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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. november 21. napján 14.00 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

134/2013.(XI.21.) A 2013. év I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 

135/2013.(XI.21.) A Bükk-kapu Kft. és a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2013. III. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

136/2013.(XI.21.)  A 2014. évi Költségvetési Koncepció elfogadása 

 

137/2013.(XI.21.) A helyi adótételek felülvizsgálatának elfogadása 

 

138/2013.(XI.21.) 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 

139/2013.(XI.21.) Agria Food Kft. tulajdonosi támogatás kérelmének elfogadása 

 

140/2013.(XI.21.) Az Önkormányzat Leltározási Szabályzatának módosításának elfogadása 

 

141/2013.(XI.21.) Eurocircuits Kft. ingatlanvásárlási kérelmének elfogadása 

 

142/2013.(XI.21.) Az átdolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása 

 

143/2013.(XI.21.) Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat intézményei 

közötti megállapodások elfogadása 

 

144/2013.(XI.21.) Az Egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósággal kötendő szerződés 

elfogadása 

145/2013.(XI.21.) Falugondnoki pályázaton való részvétel elfogadása 

146/2013.(XI.21.) Igazgatási szünet elrendelése 

 

A jegyzőkönyv vezetése 194. oldaltól 209. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

2. A 2013. év I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

3. A Bükk-kapu Kft. és a Felsőtárkányi Községüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. III. 

negyedéves pénzügyi beszámolója 

Előadó: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

4. A 2014. évi Költségvetési Koncepció elfogadása 
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Előadó: polgármester 

 

5. A helyi adótételek felülvizsgálata 

Előadó: jegyző 

 

6. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

7. Agria Food Kft. tulajdonosi támogatás kérelme 

Előadó: polgármester 

 

8. Az Önkormányzat Leltározási Szabályzatának módosítása 

Előadó: jegyző 

 

9. Eurocircuits Kft. ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

10. Az átdolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

11. Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat intézményei közötti 

megállapodások megtárgyalása 

Előadó: jegyző 

 

12. 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: 

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 javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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Kakuk Pál képviselő: 

Azt szeretném mondani, hogy az ITS anyagához megpróbáltam hozzájutni, sajnos nem sikerült. Mikor 

lett feltéve az internetre? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az eredeti 107 oldalas anyag augusztus első napjaiban lett feltéve, a négy sorral módosított anyag pedig a 

testületi ülés előtti napokban.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Az a kérdésem, hogy a lakosság megismerte-e a módosításokat? Ezt azért kérdezem, mert az előző terv 

elfogadásánál többször kértem, hogy az érintett lakosokat értesítsük a változásokról.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ebben az anyagban személyt és konkrét területet érintő változás nincs. Nem értem a kérdést. Ez nem a 

településrendezési terv, ez nem a szerkezeti terv, ez nem a helyi építési szabályzat, ez az integrált 

településfejlesztési stratégia, ami stratégiai célokat határoz meg a település fejlesztésével, s egyebekkel 

kapcsolatban. Itt nincs szó konkrét helyrajzi számokról, olyan konkrétumokról, amik egyes embereket, 

tulajdonosokat, gazdasági társaságokat direkt módon érintenének. Ez egy olyan átfogó stratégia, ami 

alapján elkészül a részletes rendezési terv, szerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzat. Ezt az anyagot 

Képviselő-testületi üléseken és bizottsági üléseken három alkalommal tárgyaltuk, fent volt a honlapon a 

Képviselő-testületi anyagban. Az érintett személyek részéről érkezett módosítási igények mind a 

következő fázis részét képezik, ezeket nyers formában munkaanyagként megkapták és beépítették a 

településrendező tervezők, december hónapban meg fogjuk kapni, ki tudjuk függeszteni papíralapon és 

elektronikus formában.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Azt az információt kaptam, hogy a mai napon 11 órakor lett feltéve az anyag. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

De az már a négy sorral módosított anyag, nem érinti sem a lényegét sem pedig az egyes lakókat. Azok a 

változtatások, melyek érintenek személyeket, törvényi előírás szerint kifüggesztésre fognak kerülni. 

