe került. A működtetés 

elfogadására sor került, sajnos a működési engedély módosítására még nem. A szakmai 

programot a szabályok szerint a Módszertani Intézményeknek jóvá kell hagynia mielőtt a 

Képviselő-testület végleges jóváhagyására kerül. Mai napon szakmai ellenőrzés volt, és az 

ellenőrzést végző kolléga javasolta, hogy ne várjuk meg a Módszertani Intézet jóváhagyását, 

hanem a Képviselő-testület fogadja el a szakmai programot, amely jórészt a jogszabályok 

változása okán módosult. Maga a program tartalma megegyezik a 2007. júliusában 

meghatározott szakmai feladatokkal. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy mint fenntartó 

fogadja el a gyermekjóléti szolgálat szakmai programját.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Ez a program az ÁMK pedagógiai programjában is szerepelt, nem sokat módosult.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Tartalmában nem, csak formájában, illetve információt többet hordoz.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

Véleményem szerint elfogadható. Jelezni szeretném, hogy a Közművelődési Intézmény 

szervezeti kerete is megváltozott, ott is szükség lesz házirendre, SZMSZ-re.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Javaslom a program elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

48/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 

megtárgyalta „Felsőtárkány Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 

programjára vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy azt a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Bocsánat a sportpálya tárgyalásánál egy határozati javaslatot nem szavaztunk meg, mégpedig 

azt, hogy - amennyiben a beruházás megvalósul – az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul, 

hogy a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény 

mértékéig jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

49/2013. (IV. 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a felsőtárkányi 

1505. helyrajzi számú, 1/1-ed részben Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdonát 

képező sportpálya fejlesztésére vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a 

beruházás megvalósulását támogatja. A projekt megvalósulása esetén tulajdonosként 

hozzájárul, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás 

üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-

nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog bejegyzésre 

kerüljön.  

Felsőtárkány Község Önkormányzata a program keretében együttműködési megállapodást 

köt a Felsőtárkány SC Sportegyesülettel a megvalósuló létesítmények hasznosítására. 

 

Felelős: polgármester, Sportegyesület elnöke, 

Határidő: folyamatos 

 

h) Március 15-ei ünnepség megtárgyalása 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az EEB a soros ülésére meghívta a Közművelődési Intézmény vezetőjét, aki hivatalos 

elfoglaltság miatt nem tudott eljönni, de a helyettese megjelent az ülésen. Megköszöntük a 

március 15-ei ünnepség résztvevőinek a szereplését. Tartalmas, jól előkészített előadást 

láthattunk, köszönet érte. Kielemeztük a tapasztalatokat, mind pozitív, mind negatív 

tapasztalatokat. Megbeszéltük a május 1-jei rendezvény részleteit és megfogalmaztuk, hogy 

előnyös lenne jobban súlyozni a rendezvényeket. Javasoljuk, hogy legyen minden évben 

legalább egyszer-kétszer igazán neves előadó a rendezvényeken. Természetesen a 

civilszervezetek és művészeti csoportok nagyon kiemelkedő színvonalú produkcióit is szívesen 

látjuk és megköszönjük, de szeretnénk, ha újabb előadókat is láthatnánk a rendezvényeken.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Arról beszéltünk, hogy változatosabbá kellene tenni a rendezvényeket. Nem arról van szó, hogy 

a helyi csoportok előadásának színvonala nem megfelelő, hanem igény van arra, hogy más 

előadókat is láthasson a település lakossága. A lakosság vágyik egy meghívott szereplőre, aki 

vonzerőt jelenthet egy-egy rendezvény ellátogatására.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester:  

Köszönöm a továbbiakban ezt a kérést magam is képviselni fogom.  

Mielőtt berekesztem az ülést szeretném megköszönni a türelmét azoknak a lakóknak, akik a 

települési építkezések központjában élnek. A település lakosainak türelme várakozáson felüli, 

nagyon köszönöm. A hídépítéssel kapcsolatban még egy kicsi türelmet kérek, úgy gondolom, 

hogy a java munka május 15. napjáig elkészül és május 31-el birtokunkba tudjuk venni a hidat. 

Május végéig befejeződik a focipálya építése, és az ezzel kapcsolatos kellemetlenségek is. Most, 

hogy a beruházásokon túl vagyunk és rendelkezünk, kellő létszámú közfoglalkoztatottal el tudjuk 

kezdeni azokat a saját beruházásokat, melyek az útpadkázással, kátyúzással, közterületek 
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rendbetételével kapcsolatosak. Természetesen várjuk a település lakosaitól a véleményeket, 

melyek segítenek a munkában.   

 

 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.50 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 


