
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

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

e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. június 19. napján 18.15 órakor megtartott 

rendkívüli testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

96/2013.(VI.19.) Faluház parkoló kivitelezési munkáiról döntés 
 

97/2013.(VI.19.) Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-nél festő 

szakmunkás alkalmazása 
 

98/2013.(VI.19.) OMYA Kft. zúzottkő ajándékozási felajánlásának elfogadása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 138. oldaltól 142. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-nél festő szakmunkás 

alkalmazása 

Előadó: polgármester 

 

2. Faluház parkoló kivitelezési munkáiról döntés 

Előadó: polgármester 

 

3.  Egyebek 
 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy az ülésről Bajzát Ferenc igazoltan van távolt. 

 

A képviselői létszám: 5 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a 

jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-testület két 

tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 

elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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dr. Juhász Attila Simon tájékoztatja a nyilvánosságot a zárt ülésen született határozatokról. 

 

94/2013. (VI. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

személyes érintettség miatt zárt ülést rendel el. 
 

95/2013. (VI. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a jegyző 

előterjesztésében megtárgyalta Lázár Lászlóné házi gondozónő közalkalmazotti 

jogviszonyával kapcsolatos, munkaköréből fakadó kötelezettségszegés gyanúja miatt 

lefolytatott belső vizsgálat ügyét és úgy határozott, hogy Lázár Lászlóné munkaviszonyát a 

Képviselő-testület, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója azonnali hatállyal felmondja, és 

ellene büntetőeljárást kezdeményez.  

Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 
 

1. napirendi pont 

Faluház parkoló kivitelezési munkáiról döntés 

Előadó: polgármester 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előző ajánlathoz képest kivetettem az ajánlattevő kivitelezővel azokat az elemeket, melyek 

drasztikusan megemelték a költségeket. Ez a parkoló belső részének CKT betonnal való kiegyenlítése, 

illetve a térkövezéshez való előkészítés, parkoló szegélyek behelyezése. Ezekkel a módosításokkal a 14 

millió Ft-os összeg nettó 8.429.000,- Ft-ra módosult. A parkolóhoz további 500 mᶟ zúzalékra van szükség 

ahhoz, hogy lehessen a parkolóban közlekedni.   

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A költségvetés tervezésekor a parkoló kialakítására 7 millió Ft-ot terveztünk, úgy gondoltam, hogy ez a 

pénz elég lesz. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kijönne, a 7 millió Ft-os költség anyagra lett tervezve úgy, hogy a Kft. a munkát elvégzi. Jelen állás 

szerint nincs olyan embere a Kft-nek, akivel a munkát el tudná végeztetni, hiszen nincs közmunkásunk. A 

tornaterem beruházás a Kft. dolgozóit egész nyáron leköti, mellette a településen kötelezően elvégzendő 

feladatok is ott vannak.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A parkoló feletti rézsű mögött, vagy alatt lesz-e olyan árok, ami elvezeti a vizet? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A pályaépítés miatt a nagygépek az ott kiépített árkot betaposták. Arra kaptunk ígéretet, illetve 

kötelezettségük is, hogy azt az árkot visszaállítsák eredeti formájában.  

A likviditásunk megőrzése érdekében javasom, hogy ne menjünk bele abba, hogy emelt műszaki 

tartalommal készüljön el a parkoló és semmiféle plusz költséget ne vállaljunk be.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Melyek azok a tételek, amelyekkel számoljuk? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A parkoló közepén végighaladó út mindenképpen kap betonburkolatot. A Faluház falu felőli oldalán lévő 

bekötő út mentén is fel kell tölteni, a szegélyeket le kell rakni. 4 cm-es díszburkolatot fog kapni a Faluház 

bejárata előtt lévő járda.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

A parkoló átjárható lesz?  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem lesz átjárható, hiszen a középső betonút kivételével kiemelt betonszegéllyel szigetek lesznek 

kialakítva, ahová növényeket tervezünk ültetni.  Ahol az autók meg tudnak állni a betonszegélyek, 

szigetek közé, ott lesz kavicsos, murvás burkolat. Ez a munka is most lesz elvégezve.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Én voltam az, aki legjobban szorgalmazta, hogy a parkoló készüljön el teljes egészében, de a kereteket 

figyelembe véve azt, kell mondanom, hogy ne feszítsük meg a költségvetést. Év elején terveztünk erre a 

célra 5,5 millió Ft-ot, kérdés, hogy elég lesz ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem. 