Lakossági fórum lesz összehívva úgy, ahogy az az előzőnél is volt. Az összes felmerülő probléma az 

egyes személyek részéről, mind utána volt, annak ellenére, hogy a jogszabályokban, sőt azon túli 

közzétételi kötelezettségünknek is eleget tettünk.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

A mostani szavazásunk mire vonatkozik? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A kiadott testületi anyagra vonatkozik, annak az ITS-nek az elfogadására, amit már ezelőtt 

véleményezésre alkalmasnak tartott a Képviselő-testület, a hivatal megküldött az összes véleményező 

hatóság részére és az összes véleményező hatóság részéről egyedül a BNP-nak gramatikai szempontú 

változtatása került bele. Ez az anyag gyakorlatilag az, amit már többszörösen elfogadtunk. Az anyag 

alapján elkezdik készíteni a rendezési tervet.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ennek a tervnek az elfogadása mikor lesz aktuális? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A részletes rendezési terv elfogadása 2014. évben lesz aktuális. 2014. január 1-jével lép hatályba az új 

építési törvény.  
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1. napirendi pont 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

- A lejárt határidejű határozatoknál szeretném elmondani, hogy a tornaterem műszaki átadás-átvétele a 

következő lépés, november 30-áig kell elkészülni.  

- A gyógyszertár épületének javítása megtörtént, a gyógyszerészek a következő bizottsági ülésen vesznek 

részt.  

- A méhnyakrák elleni védőoltást folyamatosan kapják az érintett tanulók.  

- A Bródy Sándor Könyvtárral a megállapodás aláírásra került a kért, módosított tartalommal.  

- A játszóterek felülvizsgálata 2013. november 15-én megtörtént.  

- A déli iparterületen értékesített ingatlan eladással kapcsolatban annyit mondanék, hogy a jövő héten lesz 

szerződéskötés.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Kérem a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az iskola beruházással kapcsolatban mondjon néhány szót.  

 

Balogh László ügyvezető: 

Az iskola tornatermének és a sportpályának felújítása részben pályázati pénzből került megvalósulásra. A 

pályázati kiírásnak megfelelő munkákat elvégeztük, egy apró hiányosság van még, a pályára fel kell 

festeni a csíkokat. Ez a munka az időjárás miatt hiúsult meg eddig. Nagyon sok olyan munka is felmerült, 

melyeknek a költségét a pályázat nem finanszírozta. A képviselők a helyszíni bejárás alkalmával 

láthatták, hogy a kintre telepített bútorok, játékok, pingpong asztal beépítésre kerültek, a kosárlabda 

palánk is meg lett vásárolva. A pályázat nem finanszírozza az udvar szintkülönbségének a 

megszüntetésével járó költségeket. Ezt feltöltéssel tudtuk megoldani, de még a munkálatokat nem 

végeztük el teljes mértékig. A jelenlegi ideiglenes állapot, keressük a megoldást a szilárd burkolattal való 

ellátásra, ennek akadálya csak a pénz lehet. Merültek fel olyan járulékos dolgok, melyeket a pályázat nem 

finanszírozott, de hatósági előírások miatt határidő leteltéig be kell fejezni. Ilyen pl. a villámhárító, az új 

tetőszerkezetre más típusút kell felszerelni. Több árajánlatot kértünk vállalkozóktól. Javaslom az 

érintésvédelmi vizsgálat elvégzését, melyhez ajánlatokat kértem az összes intézményünkre vonatkozóan.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A poroltók felülvizsgálata mikor esedékes? 

 

Balogh László ügyvezető: 

Az önkormányzati feladat, évente szoktak jönni ellenőrizni.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A mindennapi balesetveszélyes állapot megszüntetése sürgeti, hogy mielőbb döntsünk a szilárd 

burkolatban. Egyrészt védjük meg a falat, tegyük kompletté az udvart, a kerítést. A munkában folyamatos 

egyenletes haladás van, csak eredmény nem lesz, amíg a szilárd burkolatról nem döntünk.  

A mai napon néztem, hogy az épület falára folyik az esővíz. A csatornázás el van végezve, de nincs 

befejezve. Az óvodánál a járdára folyik a víz.  

