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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. május 16. napján 16.45 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

67/2013.(V.16.) Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő szociális 

földprogram „C” szegmensére vonatkozó Együttműködési Megállapodás 

elfogadása 

 

68/2013.(V.16.) Családsegítő szolgálat szakmai program elfogadása 

69/2013.(V.16.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 28/2005. 

(XII.15.) számú rendeletének felülvizsgálata, új rendelet társadalmi 

egyeztetésre bocsátása 

70/2013.(V.16.) Kistérségi Társulás Alapító Okirat módosításának elfogadása 

71/2013.(V.16.) A lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályait tartalmazó rendeletre 

vonatkozó módosító indítvány elfogadása 

72/2013.(V.16.) A lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályait tartalmazó rendelet 

társadalmi egyeztetésre bocsájtásának fogadása 

73/2013.(V.16.) Belső kontroll rendszeréről szóló szabályzat elfogadása 

74/2013.(V.16.) Adatvédelmi és informatikai szabályzat elfogadása 

75/2013.(V.16.) Egyedi iratkezelési szabályzat elfogadása 

76/2013.(V.16.) Költségvetés tervezésére, költségvetési beszámolására vonatkozó szabályzat 

elfogadása 

77/2013.(V.16.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjének 

szabályzat elfogadása 

78/2013.(V.16.) Pénzkezelési szabályzat elfogadása 

79/2013.(V.16.) 170/2012. (XII.17.) számú Önkormányzati határozat módosításának 

elfogadása 

80/2013.(V.16.) Barta Zsolt kérelmének elfogadása 

 

81/2013.(V.16.) Köznevelési terv véleményezése 

82/2013.(V.16.) Kakuk József területhasználati kérelmének elfogadása 

 

83/2013.(V.16.) Kakuk Pál képviselő egyéni indítványa tér elnevezéséről (Nemzeti 

Összetartozás Tere) 

 

84/2013.(V.16.) Az Ady út – Fő út összekötő híd és utca elnevezésének elfogadása (Széchenyi 

István utca és híd) 
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A jegyzőkönyv vezetése 113. oldaltól 124. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a testület teljes létszámmal 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. 

 

dr. Juhász Attila Simon tájékoztatja a nyilvánosságot a zárt ülésen született határozatokról. 

 

64/2012. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó 

előterjesztést és úgy döntött, hogy a Molnár és Both Kft-vel a közétkeztetési szerződést 

2013. május 31-ei dátummal és 2013. június 30-ai hatállyal felmondja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 
 

65/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy a 

közétkeztetési feladatok közös ellátására 2014. december 31. napjáig szerződést köt az Agria Food 

Kft-vel, amely közös akaratnyilvánítással további 1 éves időszakra meghosszabbítható. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékleteként csatolt közös feladat-ellátási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 
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66/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány, 

Fő út 202. szám alatti ingatlanra zárt borítékban beérkezett bérleti ajánlatokat és úgy 

döntött, hogy Kiss Viktória pályázó által benyújtott ajánlatot fogadja el, mely szerint az 

ingatlant 2013. július 1-jétől 5 éves időtartamra bérbe adja. A bérlet feltételeként havi 

bruttó 50.000,- Ft bérleti díjat határoz meg, mely bérleti díj évente egy alkalommal, január 

1-jére visszamenőleges hatállyal a mindkori infláció mértékével emelkedik. A Képviselő-

testület a bérleti szerződésbe belefoglalni rendeli a 6 fő foglalkoztatására vonatkozó 

pályázói kötelezettségvállalást. 

A bérleti jogviszonyra vonatkozó egyéb kikötések a bérleti szerződésben kerülnek 

részletesen feltüntetésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére azzal, 

hogy az Önkormányzat a bérleti jogviszonyt 180 napos felmondási idő megjelölésével 

jogosult felmondani. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 
 

1. napirendi pont 

a) Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő szociális földprogram „C” 

szegmensére vonatkozó Együttműködési Megállapodás megtárgyalása  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm Gubancsik Sándor urat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, aki azzal 

keresett meg, hogy a nemzeti földprogram keretében van lehetőség a két önkormányzat között 

együttműködési megállapodás megkötésére, mely eredményeként benyújtható lenne egy 

pályázat. Ez a pályázat kisállattartást támogat, a bekerülési költséghez, takarmány beszerzéséhez, 

illetve képzésre, és szakmai tanácsadásra, állatorvosi költségekre és adminisztrációra lehet 

elszámolni a költségeket. A Nemzetiségi Önkormányzat előzetes felmérése alapján 30 családot 

kíván bevonni a programba. Kérem az elnök urat, hogy adjon bővebb tájékoztatást a Képviselő-

testületnek.  

