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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. szeptember 12. napján 14.30 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

109/2013.(IX.12.) Az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadása 

110/2013.(IX.12.) A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013. 

tanév munkájáról szóló tájékoztatás elfogadása 

 

111/2013.(IX.12.) A Felsőtárkányi Óvoda 2012/2013. nevelési év munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása 

 

112/2013.(IX.12.) A Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadása 

 

113/2013.(IX.12.) A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása 

 

114/2013.(IX.12.) A Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 2013. év munkájáról szóló 

beszámolójának elfogadása 

 

115/2013.(IX.12.) A Közművelődési Intézmény pénzügyi beszámolójának elfogadása 

116/2013.(IX.12.) A Bükk-kapu Kft. és a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2013. I. féléves pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

117/2013.(IX.12.) Az Egységes Vízkorlátozási Terv elfogadása 

 

118/2013.(IX.12.) Integrált településfejlesztési stratégia véleményezésre ajánlása 

119/2013.(IX.12.) Családi Napközi helységbérleti szerződés felbontása 

120/2013.(IX.12.) Erdélyi László kérelmének elfogadása 

121/2013.(IX.12.) Játszótéri eszközök bevizsgálására érkező ajánlat elfogadása 

122/2013.(IX.12.) Méhnyakrákot megelőző programhoz való csatlakozás elfogadása 

123/2013.(IX.12.) Vagyonnyilatkozatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

124/2013.(IX.12.) Bükk Térségi Leader Egyesület tagi kölcsön kérelmének elfogadása 

Rendeletek: Tárgya: 

13/2013.(IX.12.) A 12/2009. (VI. 23.) számú a közterületek eltérő használatáról szóló 

rendeletének módosításának elfogadása 

 

14/2013.(IX.12.) Az étkezési és a szociális ellátás térítési díjairól szóló 29/2012. (XII. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadása 
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A jegyzőkönyv vezetése 157. oldaltól 171. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: polgármester 

 

3. A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának tájékoztatója a 

2012/2013. tanév munkájáról 

Előadó: Általános Iskola Igazgatója 

 

4. A Felsőtárkányi Óvoda intézményvezetőjének beszámolója a 2012/2013. nevelési év 

munkájáról 

Előadó: polgármester, Óvodavezető 

 

5. A Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: polgármester, óvodavezető 

 

6. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása 

Előadó: polgármester, óvodavezető 

 

7. A Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény vezetőjének beszámolója a 2013. év munkájáról 

Előadó: Közművelődési Intézményvezető 

 

8. A Közművelődési Intézmény pénzügyi beszámolója a rendezvények alakulásáról 

Előadó: polgármester, intézményvezető 

 

9. A Bükk-kapu Kft. és a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. I. 

féléves pénzügyi beszámolója 

Előadó: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

10. Az Egységes Vízkorlátozási Terv megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

11. Az Önkormányzat 12/2009. (VI. 23.) számú a közterületek eltérő használatáról szóló 

rendeletének módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

12. Integrált településfejlesztési stratégia megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

13. Egyéb ügyek 

 

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: 
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Jelenléti ív szerint 

 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent. 

 

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: 

A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a Botos Attila és neje lakásépítési támogatás kérelmének 

elbírálása, illetve a szociális gondozó munkakör betöltésére érkezett pályázatok elbírálása a zárt ülésen 

megtörtént, a többi napirendi pontot a meghívóban szereplő sorrendben szeretném tárgyalni, aki a 

javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

107/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta Botos Attila és Botosné Csikos Natasa lakásvásárlási támogatás kérelmét és úgy 

határozott, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutás 

helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2013.(VI.13.) rendelete alapján elutasítja a támogatási 

kérelmet. 

 

108/2013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a házi szociális gondozó munkakör betöltésére, a gondozói és étkeztetési feladatok 

ellátására vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7) SzCsM rendeletre a beérkezett 

pályázatok elbírálása után határozatlan időre Farkas Szilárdné Barta Erika 3324 Felsőtárkány, Fő 

út 44. szám alatti lakost választja a házi szociális gondozó munkakör betöltésére. 

A munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

83/A. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján történik, amely jogokat (kinevezés, felmentés) 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogköröket 

pedig átruházott hatáskörben Felsőtárkány Község Jegyzője gyakorolja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kinevezési okmány elkészítésére. 

 

1. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

- Az Általános Iskolában a tornaterem 99 %-ban elkészült, már csak a külső helyszíneken van munka, 

ilyen az aszfaltozás és a tereprendezés. A bizottsági ülésen a Képviselő-testület szinte teljes létszámmal 

jelen volt, megnéztük, hogy a beruházás milyen ütemben halad, láthatta minden jelenlévő az elvégzett 

munka minőségét. Örömmel mondom, hogy ezen a héten a gyerekek már birtokukba vehették a 

tornatermet, a testnevelés órák már bent zajlottak. A beruházásban több helyi vállalkozó vett részt, a 

munkájukkal nagyon elégedettek vagyunk.  