 

Balogh László ügyvezető: 

Ott elkészült a vízelvezetés.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Mondtam az ablakhálókat az ablakok megvédése érdekében, az teljesen kész van. Úgy tudjuk megvédeni 

az elkészült munkát, ha vigyázunk rá. Így pl. az udvart burkolni kellene, a bejárat elé előtető lenne 

szükséges, illetve az ablakokat rácsokkal tudnánk megvédeni. Többször volt szó arról, hogy kerékpár 

tárolót készítenek, ehhez jó lenne egy részt védetté tenni az eső ellen. Ilyen beruházásokon 

gondolkodhatunk, jó lenne az előkertet is megmunkálni. Az a véleményem, hogy a pályázati pénzt 

nagyon jól, hasznosan használtuk fel, köszönjük minden közreműködő munkáját.  
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Balogh László ügyvezető: 

A múlt hónapban vettünk fel festő szakmunkásokat a testület jóváhagyásával, el szeretném mondani, 

hogy meg vagyok elégedve a munkájukkal. A hivatal udvarában az irattár felújítása részben megtörtént, a 

színezés maradt hátra, ezt a munkát tavasszal végezzük el. Az iskolában kérésként merült fel, hogy a 

zenetermet szigeteljük le, mert a kiszűrődő zene zavarja a foglalkozásokat. A téli szünetben az ajtókat és 

az összekötő folyosót festjük le.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Ha már az iskolánál tartunk, el szeretném mondani, hogy hétvégente több alkalommal láttam, hogy a 

nagykapu nyitva van.  

 

Balogh László ügyvezető: 

Megoldás lehet, hogy hétvégre lakatolják le a kaput.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Mekkora összeg szükséges még kb. hogy az említett munkálatokat el tudjátok végezni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az aszfalt kb. 3 millió forint.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az ebédszállításkor láttuk, hogy egy gazdasági bejárat kialakítása is szükséges lenne.  

 

Balogh László ügyvezető: 

Ezt már tényként megbeszéltük, ez pénz és idő kérdése.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Koncepcióról is fogunk beszélni, a PB mennyit javasol ezeknek a munkáknak az elvégzésére.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Az a véleményem, hogy ezekről a dolgokról bizottsági ülésen akkor kellene beszélni, amikor a 

költségvetést tárgyaljuk. A koncepció iránymutató a jövő év tervezéséhez.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Annyit szeretnék még mondani, hogy tapasztalható az, hogy nagyon sok minden megvalósult a 

településen, de nincs minden befejezve, és úgy gondolom, hogy be kell fejezni az elkezdett munkálatokat. 

A jövő év tervezéséhez már most látni kell, hogy mekkora összegeket kell majd ezekre a munkákra 

fordítani.  

 

2. napirendi pont 

A 2013. év I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Összevont bizottság ülésen kellőképpen átbeszéltük, a költségvetés bevételi és kiadási oldalon arányos, 

bevételi oldalon egy kicsit bentebb vagyunk. A beszámolóhoz tartozik egy könyvvizsgálói jelentés, át is 

adom a szót a könyvvizsgáló asszonynak.  

 

Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló: 

Elfogadásra javaslom a III. negyedévi költségvetési beszámolót, amely a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően készült el és valós adatokat tartalmaz.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Annyit szeretnék mondani, hogy a költséggazdák figyelmét fel kell hívni arra, hogy közeledik az év vége 

és nem kellene haszontalan dolgokra elkölteni a megmaradt pénzeket, hiszen nulla bázisú tervezést 

készítünk már évek óta. A bevételek nagyon szépen teljesültek az idei évben, kb. 5 millió forinttal több 

bevételünk van, mint amennyi kiadásunk, ezt a jó gazdasági helyzetet meg kellene őrizni az év hátralévő 
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időszakában is és a lehető legtöbb tartalékot képezni a következő évre. A PB a beszámolót 

elfogadásra javasolja.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel a beszámolót elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

134/2013.(XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

Önkormányzat 2013. I-III. negyedévre vonatkozó gazdálkodásáról szóló beszámolót.   
 