 

Gubancsik Sándor RNÖ elnöke: 

Az előterjesztésben szerepel, hogy 1,2 millió Ft-os a pályázat, és, hogy 30 családot kívánunk 

bevonni a programba. Kiírásra került egy másik pályázat is, amely keretében a későbbiekben ki 

lehet váltani az őstermelői igazolványt, és háztáji gazdálkodássá lehet továbbfejleszteni a 

mostani programban elinduló családok tevékenységét.  
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előzetes igényfelmérés alapján már összeállt a családok névsora? 

 

Gubancsik Sándor RNÖ elnöke: 
Igen, megvan mind a 30 család.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint pályázó lenne a gesztor ebben az együttműködésben, a 

települési Önkormányzat pedig, mint projektpartner venne részt ebben a pályázatban. Ezt a partnerséget 

azzal tudjuk kiteljesíteni, ha az elektronikus pályázatkezelő útján segítséget nyújtunk a kidolgozásban és a 

benyújtásban. A pályázat 100 %-os támogatottságú és bruttó módon finanszírozott. Ennek a pályázatnak a 

keretében lehetőség lenne arra, hogy a településen újra elinduljon a kisállattenyésztés.  
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Van már egy általános keret-megállapodás a két önkormányzat között, most speciálisan ehhez a 

pályázathoz kellene most együttműködési megállapodást kötni. Mindenképpen javaslom a Képviselő-

testületnek, hogy kösse meg a megállapodást.  

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

A pályázat elő- vagy utófinanszírozott? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Előfinanszírozott, de az 1,2 millió Ft-ot nem lehet lehívni egy összegben.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Az a kérdésem, hogy 30 család vagy 30 fő vesz részt a programban. 

 

Gubancsik Sándor RNÖ elnöke: 
30 családot jelent, bár összeírva csak a családfők vannak.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Az állatok tartásához megvan minden feltétel? 

 

Gubancsik Sándor RNÖ elnöke: 
Minden feltétel adott a kiválasztott családoknál.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2013. május 29-én kell benyújtani a pályázatot egy elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Mikor van az elbírálás időpontja? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2013. június 30, tehát már július 1-jén indul a program. Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogatni 

szíveskedjen az együttműködési megállapodás megkötését, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

67/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szociális 

földprogram „C” szegmensébe történő pályázat benyújtása céljából Felsőtárkány Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. május 

Felelős: polgármester, jegyző  
 

b) Családsegítő szolgálat szakmai program megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Megkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

2013. január 1-jétől a szervezeti átalakítások miatt a családsegítő szolgálat önálló szolgáltatóként 

működik az Önkormányzat közvetlen irányításában. Ezért szükséges a működési engedélyét újra 

módosítani. Időközben megváltozott a szociális törvény is, amely előírja a családsegítő szakmai 

programjára vonatkozó feltételeket, ezeket figyelembe véve készült el az új szakmai program. Bekerültek 

a programba az intézményi adatok, működési területre vonatkozó adatok, természetesen az egyéb 

statisztikai adatok is aktualizálva lettek. A szakmai program tartalmi része nem változott, mert 

kapcsolódik az előző program tartalmához.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság megtárgyalta a családsegítő szakmai programját és azt elfogadásra 

javasolja.  

 

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

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

68/2013. (IV. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Felsőtárkány 

Község Önkormányzata Családsegítő Szolgálat szakmai programjá”-ra vonatkozó 

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

elfogadja.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 
 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 28/2005. (XII.15.) számú 

rendelet felülvizsgálata és új rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
2013-tól a gyámügyi igazgatásról szóló rendelkezések több ponton módosultak ezért szükségessé vált a 

rendeletünk felülvizsgálata, illetve egy új rendelet elfogadása.  Véleményem szerint ez egy technikai 

jellegű döntés, hiszen a törvényi változásokat át kell vezetni. Javaslom a Képviselő-testületnek a rendelet 

tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsájtani, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