- A Széchényi híd beruházásból még hátra van a híd környékének a parkosítása, ami az őszi időszakban 

fog megvalósulni.  
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- Többen kérdezték, hogy miért hagytuk abba a Faluház parkolójának a kialakítását. A szeptemberi 

adófizetés idejét vártuk azért, hogy megfelelő anyagi háttérrel rendelkezzük ahhoz, hogy a parkolót 

szeptember – október hónapban be tudjuk fejezni.   

- A szociális törvény változása kapcsán több olyan ellátást meg kellett szüntetnünk – itt nem volt 

mérlegelési lehetősége a jegyzőnek – ahol jelentkezési és együttműködési kötelezettségének az ügyfél 

nem tett eleget. Tisztelettel felhívom mindenki figyelmét nyomatékosan, hogy a Munkaügyi Központ 

felé, a háromhavonta egyszeri megjelenési és együttműködési kötelezettségét ne mulassza el, mert így 

még az átmeneti támogatások sem járnak. Kérek mindenkit, hogy a határozatban foglalt kötelezettségét 

teljesítse, mert sem a jegyzőnek, sem az Önkormányzatnak, de még a Járási Hivatalnak sincs mérlegelési 

lehetősége méltányossági alapon megítélni a támogatásokat, ugyanis a szociális törvény kategorikusan 

kizárja azokat, akik a minimális együttműködést sem teljesítik.  

- A Képviselő-testület rendkívüli ülésen kérte a volt lőtér térítésmentes használatát. A belügyminiszter úr, 

- tekintettel arra, hogy a rendőrségi kiképzési feladatok ellátását akkor látja biztosítottnak, ha a Magyar 

Állam tulajdonában és az ORFK kezelésében marad a terület, - elutasította a kérelmünket. Érdemi 

megoldás viszont született, ennek a területnek a közös hasznosítására és egy lőtér kialakítására, ahol 

rendezvények szervezésére van és lesz lehetőség. Egy háromoldalú megállapodás keretében a Heves 

Megyei Rendőr-főkapitányság, Önkormányzatunk és a Siroki Lőszergyár által támogatott 

Sportegyesületnek lesz lehetősége a közös hasznosításra. Nyilván amikor a szerződéstervezet elkészül, a 

testület határozattal fogadja el azt.  

- Bejártuk a települést és megállapítottuk, hogy a Fő úti és az egyéb mellékúti járdák állapota rossz, az 

útról behajló ágak akadályozzák a gyalogosforgalmat. Ismételten kérek mindenkit, hogy a háza előtti 

járdát tegye átjárhatóvá a rendeletünknek megfelelően. Október hónapban újra körbejárjuk a települést, és 

azoknál a házaknál, ahol a felszólítás ellenére sem végezték el ezeket a munkákat, az Önkormányzat Kft-

je el fogja végezni, a számlát pedig megküldjük a tulajdonosoknak.  

 

2. napirendi pont 

Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm a könyvvizsgáló asszonyt és az Önkormányzat gazdálkodási vezetőjét. A bizottsági ülésen a 

teljes Képviselő-testület megismerte a 2013. évi I. féléves beszámoló főszámait. Az eredeti 338. 693.000,- 

Ft-os eredeti előirányzathoz képest egy 451 millió Ft-os módosított előirányzattal számolhatunk. Ez a 

szám a megvalósított beruházásokból tevődik össze. Ezek az áthúzódó kazánpályázatok, illetőleg a 

Széchenyi híd beruházás. A számokból kiderül, hogy az iskolánál és az óvodánál az első időszakban a 

teljesítés 65, illetve 53 %-os. Az I. félévben a bevételek 60 %-át tudtuk teljesíteni, míg a kiadás 59 %. Itt 

szeretném elmondani, hogy a pályázatokból még sajnos nem folyt be az összes pénzünk.  

Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az álláspontjukat.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és örömmel olvastuk a számokat és a beszámolót. 

Összefoglalásként a könyvvizsgáló asszony anyagából szeretnék egy mondatot idézni: „Felsőtárkány 

Község Önkormányzata 2013. I. félévében kötelező és vállalt feladatait teljesítette, gazdálkodása 

kiegyensúlyozott volt, a feladatokhoz a pénzforrások folyamatosan rendelkezésre álltak.”  

A bevételi és a kiadási összegeket összehasonlítva azt látjuk, hogy kb. 6,6 millió Ft-tal volt több 

bevételünk, mint kiadásunk. Ezt azért emelném ki, mert ez volt az első évünk, hogy nem állt mögöttünk 

több millió Ft-os likviditási hitelkeret. A bevételi oldalt megnézve, nagyon szépen alakultak a helyi 

adóbevételek, a beruházásokkal kapcsolatos bevételek is. Az utófinanszírozott beruházásainkból még nem 

kaptuk meg a teljes összegeket. A központi finanszírozásból befolyó költségvetési támogatások, amelyek 

az alapvető feladatok ellátásához szükségesek, időarányosan, jól teljesültek.  

