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3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. május 16. napján 14.00 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

55/2013.(V.16.) A település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

56/2013.(V.16.) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

57/2013.(V.16.) A Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft. 2012. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása  

 

58/2013.(V.16.) Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft. beszámolójának elfogadása az elmúlt 1 

év munkájáról 

 

59/2013.(V.16.) A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2013. évi I. negyedéves beszámolójának 

elfogadása 

 

60/2013.(V.16.) A 44/2013.(IV.11.) számú Önkormányzati határozat módosításának 

elfogadása 

 

61/2013.(V.16.) Bükk-kapu Kft. könyvelési feladatainak elvégzésére Agria Berotax Kft. 

megbízása 

62/2013.(V.16.) Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelési 

feladatainak elvégzésére Agria Berotax Kft. megbízása 

63/2013.(V.16.) Zárt ülés elrendelése 

 

A jegyzőkönyv vezetése 98. oldaltól 107. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

 

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

Előadó: jegyző 

 

3. A Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Kft. 2012. évi munkájáról 

Előadó: polgármester, ügyvezető 

 

4. Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének beszámolója az elmúlt 1 év munkájáról 

Előadó: polgármester, ügyvezető 

 

5. A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 

2013. évi I. negyedéves beszámolója 

Előadó: polgármester, ügyvezető 

 

6. A 44/2013.(IV.11.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

Előadó: polgármester 

 

7. Beszámoló a település közrend-közbiztonsági helyzetéről 
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Előadó: polgármester 

 

8. A közétkeztetési szerződés felmondása 

Előadó: polgármester 

 

9. Feladat-ellátási szerződés megkötése a közös konyha üzemeltetésére 

Előadó: polgármester 

 

10. 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 

Napirend előtt: 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm körünkben Boncz László urat az Egri Járási Hivatal vezetőjét, aki azért tisztelte 

meg a testületi ülést jelenlétével, hogy rövid tájékoztatást adjon a Járási Hivatal felállásával, 

működésével, hatásköreivel kapcsolatban. 

 

Boncz László Egri Járási Hivatal vezetője röviden tájékoztatja a Képviselő-testületet és a lakosságot a 

2013. január 1-jétől működő járási rendszerről, hatásköreiről, ügyfélfogadásáról és az eddig eltelt időszak 

tapasztalatairól. 

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Az a kérdésem, hogy a Felsőtárkányból a Járási Hivatalba került munkatársak beilleszkedtek-e, és meg 

vannak-e elégedve a munkájukkal. 

 

Boncz László Egri Járási Hivatal vezetője: 

Köszönöm a kérdést, elmulasztottam a tájékoztatómban megemlíteni a két kolléganőt, akik beilleszkedtek 

a közösségbe és a munkájukkal is maximálisan elégedettek vagyunk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés köszönöm a hivatalvezető úr jelenlétét és természetesen szívesen látjuk a 

továbbiakban is, itt a testületi ülésen.  

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. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában. Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 

lejárt határidejű határozatok után a közbiztonságról szóló beszámolót tárgyalja a testület, azután a 

meghívóban feltüntetett sorrend szerint szeretném az ülést vezetni. Aki egyetért, az előterjesztéssel 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A mai napon megtörtént az Egészségház pályázat értékelése, de sajnos érdemi információ arról, hogy 

sikeres volt-e még nem tudok beszámolni.  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet és a település lakosságát, hogy a közbeszerzési eljárás az Általános 

Iskola tornatermére érdemben lezárult, kivitelezőként a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft. végzi majd a munkálatokat, alvállalkozók bevonásával.  

Beadásra került a sportpályával kapcsolatos pályázat, mely kérdésben az előző testületi ülésen született 

határozat. Az öltözővel kapcsolatos tervezési munkák is elkészültek, ezeket is beadtuk.  

Az elmúlt időszakban két pályázatot ellenőriztek, a Faluház tetőtér beépítésének ellenőrzése 

hiányosságokat nem állapított meg. A tegnapi nap folyamán a Belügyminisztérium által biztosított 

kazánpályázatnak az ellenőrzése zajlott, a helyszíni ellenőrzés hiányosságok megállapítása nélkül lezárult.  