69/2013. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az gyámügyi rendeletre vonatkozó előterjesztést, és úgy 

döntött, hogy a határozat mellékleteként csatolt tartalommal a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló rendelet tervezetet társadalmi véleményezésre bocsájtja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. május 
 

d) Kistérségi Társulás Alapító Okirat módosításának megtárgyalása  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület minden tagja megkapta a Kistérségi Társulás által megküldött levelet, tájékoztatót, 

az alapító okirat módosításának tervezetét, többet magam hozzátenni nem tudok. Javaslom elfogadásra, 

aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

70/2013. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány település, mint Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

tagönkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (MÖtv.) alapján felülvizsgált Heves Megyei regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását az előterjesztett formában 

elfogadom. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert az 

Alapdokumentumok aláírására. 
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e) A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló rendelet társadalmi egyeztetésre 

bocsájtása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Eljött az ideje, hogy a 2004. évben született rendeletben szabályozott kérdést újra napirendre vegye a 

Képviselő-testület. Első ránézésre célszerűnek tűnt módosítani a már meglévő rendeletünket, de tekintve a 

megváltozott életviszonyokat, jogszabályi változásokat olyan jelentős módosításra lett volna szükség, 

hogy egyszerűbb megoldásnak látszott egy teljesen új rendelet megalkotása. Természetesen most arról 

dönt a Képviselő-testület, hogy ezt a tervezetet alkalmasnak tartja-e társadalmi egyeztetésre. Mindkét 

bizottság megtárgyalta a bizottsági üléseken a tervezetet, ezért nem ismertetem a részleteket. Kérdezem, 

hogy van-e még módosítási javaslat a testület részéről.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bizottsági ülésen tárgyaltakhoz képest jelentősen változott az anyag. A bizottsági ülésen ragaszkodtunk 

ahhoz, hogy csak vissza nem térítendő támogatásról rendelkezzünk. Ennek alapján kérdés, hogy a 3. § (4) 

(5) bekezdésére szükség van-e? Az elidegenítés és terhelés bejegyzésére szükség van-e abban az esetben, 

ha vissza nem térítendő támogatást adunk. Én nem terhelném sem költséggel sem az utána járással az 

igénylőket, hiszen szerződést mindenképpen kötünk velük, abban pedig nyilatkozatot tesznek.  

A másik az 5. §. ami az igazgatás szolgáltatási díjáról szól. Tudjuk, hogy a bejegyzésnek, törlésnek 

vannak költségei, amik a támogatásban részesülőket terhelné. Ugyanígy az 5. § (4) d) pontja, amiben 

tartalmi kellékekről szólunk, illetve az ingatlan-nyilvántartás jelenik meg. Az a véleményem, hogy az 

összeg nagyságára is tekintettel, hiszen max. 500.000,- Ft-ban gondolkodunk, állapítsuk meg, hogy 

szükséges-e az igénylők dolgát ezekkel a kikötésekkel megnehezíteni. Javaslom, hogy ezeket a pontokat 

már a vita anyagában sem jelenítsük meg, inkább figyeljük oda a szerződéskötéskor, hogy ne valótlan 

adatok közlése juttassa előnybe a pályázót.    

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Értem, hogy a képviselő úr költségkímélés szempontjából vetette fel az elmondottakat, de az ingatlan 

vonatkozásában valamiféle megkötést kell tenni. Másik oldalról az is igaz, hogy figyelemmel a támogatás 

nagyságára, nem biztos, hogy hátrányos helyzetbe hozza az Önkormányzat költségvetését, ha a 

kérelmezőknek spórolunk egy kicsit. Van-e további észrevétel a tervezettel kapcsolatban? Akkor 

szavazzunk arról, hogy a képviselő úr által javasolt módosítással fogadjuk el a rendelettervezet társadalmi 

véleményezésre bocsájtását. A módosítás, hogy a 3. § (4) (5), illetőleg az 5. § (4) d) pontja kikerül a 

rendelettervezetből. Aki egyetért azzal, hogy ezek a rendelkezések kimaradjanak, a tervezetből 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a módosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

71/2013. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályait tartalmazó rendeletre vonatkozó módosító 

indítvány elfogadja. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a rendelettervezet társadalmi egyeztetésre alkalmas kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

72/2013. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályait tartalmazó 

rendeletről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló rendelet tervezetet 

társadalmi véleményezésre bocsájtja.  