A kiadási oldalt tételesen végignéztük a bizottsági ülésen, azt állapítottuk meg, hogy a költségvetési 

szervek tekintetében van egy nagyobb felhasználás. Szinte minden soron terv vagy terv közeli 

teljesítésekről lehet számot adni. Ami még említésre méltó, hogy 140 millió Ft-os beruházást tudott az 

Önkormányzat megvalósítani. Összességében, 338 milliós költségvetési főösszeggel terveztük az évet, ezt 

módosítottuk 451 millió Ft-ra, az első féléves tényszámunk pedig kb. 275 millió Ft. Minden esélyünk 

megvan arra, hogy a módosított előirányzatot teljesíteni tudjuk, esetlegesen túlteljesítjük. Végezetül 

szeretném megköszönni mindenki munkáját, a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
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Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló összhangban van 

a vonatkozó jogszabályokkal, előírásokkal. Egy megjegyzést szeretnék a beszámolóhoz fűzni. Előírás 

szerint a beszámoló az eredeti költségvetési előirányzat, a módosított előirányzatot, és a tényszámokat 

tartalmazza. Úgy gondoltam, hogy az előző év azonos időszakához való viszonyítást is kimutatom. 

Tettem ezt azért, mert az államháztartás és az Önkormányzat finanszírozásában is jelentős változások 

voltak, gondoltam érdemes rá felhívni a figyelmet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, a beszámolót elfogadásra javaslom. Aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

109/2013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

Önkormányzat 2013. I. félévére vonatkozó gazdálkodásáról szóló beszámolót.   

 

3. napirendi pont 

A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának tájékoztatója a 

2012/2013. tanév munkájáról 

Előadó: Általános Iskola Igazgatója 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tekintettel arra, hogy az iskolában most zajlanak a szülői értekezletek, igazgató asszony kérte, hogy a 

jelenlététől tekintsünk el. Az összevont bizottsági ülésen jelen volt, és mindkét bizottság részletesen 

megtárgyalta a tájékoztatóját. Tény, hogy már csak tájékoztatót kapunk, hiszen a 2012/2013. tanév 

második félévétől az Önkormányzat már csak működtető nem fenntartó. Kérem az EEB elnökét, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Bizottságunk megtárgyalta a tájékoztatót, ahol elhangzott, hogy 2013. január 1-jétől működtetői vagyunk 

az iskolának. A beszámoló külön kitér arra, hogy a zavartalan működtetéshez minden feltétel adott, 

magam is úgy gondolom, hogy lehetőségeinkhez mérten maximálisan támogatjuk az intézményt. 

Köszönjük az elvégzett munkát, a beszámolót, a bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatást. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom a tájékoztatót, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

110/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta és elfogadta az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012-2013. tanév 

munkájáról készült tájékoztatót. 

 

4. napirendi pont 

A Felsőtárkányi Óvoda intézményvezetőjének beszámolója a 2012/2013. nevelési év munkájáról 

Előadó: polgármester, Óvodavezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm az óvodavezető asszonyt. El szeretném mondani, hogy a bizottságok tárgyalták a beszámolót, 

kérdezem, hogy kívánja-e a szöveges anyagot kiegészíteni. 

 

Holló Anita óvodavezető: 

Köszönöm a lehetőséget, nem kívánom kiegészíteni az írásos beszámolót. 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Átadom a szót az EEB elnökének. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottság megtárgyalta a beszámolót, megköszöntük a pontos és szakszerű munkát. Arra kértük a 

vezetést, hogy az óvodai rendezvényekre, ünnepségekre a Képviselő-testületet is hívják meg, mert 

szeretnénk látni mindazt, amit írásban megfogalmazva megkapunk. További jó munkát kívánunk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, magam is megköszönöm az intézményvezető és az intézmény 

összes dolgozójának a munkáját. Javaslom, hogy fogadjuk el az óvoda 2012/2013. nevelési év munkájáról 

szóló beszámolót, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

111/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi Óvoda 2012-2013-as nevelési évére vonatkozó 

beszámolóját. 

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal  

 

5. napirendi pont 

A Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: polgármester, óvodavezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottsági ülésen megtárgyaltuk, hogy a módosítás oka az, hogy az alapító okiratba bekerüljön az, hogy 

mely típusú sajátos nevelésű gyermekek ellátása megoldott az intézményben.  

Van-e kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs elfogadásra javaslom az alapító okirat módosítását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

112/2013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítását és a melléklet szerint csatolt 

tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal     
 

6. napirendi pont 

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása 

Előadó: polgármester, óvodavezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez a pedagógiai program ismerős a Képviselő-testület tagjainak, hiszen a főbb irányok az előző 

pedagógiai programban is megtalálhatók, azonban az új jogszabályi környezetnek megfelelően szükséges 

aktualizálni. Bízom abban, hogy – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – a jövőben is az elkészített 

programok megvalósulnak. Ehhez sok sikert kívánunk. Kérdezem, hogy az óvodavezető kívánja-e 

kiegészíteni az írásos anyagot. 