A napelemes pályázatból várt 13 millió Ft kifizetésre került a héten. A Belügyminisztériumi 

kazánpályázat kifizetése megelőzte a helyszíni ellenőrzést. Pályázati forrásokból 20 millió Ft-ot várunk, 

illetve az informatikai pályázat utolsó részlete 1,4 millió Ft ezen a héten megérkezett. A mai nappal az 

Önkormányzat egyenlege 33 millió Ft. Lejárt határidejű határozatoknál van-e valakinek kérdése? 

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A Fő út - Ady út összekötő híd átadása mikor lesz? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A vállalkozó készre jelentette a hidat, tehát a szerkezeti munkák és az útpálya kiépítése van készen, a 

kiegészítő beruházások jelenleg is zajlanak. Ilyen például a gyalogos korlátok kiépítése, a műszaki átadás 

május 24-én lesz. A híd körül a Nonprofit Kft. megkezdte a parkosítást, területrendezést. Várakozások 

szerint az ünnepélyes hídátadás május 28-án lenne.  

A focipályával kapcsolatban el szeretném mondani, a héten az érdemi munkák befejeződtek volna, ha 

nincs ez a jelentős mennyiségű csapadék. Megkérem Csáti Sándor elnököt, hogy röviden tájékoztassa a 

Képviselő-testületet.  

 

Csáti Sándor Felsőtárkányi SC Sportegyesület elnöke: 

A jelenleg folyó beruházások mellett van egy újabb beadott pályázat, ami az Önkormányzat által beadott 

műfüves pályára vonatkozó pályázat. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a pályázatot 

befogadták, az értékelést a jövő héten kapjuk meg, reménykedünk a pozitív elbírálásban. Egy újabb 

pályázat beadását tervezzük, ami 2013/2014. évre vonatkozik és két beruházási elemet tartalmaz. Az 

egyik egy lelátó és öltöző építés, ami 65 millió Ft értékű, illetve utánpótlás nevelésre kb. 25 millió Ft-ra 

pályáztunk. Ennek a pályázatnak az elbírálása június végére várható.  

A jelenleg folyó beruházásoknál a műfüves pálya elkészült, az elszámolás beadásra került, az élőfüves 

pályával már végezni szerettünk volna, a talajmunkák készen vannak, az öltöző berendezéseket 

megvásároltuk, még egy 30 l tartály megvásárlására van szükség. Az összes munka optimális időjárás 

esetén 2-3 hét alatt befejeződik.  

Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy NB II. klublicencre pályázott a Sportegyesület és pozitív 

elbírálásban részesült.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ide tartozik még, hogy amint végeznek a sportpályával, el tudjuk kezdeni a Faluház parkolójának a 

felújítását is.  
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2. napirendi pont 

Beszámoló a település közrend-közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Bognár József kapitány urat és Lovász Péter ftörm. urat a körünkben. A 

Képviselő-testület megkapta a kapitányságvezető úr által jegyzett beszámolót, kérem, hogy röviden 

értékelje a közbiztonság helyzetét.  

 

Bognár József r. alezredes: 

Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a település lakosságát. Utoljára 2013. február 

hónapban jártam Felsőtárkányban és lakossági fórum keretein belül tájékoztatót tartottam a település 

közbiztonsági és bűnügyi helyzetével kapcsolatban. A beszámolóban rögzített adatokat látva örömteli hír, 

hogy azok a bűncselekmények, melyek a lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásolják (vagyon 

elleni bűncselekmények) pozitívan alakultan 2012. év vonatkozásában. Bízom abban, hogy ez részben 

annak is köszönhető, hogy a településen újra van állandó körzeti megbízott. Felsőtárkány településen 

nemcsak a KMB-s kolléga lát el szolgálatot, hanem a Szarvaskői és Felnémeti KMB-s kolléga is felváltva 

vagy közösen látják el a településeken a nappali, éjszakai szolgálatot. Szeretném kiemelni a polgárőrség 

fontosságát, örömmel tapasztalom, hogy a településen nagyon jó a kapcsolat a KMB-s kolléga és a 

polgárőrség között. A múlt hónapban tartottam fórumot a környező települések Polgárőr vezetői számára, 

ott kifejezetten kérem, hogy havi szolgálatvezénylésüket küldjék meg részünkre, a közrendvédelmi 

parancsnoki állomány részére meghatároztam a közös szolgáltatok megszervezését, ellátását és 

visszaellenőrzését.  