 



 119 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. június  
 

f) Pénzügyi és Közös Önkormányzatra vonatkozó szabályzatok módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az előterjesztésre felkérem jegyzőasszonyt. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Technikai jellegű napirendről van szó. Hat szabályzatot készítettünk elő a Képviselő-testület részére, 

ezrekről kellene dönteni. Három szabályzat a Felsőtárkány Közös Önkormányzati hivatalra vonatkozik, 

három pedig a települési Önkormányzati hivatalra vonatkozik. Azoknál a szabályzatoknál, melyek a 

települési Önkormányzatra vonatkoznak, bekerül, hogy a Noszvaji kirendeltségen külön szabályzat van 

érvényben, még a közös szabályzatokban a kirendeltség és a közös hivatal közötti felelősség rendje kerül 

meghatározásra. Ezek a szabályzatok terjedelmes írásos anyagot képeztek az előterjesztésben, 

amennyiben van, kérdés szívesen válaszolok. 

  

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, javaslom a szabályzatok elfogadását, kérem, hogy a hat szabályzatról 

egyszerre szavazzunk, aki elfogadja az előterjesztett szabályzatokat, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

73/2012. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal „Belső kontroll rendszeréről szóló szabályzatá”-t, és úgy határozott, hogy 

azt a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

74/2012. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal „Adatvédelmi és informatikai szabályzatá”-t, és úgy határozott, hogy azt a 

határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

75/2012. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal „Egyedi iratkezelési szabályzatá”-t, és úgy határozott, hogy azt a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

76/2012. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány Község 

Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek, valamint önállóan működő és gazdálkodó 

intézményének a „Költségvetés tervezésére, költségvetési beszámolására vonatkozó szabályzat”-át, 

és úgy határozott, hogy azt a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

77/2012. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány Község 

Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek, valamint önállóan működő és gazdálkodó 

intézményének a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjének 

szabályzatá”-t, és úgy határozott, hogy azt a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 

elfogadja. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

78/2012. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány Község 

Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek, valamint önállóan működő és gazdálkodó 

intézményének a „Pénzkezelési szabályzatá”-t, és úgy határozott, hogy azt a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

g) 170/2012. (XII.13.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A Képviselő-testület decemberi ülésén határozott arról, hogy a vízi közmű vagyont a Heves Megyei 

Vízmű Zrt-től átveszi. A Vízmű részéről ez a határozat visszaérkezett azzal, hogy a szöveg nem elég 

körültekintő, nem elég részletes, ezért elkészítettek egy pontos szövegű határozat mintát, és kérik, hogy 

ezt a határozatot fogadja el a tisztelt Képviselő-testület. Érdemben a határozat ugyanarról szól, csak jóval 

bővebb és pontos adatokat tartalmaz. Aki a módosítással egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

79/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének 170/2012. (XII.13.) 

számú határozata az alábbiak szerint módosul: 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata elfogadja az Eger 0152 helyrajzi számon felvett 8 ha 

1339 m² nagyságú, kivett, vízmű megnevezésű ingatlan megosztását és az ennek 

következtében kialakult Eger 0152/1 hrsz. alatt 2 ha 3310 m² területű telephely, irodaház és 

üzemi épületek megnevezésű külterületi ingatlan telekkönyvi kiigazítását. Az ingatlan-

nyilvántartás téves bejegyzése miatt, a tulajdonjog a Heves Megyei Vízmű Zrt-t illeti. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a birtok-elkülönítésre és 

kiigazításra vonatkozó okiratot aláírja. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – törvényi kötelezettségnek megfelelően – 

2013. január 1-jén 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, hogy a vagyonátadásra vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tulajdonában álló viziközmű-vagyon (közműves 

ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést biztosító vagyon) üzemeltetését 2013. január 

1-től vagyonkezelési formában a Heves Megyei Vízmű Zrt-re, mint vagyonkezelőre bízza. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződést aláírja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

h) Barta Zsolt kérelmének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Barta Zsolt benyújtott egy kérelmet, melyben előadja, hogy a Sziklaforrás Egyesületnek felajánlott egy 

emlékoszlopot, melyet a tó partján kíván elhelyezni, ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. 

Javaslom, hogy engedélyezzük Barta Zsoltnak az oszlop felállítását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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80/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának, Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

hozzájárul Barta Zsolt Felsőtárkányi lakos által felajánlott emlékoszlop felállításához a 

Sziklaforrás Egyesület kezelésében lévő 1537/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 

„kistó” partján. 
 