 

Holló Anita óvodavezető: 

A programot a törvényi változásoknak megfelelően dolgoztuk ki, és szeretnénk azt maximálisan 

megvalósítani.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az EEB javasolja az Óvoda Pedagógiai Programjának az elfogadását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Elfogadásra javaslom a Pedagógiai Programot, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

113/2013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta és egyetértési jogát gyakorolja a Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programjának a 

csatolt melléklet szerinti tartalommal történő elfogadásához.  

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal  

 

7. napirendi pont 

A Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény vezetőjének beszámolója a 2013. év munkájáról 

Előadó: Közművelődési Intézményvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm az intézményvezetőt, kérdezem, hogy a beszámolót kívánja-e kiegészíteni. 

 

Rakusz Márta intézményvezető: 

Nem kívánom kiegészíteni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Képviselő-testület részéről van-e kérdés, kiegészítés? 

 

Kakuk Pál képviselő: 

A bizottsági ülésen arról beszéltünk, hogy a rendezvényeket színesebb műsorral kellene gazdagítani. Úgy 

gondoljuk, hogy több helyi lakos eljönne a rendezvényekre, ha nevesebb előadókat hívnánk meg.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az intézményeink minden egyes dolgozójának megköszönjem 

a rendezvényeink során végzett munkáját. Tudomásom szerint jelentős létszámú helyi lakos látogatja a 

rendezvényeinket, illetve azokat a programokat, melyet a Faluházban rendszeresen megszervezésre 

kerülnek.  

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

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

114/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 2012. szeptember 1 - 2013. 

augusztus 31-e közötti időszak munkájáról készült beszámolót. 

 

8. napirendi pont 

A Közművelődési Intézmény pénzügyi beszámolója a rendezvények alakulásáról 

Előadó: polgármester, intézményvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottságok megkapták azokat a kimutatásokat, amelyek tartalmazzák a településen megtartott 

rendezvények pénzügyi elszámolásait. Ebben a kimutatásban a szervezéstől kezdve a szállításig, a 

beszerzésig, a fellépők tiszteletdíjának kifizetéséig minden költség benne van. Mivel pénzügyi témájú az 

előterjesztés, átadom a Pénzügyi Bizottságnak a szót.  
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Bajzát Ferenc képviselő: 

Az a kérdésem, hogy milyen időszakot ölel fel a beszámoló. Januártól augusztus végéig? Csak a 

Faluházra vonatkozik vagy a Tópartra is? 

 

Rakusz Márta intézményvezető: 

Igen 01-08. hónap végéig terjedő időszakot látjuk.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A költségvetés tervezésekor azt mondtuk, hogy a kiemelt rendezvények és a bevételek termeljenek annyi 

pluszt, hogy az összes többi rendezvényünknek (nemzeti ünnepek, alkalmi rendezvények) a költségeit 

biztosítsa. 4,9 millió Ft-tal terveztük a rendezvényeinket mind bevételi mind pedig kiadási oldalon. Ehhez 

képest az 1-8 havi tényszámok pozitív irányba változtak, hiszen várhatóan a Faluház és a Tópart bevétele 

nagyobb lesz, mint az előrelátható kiadások. Augusztus végén 538.000,- Ft-os pozitív eredménnyel zárt, 

amit, ha megnézünk nem a nagy kiemelt rendezvényekből jött össze. Fontos dolognak tartom, hogy az így 

alakult, pluszt, megtakarítást – egészét vagy részét - eldönthetjük, hogy betesszük-e a költségvetésbe vagy 

a rendezvények technikai, műszaki előkészítésére elköltjük az egyik részét, másik részét pedig a 

rendezvények színvonalának emelésére fordítjuk. Az a véleményem, hogyha ezt elfogadjuk mindenkinek 

érdeke lesz, hogy takarékoskodjon, és érdeke lesz mindenkinek, hogy mind eszköz oldalon, mind pedig a 

fellépői oldalon egy nívósabb irányba tudjunk elmozdulni. Javaslom, hogy kezdődjön el már most ez a 

fajta tervezőmunka, mind művészeti, mind pedig gazdasági oldalon.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz, illetve a beszámolóhoz még annyit elmondani, hogy reálisan 

tükrözi a pillanatnyi helyzetet, előremutató és megfogalmazza mindazt, amit az előbb képviselő társam 

elmondott. Az elképzeléseink megvalósultak. A jövőben azon leszünk, hogy előre meghatározzuk az 

elvárásokat, lehetőségeket, és remélhetőleg már nem fogunk bizottsági üléseken ennyit vitázni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Elfogadásra javaslom a Közművelődési Intézmény pénzügyi beszámolóját, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

115/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény által a 2013. évben finanszírozott 

rendezvények költségeinek alakulására vonatkozó beszámolóját. 