Folyamatosan ellenőrzöm főleg az éjszakai szolgálatokat, többek között itt Felsőtárkányban is. Nagyon jó 

látni azt, hogy a szolgálatot teljesítő állomány intézkedik, és nagyon jó látni azt, hogy szinte minden 

esetben a polgárőrök is megjelennek és egyeztetnek a szolgálatot adó kollégákkal.  

A személy- és közrend elleni bűncselekmények száma sajnálatos módos minimálisan ugyan, de nőtt a 

tavalyi évhez képest. A beszámoló adataiból jól látszik, hogy 2010-ben és 2012-ben volt hasonló számú 

bűncselekmény a településen, ezen időszakban nem volt állandó KMB-s kolléga.  

Szeretném, ha a polgárőrséggel a munkakapcsolat a továbbiakban is jól működne, és ilyen példaértékű 

maradna.  

El szeretném még mondani, hogy a beszámoló 2013. évi adatokat nem tartalmaz, hiszen amikor készült 

még nem álltak rendelkezésre a statisztikai adatok. Ma már elmondhatom, hogy ebben az évben a 

településen 12 bűncselekmény vált ismertté, ebből 7 olyan jellegű bűncselekmény, amely a lakosság 

biztonságérzetét negatívan befolyásolja.  

Végezetül szeretném megköszönni polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy ebben az évben is 

nagy segítséget nyújtottak a Rendőrkapitányságnak. Bízom abban, hogy a jó együttműködés a 

továbbiakban is megmarad. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni 

szíveskedjenek.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm a kapitány úr és a Körzeti Megbízott beszámolóját, örülök annak, hogy egy jó munkakapcsolat 

alakult ki. Itt szeretném megköszönni Lovász Péter KMB és Juhász Csaba alpolgármester munkáját, amit 

a helyi polgárőrség újraalakításáért végeztek. Köszönöm továbbá a polgárőrség tagjainak a munkáját, 

melyet nagy kedvvel és odaadással végeznek a településen.  

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslom a beszámoló elfogadását, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

55/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a közbiztonság helyzetéről készült beszámolót. 
 

3. napirendi pont 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

Előadó: jegyző 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felkérem jegyzőasszonyt, hogy a napirendi pontot terjessze elő. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A Polgármesteri Hivatal életét 2012-ben a nagy változások jellemezték. A „jó állam koncepció” harmadik 

részeként került a Magyary Zoltán közigazgatási program megvalósításához kapcsolódó járási rendszer 

felállítása. A szükséges előkészületi munkálatok mind 2012. év folyamán zajlottak. A hivatalban mind a 

gazdálkodási, mind az igazgatási munkálatok megszaporodtak ezen időszakban. A beszámolómat a 

Pénzügyi Bizottsági ülésen megfogalmazottak alapján kiegészítettem, melyet minden képviselő 

megkapott. A kiegészítésben a hivatal feladatairól, az önkormányzati-államigazgatási hatáskörökről a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos feladatok ellátásáról, a funkcionális feladatok ellátási 

módjáról, személyi összetételről, finanszírozásról, illetve a hivatal kapcsolatrendszeréről írtam. 

Amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Mindkét bizottság tárgyalta a beszámolót, kérdezem a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e hozzászólni.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az EEB megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját, elfogadásra javasoljuk a beszámolót.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A hivatal beszámolója a mai nap egyik nagyon fontos előterjesztése, tekintve, hogy saját 

munkaszervezetünkről van szó és fontos az, hogy hogyan értékeljük a munkatársaink teljesítményét. A 

beszámoló kiváló színvonalú, az elvárásoknak megfelelő. Nemcsak a beszámoló, de a mögöttes munka is 

jó, hiszen a hivatal a tavalyi évben sok változáson ment keresztül. Ilyen a Járási rendszer kialakítása vagy 

a közös hivatal felállítása. Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy a szakapparátus egységes, örülök a 

korösszetételnek, ami kialakult, hiszen ez ideális ahhoz, hogy a fiatalok a tapasztaltabb kollégáktól 

tanuljanak. Az iskolai végzettségekre szeretnék még kitérni, ez is átlagon felüli, és ez fontos ahhoz, hogy 

a munkák olyan szakmai színvonalon valósuljanak meg, melyeket mi is elvárunk. Sajnálatos módon a 

létszám minden évben kevesebb. Amire még ki szeretnék térni a képzés és az önképzés fontossága, a 

hivatal költségvetésében kell, hogy biztosítsunk mindig annyi fedezetet, ami a kollégák képzéséhez 

feltétlenül szükséges. Az anyag kiegészül a 2012. évben végrehajtott számos felügyeleti ellenőrzéssel, a 

kisebb hiányosságok ellenére elfogadható. Ez benne van, hiszen aki dolgozik, az hibázik is, illetve vannak 

olyan feladatok, amiket legjobb tudásunk szerint sem lehet tökéletesen elvégezni. A PB nevében 

szeretném megköszönni a végzett munkát, és elfogadásra javasolni a beszámolót.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Mindkét bizottsági ülésen részt vettem, a PB által megfogalmazott elvárások miatt dupla figyelemmel 

néztem az elénk kerülő beszámolót. Jól tagoltnak, jól összeszerkesztettnek érzem. Az írásos anyag 

fényében annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon sokrétű ez a feladat, emberekkel kell foglalkozni, a 

problémás oldalról. Túlzás nélkül mondhatom, hogy csak az a légkör és kollegaritás, ami a hivatalban 

tapasztalható, segítette át az intézményt az átszervezések nehézségein. Köszönjük a kollégák munkáját.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A beszámoló nem szól arról, hogy a technikai eszközökkel való ellátottság megfelelő a hivatalban. Az a 

kérdésem, hogy elégedettség mérés volt-e már a hivatalban, hiszen nagyon fontos, hogy a lakosság 

elégedett-e az elvégzett munkával.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Feladatok mindig lesznek újak, és időközben az is kiderül sokszor, hogy a munka minőségén lehet 

javítani. Gondolkodtunk azon, hogy elégedettségmérő tesztet töltetünk ki az ügyfeleinkkel, (önkéntes 

alapon) de mivel a településen élőkkel személyes kapcsolatunk is van, sokszor személyesen, utcán, 

boltban elmondják az ügyfelek, hogy elégedettek a hivatalban folyó munkával. Büszkék arra, hogy ilyen 

Önkormányzatuk és Képviselő-testületük van, hogy a település láthatóan fejlődik.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Mindig van egy-egy olyan panaszos levél, vagy ügyfél, aki elégedetlen a hivatal munkájával, a tavalyi és 

az idei év eddig eltelt időszakában ilyen nem fordult elő. Úgy látom, hogy az általános gyakorlat szerint, 
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ha minden rendben van az természetes, ha pedig valami problémás arról vagy a jegyző vagy a 

polgármester tehet. Nagyon fontos a felügyeleti szervek véleménye, de talán még fontosabb azon 

ügyfelek véleménye, akik miatt a Polgármesteri Hivatal működik. Tudomásom szerint érdemi probléma 

akár ügyintézővel, akár a munkavégzéssel kapcsolatban még nem volt.  

A Polgármesteri Hivatal beszámolóját elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

56/2013. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 

mellékleteként csatolt tartalommal elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

szóló beszámolót. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont 

A Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Kft. 2012. évi munkájáról 

Előadó: polgármester, ügyvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm Balogh László urat a Bükk-kapu Kft..és a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Mindkét 

Önkormányzati Kft. esetében a 2012. évi munkájáról készült egy-egy összefoglaló. Először a Bükk-kapu 

Kft. beszámolóját tárgyaljuk. A testület megkapta az anyagban a felügyelő bizottságok jegyzőkönyveit is. 

