
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. november 14. napján 16.00 órakor megtartott 

rendkívüli testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

132/2013.(XI.14.) A Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadása 

 

133/2013.(XI.14.) Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 

traktorvásárlásának elfogadása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 191. oldaltól 193. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: polgármester 

 

2. Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. traktorvásárlási ügye 

Előadó: polgármester 

 

 

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 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 pontokat a meghívóban szereplő sorrendben szeretném tárgyalni, aki a 

javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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1. napirendi pont 

A Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Magyar Államkincstár hiánypótlási kötelezettséget állapított meg a Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratával 

kapcsolatban. 

 

Kötelezi az Önkormányzatot, hogy az Alapító Okirat bejegyzéséhez az alábbi hiányosságokat pótolja: 

 

- A gazdálkodási besorolás szerinti változást a módosító okirat nem tartalmazza. 

- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon kívül 

helyezése miatt a költségvetési szerv tevékenység jellege alapján történt típus szerinti besorolását 

törölni kell az alapító okiratból. 

- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon kívül 

helyezése miatt a költségvetési szerv közszolgáltató szerv fajtája alapján történt típus szerinti 

besorolását törölni kell az alapító okiratból. 

 

Felhívja az Önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 32.§ (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfüggesztését sem kéri, a Magyar 

Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság az eljárást megszünteti a Ket. 31. § (2) bekezdése értelmében. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratát fentieknek megfelelően 

módosítani szíveskedjen, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

132/2013.(XI.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda Alapító Okiratának törvényi változásokból eredő módosítását 

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

 

Felelős: polgármester   

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. traktorvásárlási ügye 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az elmúlt évek során a téli időszakban egyre több gondot okozott a településen a hó eltakarítása. 

Többször megbeszéltük, hogy a jelenleg működő Ford gépjárműhöz tartozó tolólapot és tartozékait 

felújítjuk, ez azonban nagyon költséges. Most van lehetőségünk arra, hogy lízing szerződés megkötésével 

vásároljuk egy MTZ 820 típusú traktort, sószóróval, vontatóval együtt. Ezt a traktort nyári időszakban is 

jól ki tudjuk használni, így nem lesz szükség arra, hogy vállalkozótól béreljünk ilyen eszközöket. Több 

árajánlatot kértünk, először a kisebb járművek irányába, de az ajánlatokból kitűnt, hogy a nagyobb 

teljesítményű eszközöket kedvezőbb áron tudnánk beszerezni. A fent említett traktort megnéztük, utána 

jártunk a teljesítményének, kihasználhatóságának. Több lízing konstrukciót kértünk, melyből a 

legkedvezőbb kiválasztását a könyvvizsgáló asszonyra és a Nonprofit Kft. könyvelőjére bíznánk.  

 

Balogh László Nonprofit Kft. ügyvezető: 

A Városgondozás Kft. a mai napon ajánlott fel durva zsákos sót a téli időszakra. Felajánlották továbbá, 

hogy szakszerűen tárolják, tehát ahogy kérjük, úgy hozzák a sót. Ez a traktor alkalmas a durva só 

szórósára is.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Pályáztuk biogáz erőmű létesítésére, ennek keretében lenne lehetőség traktor vásárlására. Ez a pályázat, 

hogy áll?  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Semmit nem tudunk róla, ez a pályázat már 3 éve áll.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Akkor viszont lépjünk, és fogadjuk el a polgármester úr javaslatát.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Támogatom a beszerzést, örülök annak, hogy elindulunk a lízing irányába.  

 

Balogh László Nonprofit Kft. ügyvezető: 

7,4 millió Ft a traktor az összes tartozékkal együtt.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez havi szinten 104.000,- Ft körül lesz, 60 hónapon keresztül.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Sajnálom, mert véleményem szerint a Fordot is kihasználhattuk volna.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Fordot ki fogjuk tudni használni ennek ellenére is, hiszen a kerékpárúton és a tópart környékén csak 

ezzel tudunk havat takarítani.  

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

133./2013. (XI.14.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 

Felsőtárkány Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. által MTZ 820 típusú vontató, sószóró, 

kardán, 2,5 m-es tolólap és hidraulika megvásárlásához.  

Felhatalmazza az ügyvezetőt az 5 éves futamidőre vonatkozó, a határozat mellékleteként csatolt 

tartalmú ajánlat szerinti lízing szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: 2013. december   

 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.30 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 