 

Határidő: 2013. szeptember 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9. napirendi pont 

A Bükk-kapu Kft. és a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. I. féléves 

pénzügyi beszámolója 

Előadó: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm körünkben Balogh László ügyvezető urat. A településen több beruházás és feladat volt, amit a 

két Kft. végzett el. Az erről szóló pénzügyi beszámoló van most előttünk. A tavalyi évben fejeződött be a 

Faluház tetőterének a kialakítása, ezután fogtak hozzá a tornaterem felújításához. Annyit szeretnék 

elmondani, hogy ebben az évben nem volt egyszerű dolga egyik Kft-nek sem, de az Önkormányzatnak 

sem, hiszen több jogszabály megváltozott, a közmunka és a foglalkoztatással kapcsolatban. A 

foglalkoztatotti létszám jelentősen csökkent. Komoly fejtörést okozott, hogy a beruházások kivitelezése 

mellett a közterületeket is rendszeresen karban tartsuk. Az őszi időszakban gyakorlatilag lenullázódik a 

közfoglalkoztatott létszám. A tornaterem befejezése után a Kft-re vár még a híd melletti park 

tereprendezése, a Faluház parkolójának a befejezése és természetesen az iskolában az udvar rendezése.  

Kérdezem ügyvezető urat, hogy az írásos beszámolóját kívánja-e kiegészíteni.   
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Balogh László ügyvezető: 

Nem kívánom az írásos beszámolót kiegészíteni.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Kb. 1 éve kezdődött el az a munka, aminek eredményeképpen eljutottunk addig, hogy egy olyan kialakult 

rendszer működik, ami áttekinthető, mind a tervezési, mind a tényszámok tekintetében. Szeretném 

megköszönni mindazok munkáját, akik ebben a munkafolyamatban részt vettek. Mindkét Kft. 

tekintetében a gondolkodásunkat három síkon kellett kialakítani. Átadott pénzeszközök felhasználása, ami 

Önkormányzati költségvetést érintő tétel, Önkormányzat felé történő vállalkozói munkák és külső 

vállalkozói tevékenység. Ez döntően a Nonprofit Kft-nél jelenik meg, és figyelni kell, hogy minden egyes 

folyamat könyvelése jó helyre kerüljön. Ezen kívül még számos olyan tételt tudunk jól kezelni, mint a 

tisztítószerek, karbantartási anyagok felhasználása, tüzelőanyag felhasználása. Ez mind azt szolgálja, 

hogy a jövőben a tervező munka folyamán pontosabban tudjuk a költségeket tervezni.  

A beszámolóból jól látszik, hogy mindkét Kft. eredményesen gazdálkodott, a Bükk-kapu Kft. az első 

félévben nem is számlázott. Azok a számok, melyeket tervezéskor kialakítottunk jól tükrözik a valóságot 

és tartható. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Egy beszélgetés kapcsán fogalmazódott meg, hogy a megfelelő poszton megvan a megfelelő ember, 

akinek köszönjük a munkáját.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több hozzászólás a beszámolót elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

116/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Felsőtárkányi Bükk-kapu Kft. 2013. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozó féléves 

pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: 2013. szeptember 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

10. napirendi pont 

Az Egységes Vízkorlátozási Terv megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jogszabályi kötelezettségüknek kell eleget tenni, megítélésem szerint technikai jellegű napirendről van 

szó. A Heves Megyei Vízmű Zrt. elkészítette a Vízkorlátozási Tervet, melyet a Képviselő-testület 

határozattal jóváhagy és felhatalmazza a polgármester az aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

117/2013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a vízkorlátozási tervre vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a határozat 

mellékletét képező, a Heves Megyei Vízmű Zrt. által készített Vízkorlátozási Tervet jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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11. napirendi pont 

Az Önkormányzat 12/2009. (VI. 23.) számú a közterületek eltérő használatáról szóló rendeletének 

módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos 

egyes feltételeket – az Mgtv. IV. fejezetében rögzítettek szerint – a települési önkormányzat Képviselő-

testülete rendeletben köteles szabályozni. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy kiegészítést kíván-e tenni. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Képviselői felvetés érkezett, hogy mi szükség van erre, hiszen az élet nem igazolja, hogy a 

közterületeteket ilyen célra igénybe vennék. Azért van rá szükség, mert a Kormányhivatal fogja 

engedélyezni, de a mi rendeletünk szabályai szerint adja majd meg az engedélyeket.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a rendeletmódosítást elfogadni, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 13/2013. (IX. 12.) számú az Önkormányzat közterületek 

eltérő használatáról szóló 12/2009.(VI.23.) számú rendeletének módosításáról lásd 1. számú 

mellékletként 

 

12. napirendi pont 

Integrált településfejlesztési stratégia megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia első lépése annak, hogy 2014. januárjában hatályba lépő új 

építési törvény, illetve annak előírásai bekerülhessenek a részletes rendezési tervbe, és a 

településszerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzatnak a szabályrendszerét is módosítsák. Az elsők 

között vagyunk azok között az önkormányzatok között, akik egyáltalán készülnek arra, hogy a jogszabály 

változik. Jól látszik, hogy ez milyen hosszadalmas feladat, hiszen ez év 1-2 hónapjában határoztuk el, 

hogy a jogszabályváltozás miatt lépjünk ebbe az irányba. Most jutottunk el addig a szintig, hogy 

véleményezésre alkalmas, komplex fejlesztési terv került a Képviselő-testület elé. Bizottsági ülésen is 

tárgyaltuk ezt a napirendet, alpolgármester úrral elkészítettünk egy észrevételt, ami maga az ITS és 

korábbi településfejlesztési terv alapján, illetve a megvalósult beruházások, tervezett beruházások, 

polgármesteri program és Képviselő-testület által elfogadott 4 éves fejlesztési program alapján állt össze. 