Kérdezem az ügyvezető urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját.  

 

Balogh László ügyvezető: 

A Bükk-kapu Kft. fő feladata a 2012. évben a Faluház üzemeltetése, az ezzel kapcsolatos feladatok 

megoldása, közüzemi díjak kifizetése, és a Faluházban tevékenykedő művészeti csoportok vezetőinek a 

megbízási díjainak a kifizetése volt. A 2011. évben a Kft. az Önkormányzattól 601.000,- Ft támogatást 

kapott működésre, még a 2012. évben 2.942.000,- Ft-ot, ez abból adódott, hogy a Faluházban zajló 

beruházás befejeződött.  Az adófizetési kötelezettségünk is csökkent, 2012-ben 274.000,- Ft. Az elmúlt 

időszakról ennyit szerettem volna mondani. A 2013. évről el tudom mondani, hogy megkaptuk az épület 

jogerős használatbavételi engedélyét, ami rengeteg hatósági szemlével és egyéb utánajárással járt. Ebben 

a munkában nagy segítségemre volt polgármester úr, jegyzőasszony és az építész kolléga. Az idei évben a 

legfőbb és legjobban várt esemény az épület parkolójának kialakítása lesz, ami egy egységet alkot az 

épülettel.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem könyvvizsgáló asszonyt, hogy a Bükk-kapu Kft. pénzügyi- számviteli helyzetéről számoljon 

be.  

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

Elvégeztem a Bükk-kapu Kft. 2012. december 31-es beszámolójának a könyvvizsgálatát a nemzeti 

könyvvizsgálati sztenderdekre vonatkozó előírások alapján. A beszámoló megfelel a számviteli törvények 

előírásainak, a társaság vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet ad. A beszámolóhoz tiszta, 

hitelesítő könyvvizsgálati jelentést adtam.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A felügyelőbizottság szintén vizsgálta a Bükk-kapu Kft. működését az erről szóló jegyzőkönyv része volt 

a testületi anyagnak. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A PB is megtárgyalta a beszámolót a számszaki résszel egyetértve elfogadásra javasolja a beszámolót. El 

szeretném mondani, hogy a törvény is előírja, hogy a felügyelőbizottság a tagok közül elnököt választ, 

kérjük, hogy legközelebb ez már így kerüljön elénk, ez igaz a Nonprofit Kft-re is.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm szépen, amennyiben nincs további hozzászólás, kiegészítés a beszámolót elfogadásra 

javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

57/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2012. évre vonatkozó 

számviteli törvény szerinti beszámolóját. 

  

Határidő: 2013. május 

Felelős: polgármester, jegyző  
 

5. napirendi pont 

Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének beszámolója az elmúlt 1 év munkájáról 

Előadó: polgármester, ügyvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Szintén megkérem Balogh László ügyvezető urat, hogy egészítse ki az írásos beszámolót. 

 

Balogh László ügyvezető: 

A Nonprofit Kft. gazdálkodásáról szeretnék néhány adatot kiemelni. A Kft. vezetését 2011. júniusában 

vettem át. 2011-ben vállalkozási árbevétele a Kft-nek 13 millió Ft volt, míg az Önkormányzati támogatás 

21 millió Ft. 2012. évben vállalkozási árbevétel 23,5 millió Ft, míg az Önkormányzati támogatás 25 

millió Ft. 2011-ben a Kft. eredménye 495.000,- Ft, 2012-ben pedig 2.852.000,- Ft plusz a bér- és 

járulékköltség, ami 3.827.000,- Ft. A Kft. dolgozói létszáma egy fővel nőtt, akinek a bérét teljes 

mértékben kitermeltük a vállalkozási tevékenységből.  A 2012. év utolsó hónapjaiban már nem 

nyújtottunk be támogatási igényt, illetve a gépjárműhasználatot sem számláztuk ki az Önkormányzat felé. 