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Akkor még a költségvetésben erre a sorra allokálni kell költséget. Mennyiből jön ki? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az árajánlat 8,5 millió Ft-ról szól. Az ajánlatban szereplő anyagárak tartalmazzák a gépek használatát, a 

munkadíjat stb.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Ebből a 8,5 millió Ft-ból lesz egy olyan parkolónk, amit tudunk használni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Olyan parkolónk lesz, amit engedélyezett a hatóság és minimális a műszaki tartalma. Az eredeti tervek is 

kavicsos, murvás parkolókra vonatkoznak.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

8,5 millió Ft-ból az eredeti műszaki tartalommal meg tud valósulni a parkoló kialakítása. A 3 millió Ft-ot 

honnan tesszük hozzá? Ennyi tartalékunk van a költségvetésben.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A LEADER Egyesülettől visszajön a 3 millió Ft, azt nem adjuk kölcsön újra, 5,5 millió Ft beérkezett a 

számlára az ingatlanértékesítésből. 

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Rendben, fő beruházásként elkészül a parkoló, a tornaterem, azt gondolom, hogy a kamerarendszert ne 

vigyük át a jövő évre. Arra a pénz megvan, a költségvetésbe terveztük.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslom az árajánlat elfogadását, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

96/2013. (VI. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Faluház parkoló kialakítására vonatkozó előterjesztést, és 

úgy döntött, hogy a beruházás megvalósításához az eredeti költségvetésben meghatározott 

beruházások sorából 5,5 millió forintot, valamint a költségvetési tartalék sorról 3 millió 

forintot, összesen 8,5 millió forintot biztosít.  

A Képviselő-testület a Roly Bau Kft. által benyújtott árajánlatot elfogadja és felhatalmazza 

a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont 

Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-nél festő szakmunkás 

alkalmazása 

Előadó: polgármester 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A közmunkások között van egy kiemelkedően jó munkabírású és munkavégzésű fiatalember, akinek a 

szakmája festő és burkoló. A bérére vonatkozóan a jelenleg dolgozó kőművesek bérét javasolnám 

elfogadni ez 125.400,- Ft bruttó bér. Az ügyvezető az idén javasolja vállalkozási tevékenységben 

kitermelni ezt az összeget. Ami még fontos, hogy meghatározott időre kívánjuk foglalkoztatni. A munkája 

nagyon fontos a jelenleg zajló tornaterem beruházásnál, de azért kértem december 31-éig foglalkoztatni, 

mert a Faluházból, óvodából, Művelődési Házból igény merült fel javítási, festési munkákra.  

 

Kapuvári Csaba képviselő: 

A településen és az intézményeinkben nagyon sok a munka, javaslom, hogy alkalmazzuk a fiatalembert.  

 

Balogh László ügyvezető: 

A fiatalember tartós munkanélküli, de mivel 3 hónapig közmunkás volt, ezért a munkahely védelmi 

akciótervben nem vehet részt.  

 

Szántósi Rafael képviselő: 

Ebben az évben durván 850.000,- Ft-ot jelentene. Jó lenne átgondolni, hogy hosszú- vagy középtávon 

ebben a cégben milyen összetételű és mekkora létszámú munkaerőt kívánunk foglalkoztatni. A 

foglalkoztatását támogatom.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom az ügyvezető kérésének a támogatását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

97/2013. (VI. 19.) 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 teljes 

munkaidős festő és burkoló szakmunkás munkatárs 2013. december 31. napjáig történő 

foglalkoztatására, melyhez a szükséges forrást a Kft. saját költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

Határidő: folyamatos 

 

3. napirendi pont 

Egyebek 

 

a) OMYA Kft. zúzottkő ajándékozási felajánlásának elfogadása 

 

 dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az OMYA Eger Kft. ügyvezetője tett egy rendkívül nagyvonalú felajánlást, 2000 m³ zúzalékot 

ajánlott fel, ami kb. 140 nyerges vontatóra elegendő anyag. 1 nyerges vontatóval 30.000,- Ft a 

szállítási költség, ami összesen 3 millió Ft-os fuvarköltséget jelent. Ebből az anyagból a Faluház 

parkolójának a feltöltését, illetve a kivezető mezőgazdasági utak feltöltését el tudjuk végezni. 
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Kérem a testületet, hogy a felajánlott anyag elfogadását egy határozattal zárjuk le. Aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

98/2013 (VI. 19.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. által felajánlott 

közcélú adomány ügyét és úgy határozott, hogy a felajánlott 2000m³ zúzalékot elfogadja. 

Kötelesezettséget vállal az Önkormányzat arra, hogy Felsőtárkány Községüzemeltetési 

Nonprofit Közhasznú Kft. segítségével a közcélú adomány közterületek karbantartására 

közforgalom elől el nem zárt Önkormányzati utak állagának javítására fordítja. Az 

Önkormányzat vállalja az anyag elszállításával kapcsolatos költségeket. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: polgármester   
 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 19.00 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