Felelős: polgármester, Sziklaforrás Egyesület elnöke 

Határidő: 2013. július 30. 
 

i) Köznevelési terv véleményezése  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető volt az az anyag, amelyről most határozni kell. Az anyagot 

tárgyalták az oktatási szervek szakapparátusai is, így az Általános Iskolában a nevelőtestület, Iskolaszék, 

a Zeneiskolában ugyanígy, és az óvodában is mind a nevelőtestület, mind szülők véleményezték az 

anyagot. Örömteli számomra, hogy a Felsőtárkányi Általános Iskola és óvoda, mint múlttal, jelennel és 

jövővel rendelkező intézmények szerepelnek a dokumentumban. Sajnos a Zeneiskola nem szerepel ebben 

a tanulmányban pedig 140 gyermek tanul itt naponta és 21 éves múltra tekint vissza. Ezt hiányolta a 

nevelőtestület a diákönkormányzat és az iskolaszék is, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 

véleményező szervek észrevételeit határozat formájában megfogalmazva juttassuk el az Oktatási Hivatal 

felé.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Úgy gondolom, hogy aki 600 oldalon keresztül ír meg egy véleményt az egyéb bűnökre is képes, másrészt 

pedig egy ilyen terjedelmű anyag azt is jelenti számomra, hogy nem kíváncsiak a véleményünkre.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az Oktatási Hivatal honlapján találhatóak a megyei fejlesztési tervek, melyek között ott található a Heves 

megyei terv is, aminek az oldalszáma ilyen magas, ennek a dokumentumnak egy része az, ami a mi 

településünkre vonatkozik. Nekünk azt kell véleményezni. Úgy gondolom, ha jelezzük, hogy a Zeneiskola 

kimaradt a listából, akkor azt beillesztik a rendszerbe.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Javaslom, hogy a szervezetek véleményével kiegészítve, határozatban tolmácsoljuk az Oktatási Hivatal 

felé a Képviselő-testület véleményét. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

81/2013. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75. §. (1) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal 

által a helyi önkormányzatok véleményezésére előkészített Heves megyei intézményhálózat-

működtetési és köznevelés-fejlesztési terv re vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, 

hogy az alábbi véleményt adja ki: 

A tervben megfogalmazott óvodai feladat-ellátási terület esetében Felsőtárkány Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete nem fűz véleményt, egyetért a tervben 

megfogalmazottakkal. 

A tervben megfogalmazott általános iskolai feladat-ellátási terület esetében Felsőtárkány 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fűz véleményt, egyetért a tervben 

megfogalmazottakkal. 

 

A Felsőtárkányi Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan a terv semmiféle 

adatot nem tartalmaz, az teljes egészében hiányzik. Kéri a Képviselő-testület pótolni, hiszen 

az intézmény 21 éve, jelenleg 140 tanulóval működik. 
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal  
 

j) Biogáz Erőműről tájékoztatás 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy kaptunk egy tervet, amely leírja, hogyan telepíthető, 

másrészt viszont az irányító hatósággal még mindig nincs megállapodás. Ahogy közeledik május 31. 

napja egyre inkább reménytelennek tűnik a megállapodás létrejötte. Most a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumhoz, illetve a Miniszterelnökséghez fordulunk a Bükk-Makk Leaderrel közösen, mert 

nevetségesnek tarjuk, hogy a pályázatkezelő egy két éve megnyert pályázatnál nem képes arra, hogy 

aláírjon a pályázó konzorciummal egy szerződést.  

 

k) Kakuk József területhasználati kérelmének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kakuk József Felsőtárkányi lakos fordult azzal a kéréssel a Képviselő-testülethez, hogy az Erdészet feletti 

Önkormányzati tulajdonú területet, legelőként és kaszálóként használhassa. A kérelmet olyan módon 

javaslom támogatni, hogy a kaszálás lehetőségét a széna begyűjtését, és elszállítását térítésmentesen 

biztosítsuk. Tekintettel arra, hogy a tavalyi évben több tízezer Ft-ot költött az Önkormányzat ennek a 

területnek a karbantartására, javaslom, hogy továbbra is az Önkormányzat vegye fel a területalapú 

támogatást, azért mert három évi támogatás díja fedezi csak a tavaly elvégzett munkák költségét. Kérem 

támogassa a testület a kérelmet úgy, hogy Kakuk József a területet használhatja, de az ezzel kapcsolatos 

támogatást és karbantartást továbbra is az Önkormányzatot illeti. Aki ezt támogatja, kérem, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

82/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának, Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