A Kft. stabil működéséhez, pénzügyi helyzetéhez elengedhetetlenül fontos volt a polgármester és a 

Képviselő-testület, és a hivatali dolgozók kitartó munkája és pozitív hozzáállása.  

2012-ben a Kft. által kivitelezett és pályázatból finanszírozott munkákról szeretnék pár szót szólni. A 

Faluház tetőtér kialakításának kivitelezése fejeződött be 2012. év végén, a pályázat nyertese az 

Önkormányzat volt, kivitelező a Nonprofit Kft. Ezen a beruházáson 13,5 millió Ft nettó árbevételt ért el a 

Kft. Az energiaudvar, napelem pályázatból 13 millió Ft bevételünk volt, amit már a következő 

beruházásra az iskola tornatermének felújítására fordítunk. A pellet kazánok megvásárlása több forrásból 

lett finanszírozva. Ezek kivitelezését, beüzemelését is a Nonprofit Kft. végezte.  

2012. évben zajlott le a tornaterem pályázatnak az elbírálása, ahol a Nonprofit Kft. lesz a kivitelező, a 

munkálatokat már megkezdtük, folyamatban van az alvállalkozók kiválasztása. Az új hídnál a parkosítás 

a jövő héten kezdődik A régi óvoda épületének a felújítása is folyamatban van, illetve a sportpálya 

felújításánál segítünk, amikor szólnak.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm szépen a Kft. dolgozóinak kitartó munkáját. Nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag 

megfordult a tendencia, hogy 23 millió Ft-os korábbi Önkormányzati támogatásból 11 millió Ft-os 

vállalkozási bevétel kapcsolódott, míg most az Önkormányzati forrásból történő ráfordítás 13 millió Ft 

volt az egész éves működésre. Megkérem könyvvizsgáló asszonyt, hogy mondja el véleményét a 

Nonprofit Kft. beszámolójával kapcsolatban.  

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

A Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója a törvényi előírásoknak megfelel, elfogadásra javaslom a 

Képviselő-testületnek. A Kft. a vállalkozási tevékenységéből származó bevételt a közhasznú 

tevékenységének a finanszírozására kell, hogy fordítsa és ezzel él is a Kft.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

A bizottsági ülésen kitértünk arra, hogy a Kft-t nem kellene nagyon leterhelni, mert így a vállalkozási 

feladatok mellett elszaporodnak a településen a megoldásra váró feladatok.  



 105 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jogosnak tartom a felvetést, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy adjuk ki vállalkozóknak az 

Önkormányzati bérmunkákat, azoknál a munkáknál, ahol mi nem rendelkezünk a kellő gépekkel pl. 

aszfaltozás. Nem szeretném a Kft-t tovább terhelni, főleg mivel a karbantartási, tisztántartási munkákon 

túl a Kft. a rendezvényekből is kiveszi a részét.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a Kft. saját dolgozóinak a létszáma és az elvégzendő feladatok 

hogyan arányulnak egymással, és időben ezeknek a munkáknak az elvégzése mennyit vesz el. 

Véleményem szerint a Kft. tekintetében megtehetjük, hogy meghatározzuk a kötelezően ellátandó 

feladatait, és persze ezen felül lehetnek még önként vállalt feladatai is. Ma még ott tartunk, hogy 

vállalkozási feladatok elvégzéséből kell megkeresni a pénzt a községben kötelezően ellátandó feladatok 

ellátásra.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás elfogadásra javaslom a Nonprofit Kft. beszámolóját, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

58/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú 

Kft. 2012. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját és a közhasznúsági 

jelentését. 

 

Határidő: 2013. május 

Felelős: polgármester, jegyző  
 

6. napirendi pont 

A Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 

2013. évi I. negyedéves beszámolója 

Előadó: polgármester, ügyvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat döntése alapján a Felsőtárkány Községüzemeltetési 

Nonprofit Közhasznú Kft. és a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. a negyedéves gazdálkodásáról 

köteles a Képviselő-testület felé beszámolni. 
Elkészült a Bükk-kapu Kft. és a Nonprofit Kft. 2013. évi I. negyedéves beszámolója, látszik, hogy 

elégségesek azok a költségek, melyet a költségvetésben elkülönítettünk a Kft-k részére. Megkérem az 

ügyvezető urat, hogy egészítse ki a beszámolókat. 