Mai napon érkezett meg a végső verziója, amiben kijavították az összes észrevételt, amiket tettünk. A 

testület most nem az ITS-t fogadja el, hanem arról dönt, hogy véleményezésre alkalmasnak tartja. Ezután 

meg kell küldeni az összes szakhatóságnak, ezt ők is véleményezik, mikor a vélemények megérkeznek, 

azokat újra számba veszik a tervezők és utána kell érdemben elfogadni. A határozattervezetből annyit 

javasolnék kivenni – mivel a javasolt kiegészítések beépítésre kerültek – hogy a módosítás után fogadjuk 

el.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Van-e olyan kimutatásunk, ahol a változások szerepelnek, ezt azért kérdezem, hogy csak azokat kelljen 

áttekinteni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez az ITS a meglévő korábbi adatoknak a polgármesteri programnak, fejlesztési tervnek, 

településfejlesztési koncepciónak az összefoglalt, egységes szerkezetbe foglalt anyaga. Ez egy szintézise 

az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseknek.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Berva-völgy benne van-e már? 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, a déli iparterület is benne van, illetve kellő súllyal kezelték a turisztikát is.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Örömmel látom, hogy a megyei – városi koncepciókhoz illeszkedik és erősítik egymást. Ami az 

Önkormányzatot érinti, minden területre vonatkozik, javaslom, hogy fogadjuk el.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy az ITS véleményezésre alkalmas, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

118/2013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta „Felsőtárkány község integrált településfejlesztési stratégiája” dokumentumra 

vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy a mellékletként csatolt tartalommal a 

dokumentumot véleményezésre alkalmasnak tartja. 

 

Felelős: polgármester   

Határidő: folyamatos 

 

13. napirendi pont 

Egyéb ügyek  

 

a) Családi Napközi helységbérleti szerződés felbontása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ahhoz, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2014. január 1-jétől zökkenőmentesen tudja a 

bölcsődét működtetni a településen, a jelenlegi hatályos szerződést fel kell mondani, a Kéz a Kézben a 

Gyermekekért 2005 Alapítvánnyal, 2013. december 31. napjával. A szolgáltató gondolkodik azon, hogy 

az épületen belül kialakít több helyiséget ahhoz, hogy legalább két csoportot tudjon indítani.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az épületről jutott eszembe, hogy most már szépen be lett vakolva, ígéretet kaptunk arra, hogy be is lesz 

színezve. Reméljük, hogy a tornaterem után ez is sorra kerül.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

119/2013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Kéz a Kézben a Gyermekekért 2005 Alapítvánnyal, 2008. július 1-jén kötött 

helyiségbérleti szerződés felbontására irányuló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a 

szerződésben kikötött 90 napos határidő figyelembevételével, 2013. december 31. napjával a 

helyiségbérleti szerződést felmondja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzata képviseletében 

eljárjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b) Erdélyi László kérelmének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Egyszer már tárgyaltuk ezt a kérelmet, melyben Erdélyi László azzal kereste meg a Képviselő-testületet, 

hogy a Faluházban kialakított büfé helyiség berendezési tárgyait az Önkormányzat vásárolja meg. Akkor 



 168 
a Képviselő-testület nem zárkózott el a kéréstől, de kérte, hogy egy építési beruházásokban járatos 

szakember készítsen kalkulációt, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja a költségekkel kapcsolatos igényt. 

Ez a szakértői vélemény elkészült, és gyakorlatilag fedi a kérelmező igényét. A kérelem benyújtásának az 

volt az indoka, hogy elég bonyolult az épület sorsa, tekintettel arra, hogy a felépítmény 100 %-ig 

Önkormányzati tulajdonú Bükk-kapu Kft –é, illetve a benne megvalósuló beruházások egy része 

(napelemes rendszer, komplett tetőtér) az Önkormányzat tulajdonába került. Ide már nem hiányzik egy 

külsős magánszemély, vállalkozó esetleg egy külsős gazdasági társaság tulajdona, ezért született ez a 

javaslat. A berendezéseket a Bükk-kapu Kft. vásárolná meg, tekintettel arra, hogy a tulajdonjogát is a Kft. 

bírja. Nyilván számla ellenében van lehetőség arra, hogy ezeket a beruházási elemeket átvegyük.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A szándék támogatható, a határozati javaslat viszont nem jó. Véleményem szerint két határozat kellene, 

egy alapítói határozat, melyben utasítjuk a Kft-t, hogy vegye meg a berendezési tárgyakat, átadott 

pénzeszköz, mint forrás megjelöléssel. Másrészt viszont ezt az átadott pénzeszközt csak a költségvetési 

tartalék terhére tudjuk átadni, meghatározva a konkrétan, hogy mire.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az elnök úr által felvetett módosítással javaslom elfogadni a határozati javaslatot, de egy határozatban 

döntsünk, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

120/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta Erdélyi László kérelmét. 