0161/1. helyrajzi számú, Natura 2000 terület elnevezésű, kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban lévő területen Kakuk József részére térítésmentesen biztosítja a lehetőséget, 

hogy azt legelőként, kaszálóként használja, azonban a területalapú támogatási 

jogosultságot nem adja át. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

k) Kakuk Pál képviselő egyéni indítványa tér elnevezéséről  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kakuk Pál képviselő egyéni indítvánnyal él a testület felé, mégpedig kéri, hogy a katolikus és a 

református templomok közötti teret Nemzeti Összetartozás terének nevezze el a Képviselő-testület. Ebben 

az indítványban kéri azt is, hogy erre a térre egy zászlótartó rudat is helyezzünk el, melyre a magyar 

lobogót helyezzük ki.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Amikor elkezdődött a Tárkányok Találkozója nevű rendezvények megrendezése, akkor is azt a célt tűztük 

ki, hogy az elszakított nemzetiségű települések lakóival felvegyük a kapcsolatot. Ezért gondoltam arra, 

hogy az eddig köznyelven Tárkányok Terének nevezett területet Nemzeti Összetartozás terének nevezzük 

el hivatalosan.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Véleményem szerint ez az elnevezés méltó ehhez a térhez, illetve a kitűzött célt jól szemlélteti. 

Kérdezem, hogy van-e a Képviselő-testület tagjainak hozzászólása, más véleménye. Amennyiben nincs, 

kérem, szavazzunk, aki egyetért az elnevezéssel, kérem, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

83/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Római Katolikus Templom és a Református Templom közötti tér elnevezésére vonatkozó 

előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a Felsőtárkány belterület 675. helyrajzi számú ingatlan területén 

elhelyezkedő közterület „Nemzeti Összetartozás teré”-nek nevezi el. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a közterület elnevezésének a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásba 

történő bejegyzéséről. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. június 15. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Reményeink szerint két héten belül átadják a Fő út – Ady út összekötő hidat, az a véleményem, hogy ezt a 

hidat, illetve utat is el kell nevezni. Tekintettel arra, hogy az új Széchenyi terv keretein belül épülhetett 

meg ez a híd, javaslom, hogy a Széchenyi István utca és a Széchenyi István híd nevet kapja ez a 

közterület. Aki ezzel az elnevezéssel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

84/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány, 

József Attila utca – Fő út összekötő szakaszának elnevezésére vonatkozó előterjesztést. 

Úgy határozott, hogy a Felsőtárkány belterület 2263., 2216., 2201/9. 204/2. helyrajzi számú 

ingatlanok területén elhelyezkedő közutat „Széchenyi István utcá”-nak, az összekötő hidat 

„Széchenyi István híd”-nak nevezi el. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a közterület elnevezésének a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásba 

történő bejegyzéséről. 
 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. június 15. 

 
Kakuk Pál képviselő: 

Nagyon örülök ennek a névnek, egy igazi nagy magyarról neveztük el ezt az utcát és hidat.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Van-e még egyebekben hozzászólás? 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ma jártam az Ady utca – József Attila utca közötti kis közön és láttam, hogy félig le van aszfaltozva, az a 

kérdésem, hogy ez a köz végig lesz aszfaltozva, vagy így marad? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Az aszfalt a hídból maradt meg, kérdezték, hogy mi legyen vele, így került arra a kis közre. 

Kezdeményeztem egyeztetést a forgalmi rend kialakításával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a híd 

avatására már ki legyen táblázva. Egyöntetű javaslat volt, hogy az Ady E. –József A. utcát összekötő utat 

egyirányúsítsuk a híd felé. Ezzel a közlekedési baleseteket reményeink szerint el tudjuk kerülni. Az a kis 

utca, ami most félig aszfaltozva lett, az sajnos nem alkalmas kétirányú forgalom levezetésére, tekintettel 

arra, hogy vízelvezető árkokat kell készíteni mindkét oldalra, ezért azt az utat is egyirányúsítani kell.  
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Bajzát Ferenc képviselő: 

Korábban volt szó a településen az útpadkák kialakításáról, illetve a Rákóczi úton a vízelvezetés 

megoldása sürgető még.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A padkázásra az anyag és a pénz is megvan. A Rákóczi út vízelvezetésére augusztus 31. napjáig ígértük, 

hogy elkészülünk. Az árajánlatokat bekértem, remélem a következő testületi ülésig megkapjuk mindet, és 

be tudom terjeszteni a testület elé.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Több alkalommal szót ejtettünk az ingatlanok előtti vízelvezető árkok takarításáról, illetve a járdára 

belógó gallyak ágak levágásáról. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
A kábeltelevízióra feltettük a felhívást, úgy ahogy azt kérted.  

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 17.45 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
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