 
Balogh László ügyvezető: 

Összességében elégedett vagyok a teljesítményekkel. Ebben az évben támogatási igényt még 

nem vett igénybe egyik Kft. sem. A vállalkozási bevételeinkből tudjuk finanszírozni magunkat.  

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás javaslom a beszámoló elfogadását, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

59/2013. (V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú 
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Kft. és a Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2013. január 1.–március 31. közötti 

időszakra vonatkozó negyedéves beszámolóját. 

 

Határidő: 2013. május  

Felelős: polgármester, jegyző 
 

7. napirendi pont 

A 44/2013.(IV.11.) számú Önkormányzati határozat módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Nonprofit Kft-nek volt egy kérelme az előző testületi ülésen egy adminisztrációs munkatárs 

foglalkoztatására, ezt a határozatot kellene módosítani úgy, hogy nem részmunkaidős foglalkoztatást 

engedélyezünk, hanem vállalkozási formában történő foglalkoztatást engedélyezünk. Kérem a Képviselő-

testületet, hogy módosítsa ezt a határozatát, aki a módosítással egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

 A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 

 60/2013. (V. 16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 44/2013.(IV.11.) számú határozata az alábbiak 

szerint módosul: 

 

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 bruttó 40.000,- 

Ft összegű havi megbízási díjért, 2013. december 31. napjáig vállalkozási formában történő 

adminisztrációs munkatárs foglalkoztatására. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a Kft. 

saját költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

Határidő: folyamatos  
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Még mindig a Kft.: a Conto Cordia Kft. adta az árajánlatot, de ugyanazon cégcsoport képviselője kezdte 

meg a két Kft. könyvelési feladatainak az ellátását. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a megkötött 

szerződésekkel legyünk összhangban az eredeti határozatot, ami a Conto Cordia Kft-re szólt módosítsuk 

az Agria Berotax Kft-re. Technikai jellegű módosítás, kérem, hogy a könyvelő cég nevét módosítani 

szíveskedjenek mindkét Kft-nél, és javaslom a két határozati javaslatról együtt szavazzunk, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.  
 

61/2013.(V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Bükk-kapu kft. könyvelési feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, 

hogy a könyvelési feladatok elvégzésével megbízott Conto Cordia Kft. könyvelési feladatok 

ellátására szóló megbízását 2013. május 31. napjával megszünteti és megbízza az Agria 

Berotax Kft-t 2013. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig meghatározott időre bruttó 

26.000,- Ft/hó megbízási díj, az évenként esedékes bevallások benyújtásáért + 1 havi 

megbízási díj, valamint az alkalmazottakkal kapcsolatos bér, járulék, adó és egyéb 

könyvelési bejelentési tevékenységek 1.500,- Ft/fő/hó díj összegért.  

Az ehhez szükséges pénzügyi forrást a Kft. részére a költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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62/2013.(V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkányi 

Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. könyvelési feladatainak ellátásáról szóló 

előterjesztést, és úgy határozott, hogy a könyvelési feladatok elvégzésével megbízza a Agria 

Berotax Kft. 2013. május 16. napjától 2015. május 31. napjáig meghatározott időre bruttó 

72.100,- Ft/hó, az évenként esedékes bevallások benyújtásáért + 1 havi megbízási díj, 

valamint az alkalmazottakkal kapcsolatos bér, járulék, adó és egyéb könyvelési bejelentési 

tevékenységek 1.200,- Ft/fő/hó megbízási  díj összegért. Az ehhez szükséges pénzügyi 

forrást a Kft. részére a költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom, hogy a közétkeztetési szerződést, a feladat-ellátási szerződést, és a trafik ügyét zárt ülésen belül 

tárgyaljuk, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 

63/2013.(V.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testületi személyes és üzleti érdekek miatt zárt 

ülést rendel el.  

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.25 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 

 