A Képviselő-testület a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Bükk kapu Kft. ügyvezetőjét alapítói 

jogkörben utasítja, hogy a Faluházban kialakított büfé berendezését vásárolja meg. 

Az önkormányzat a Bükk kapu Kft. részére az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet, bruttó 700.000,- 

Ft-ot a költségvetési tartalék terhére átadott pénzeszközként biztosítja. 

 

Felelős: Bükk kapu Kft. ügyvezető, polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

c) A 29/2012. (XII. 13.) az étkezési és a szociális ellátás térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A korábbi szabályozás alapján előre kellett beszedni az étkezési-térítési díjakat, ezt az Önkormányzat a 

számláján tartotta, majd amikor a tárgyhónap elmúlt még egyszer el kellett számolni ezzel az összeggel. 

Amennyiben túlfizetés volt azt a szülőknek vissza kellett adni, a következő hónapban pedig újra kellett 

számolni, hogy mennyit fizessenek be. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ezt a sok felesleges 

adminisztrációt elkerüljük, ehhez viszont a rendeletünket módosítani kell az előterjesztésnek megfelelően.  

Javaslom a rendelettervezetet elfogadni, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 14/2013. (IX. 12.) számú az Önkormányzat az étkezési és 

a szociális ellátás térítési díjairól szóló 29/2012.(XII.13.) számú rendeletének módosításáról lásd 2. 

számú mellékletként 

 

d) Játszótéri eszközök bevizsgálására érkező árajánlatok megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kaptunk egy ellenőrzést, ahol a játszótéri eszközök megfelelősségét vizsgálták, illetve azt, hogy a 

vonatkozó tanúsítványok meg voltak-e. Más lehetőségünk nincs, mint, hogy a minősítéseket 

elvégeztetjük. Három cégtől kértünk és kaptunk árajánlatot. Bizottsági ülésen már tárgyaltuk, akkor úgy 

döntöttünk, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ÉMI-TÜV SÜD Kft-vel végeztessük el a minősítést.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A testületi ülések végén többször beszéltünk már arról, hogy a játszótereink nincsenek túl jó állapotban, 

ezért a Kft. dolgozói időben leszerelték a balesetveszélyes játékokat. Nem gondoltam, hogy egy ilyen 

ellenőrzés ennyibe kerül, hiszen egy egyszerű szemlével a mi dolgozóink is megállapítják, hogy melyik 

játék balesetveszélyes.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

121/2013. (IX.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a játszótéri eszközök felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy az 

ÉMI-TÜV SÜD Kft. árajánlatát bruttó 228.600,- Ft összegben elfogadja és a költségvetési tartalék 

terhére biztosítja pénzügyi fedezetet. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

d) Méhnyakrákot megelőző programhoz való csatlakozás megtárgyalása  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Magyarországon a méhnyakrák elleni védőoltás nem tartozik a kötelező oltások közé, viszont a betegség 

egyre több áldozatot szed. Ezzel kapcsolatban megkereste az Önkormányzatot egy cég, amely a vakcinák 

előállításával foglalkozik. Nagyon kedvező ajánlatot kaptunk, közel 900.000,- Ft-os 3 oltásból álló 

védőoltás sorozatot 46.500,- Ft-os áron van lehetősége megvásárolni az Önkormányzatnak. A 7-8. 

osztályos gyerekek részére gondoltuk megvásárolni. Erre az évre ilyen jelentős összeget nem terveztünk, 

de tekintettel arra, hogy minden évben lesznek 8. osztályos gyerekek, ezért a két bizottság azt javasolja, 

hogy minden évben az aktuálisan 8. osztályos korosztály vegyen részt a programban. Nyilvánvalóan azok 

a gyerekek részesülhetnek ebben a védőoltásban akik, azt igénylik és elfogadják az Önkormányzat 

részéről ezt a felajánlást. Erre kötelezni senkit nem lehet. A védőnő összeállította azt a névsort, akik ebbe 

az életkorba esnek, ez ebben az évben 20 főt jelent. A három védőoltás első adagját követően 30 napon 

belül kell a második oltás, majd 6 hónapon belül a harmadik. Ez a költségvetés szempontjából annyit 

jelent, hogy a védőoltás első adagját kell a 2013. évi költségvetésből kifizetni 20 gyermeknek, 310.000,- 

Ft-os költséggel. 2014-ben 620.000,- Ft-ot plusz a következő évi első adag árát kell betervezni a 

költségvetésbe. Mindkét bizottság egyöntetű véleménye az volt, hogy induljunk el ebben a programban.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Egyetértek, de a határozati javaslatban nem ez van leírva. A 2014. évi költségvetésről még nem 

beszélhetünk, a 620.000,- Ft tervezésére kötelezettséget vállalunk, hogy betervezzük a 2014. évi 

költségvetésbe. Az első oltás minden évben a tartalékból meg, a másik kettő pedig átmegy a következő 

évre.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Egyeztettünk a doktor úrral, ő is ezt a fajta vakcinát javasolja. Amennyiben nincs több kérdés, javaslom a 

határozat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

122/8013. (IX. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a méhnyakrák megelőző védőoltásra vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy 

csatlakozik a programhoz, 3 adagból álló védőoltási sorozat 15.500,- Ft/adag áron. 2013. évben a 8. 

osztályos korosztály (20 fő) részére biztosítja a pénzügyi fedezetét a méhnyakrák megelőző 

védőoltás sorozat első oltására, 2014. évben ugyanezen személyi körre finanszírozza a második és 

harmadik oltás teljes költségét. 
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A 2013. évben felmerülő 310.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetet az önkormányzat 

költségvetésének tartalék soráról biztosítja, valamint a Képviselő-testület kötelezettséget vállal 

arra, hogy a 2014. évben e célra 620.000,- Ft költséget tervez az éves költségvetésébe. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a program végrehajtására a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

Felelős: polgármester   

Határidő: folyamatos 

 

e) Vagyonnyilatkozatok teljesítéséről szóló beszámoló 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előterjesztésre felkérem jegyzőasszonyt. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Ez igazából a PB elnökének az előterjesztése, én az őrzésről gondoskodom. A hivatalban a 

páncélszekrényben elzárva őrizzük a vagyonnyilatkozatokat. Ezek a Képviselő-testület és hozzátartozóik, 

az intézményvezetők, a Kft. vezető, a Közös Hivatal köztisztviselői, - ide értve a Noszvaji Hivatal 

dolgozóit – és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatai. A Pénzügyi Bizottság megbizonyosodott a 

meglétükről, amennyiben vagyonosodási vizsgálódás során szükséges akkor, kibontható és vizsgálatok 

folytathatnak a vagyonnyilatkozatokból.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm, javaslom elfogadni a beszámolót, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

123/2013. (IX. 123.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadja az önkormányzati képviselők, az önkormányzat által 

alapított intézmények vezetőinek, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok 

ügyvezetőjének, az önkormányzat hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló tisztviselők, 

valamint mindezek hozzátartozóinak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben 

történő teljesítéséről szóló beszámolót.   

 

f) Bükk Térségi Leader Egyesület tagi kölcsön kérelmének megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Képviselő-testület megkapta a tagi kölcsön kérelmet, és az előterjesztést is. Úgy gondolom, 

hogy mindenféle pénzügyi nehézség nélkül biztosítható, nyilván a kamatok megfizetése mellett. 

A PB-al egyetértésben az a javaslatom, hogy december 30-áig biztosítsuk ezt a tagi kölcsönt. 

Amennyiben lehetőségünk lesz rá, és az egyesületnek szüksége lesz rá, akkor meg tudjuk 

hosszabbítani, de a likviditási helyzet kezelése és a biztonság érdekében javaslom, hogy erre 

időszakra biztosítsunk lehetőséget ennek az igénynek. Az Önkormányzat likviditási helyzete 

stabil, és erre is törekszünk egész évben. Javaslom a Képviselő-testületnek a tagi kölcsön 

folyósítását, azokkal a feltételekkel, mint eddig. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

 

124/2013 (IX.12.) Felsőtárkány Község Önk. Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

támogatja a Bükk Térségi Leader Egyesület tagi kölcsön kérelmét 3 millió Ft értékben az 

alábbi feltételekkel: 

 a tagi kölcsönt 2013. december 30-ig biztosítja, 
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 Bükk Térségi Leader Egyesület biztosítson 2014. január 1-jével 

megnyíló inkasszójogot a számlavezető bankjánál az Önkormányzat 3 millió Ft-os 

követelése erejéig és az inkasszójog bejelentéséről és befogadásáról szóló banki 

nyilatkozatot a tagi kölcsönszerződés megkötésekor az Önkormányzatnak adja át, 

 az Önkormányzat a tagi kölcsönt a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal 

folyósítja, 

 a Bükk-Mak Leader Kft. által tulajdonolt részvénycsomagból a Bükk Térségi Leader 

Egyesület helyezze ügyvédi letétbe az Önkormányzati követelésnek megfelelő 

névértékű részvénycsomagot. 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tartalékának terhére biztosítja a 

költségvetésből a 3 millió Ft-os összeget. 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Rövid tájékoztatások maradtak hátra. 

- Bóta Piroska felajánlását tárgyaltuk a bizottsági ülésen, az a javaslat született, hogy keressünk a 

szobornak helyet a településen.  

- Kisfaludy út aszfaltozásával kapcsolatban megegyeztünk, hogy – tekintettel a balesetveszélyre – az 

Általános Iskola pályájának az aszfaltozása után ezt a munkát is elvégezzük.  

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.05 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 