3. napirendi pont 

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

negyedéves pénzügyi beszámolója 

Előadó: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottsági ülésen ezt a beszámolót is részletesen megtárgyaltuk. A bizottsági ülésen jelen volt 

könyvvizsgáló asszony és a kft-k könyvelője is, minden válaszunkra kaptunk kielégítő választ. A kft. 

szerény eredménnyel zárja az évet. Jelenleg folyamatban van a Nonprofit Kft. 2011., 2012., 2013. évi áfa 

ellenőrzése.  

 

Balogh László ügyvezető: 

A NAV részéről megkezdődött az áfa visszafizetés, amit a vizsgálat idejére felfüggesztettek.  

 

Szántósi Rafael PB elnök: 

A bizottsági ülésen megtárgyaltuk a Kft-k pénzügyi beszámolóját. Fel szeretném hívni az anyag 

készítőinek a figyelmét arra, hogy pontos legyen az előterjesztés a mellékletei. Ma az I-III. negyedéves 

beszámolót tárgyaljuk, akkor ez mindenhol legyen átvezetve. A másik észrevételem, hogy a Nonprofit 

Kft. nevét lehetne módosítani rövidebbre, mert hosszú és nehézkes a kimondása, leírása.  A PB az 

előterjesztett beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek az anyagot, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

135/2013. (XI.21.) 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.–szeptember 30. közötti időszakra 

vonatkozó I-III. negyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: 2013. november  

Felelős: polgármester 
 

4. napirendi pont 

A 2014. évi Költségvetési Koncepció elfogadása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jelen állás szerint az előterjesztett anyag az, ami biztosnak látszik, illetve tervezhető. A kft-k esetében ez 

ugye már annyira nem igaz, hiszen van két elnyert pályázatunk. A kft-k esetében csak a biztosan 

tervezhető kiadások azok, amik tervezhetők, ilyenek a bérek, közüzemi számlák kifizetése.  



 200 
 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Nekem más erről a véleményem. Úgy gondolom, hogy három területet kell megtervezni, ami szerintem 

megtervezhető. A két kft-nek az átadott pénzeszköz, az tervezhető, mert tudjuk, hogy mire megy. Ami 

izgalmas az a községgazdálkodási sor dologi kiadásánál van, ami arról szól, hogy a kft. mennyi olyan 

munkát végez, amit ezen a soron futtatunk keresztül. A beruházásokat a költségvetés tervezésekor 

betehetjük a beruházási sorra és utána módosításkor át lehet tenni a kft-hez.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, de nem tudjuk, hogy ezekből a pályázatokból mennyi marad meg munkabérként, munkadíjként a 

kft-nél. Ebből lesz egy vállalkozási bevétel, mivel bevétele van kevesebbet fog kérni az Önkormányzattól, 

gyakorlatilag már most nem tudjuk pontosan a támogatási sort tervezni.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Három síkon kell gondolkodni, Önkormányzattól átadott pénzeszköz, Önkormányzat irányába történő 

vállalkozási tevékenység és teljesen külső vállalkozási tevékenység.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A külső tevékenységet el is lehet felejteni, mert annyi munkájuk lesz, hogy erre nem lesz idejük.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Akkor még egyszerűbb, mert akkor csak kettő szinten kell gondolkodni. A vállalkozást, hogy milyen 

szinten kell megtervezni hogy menjen, az meg amit most látunk. Azt gondolom, hogy tekintve az 

Önkormányzati átadott pénzeszközöket (tisztítószer) ezt lehet tervezni, mert lesz jövőre is. Beépítünk a 

költségvetésbe bizonyos összeget és majd módosítjuk akkor, amikor már látszik, hogy milyen 

vállalkozási tevékenységet fog a kft. végezni. A községgazdálkodási dologi sorra kell egy olyan szám, 

ami vállalható a költségvetés szempontjából.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Jelenlegi tudásunk szerint ez most jó, a megvalósítás kapcsán másképpen fog kinézni.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Szerintem is jó. A bizottság nevében köszönöm, hogy az ülésen felvetődött módosításokat átvezették a 

koncepcióban mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon. Örömmel látom, hogy az Önkormányzati 

tartalék növekedett. Ez a koncepció 80 %-ig a helyén van. A PB elfogadásra javasolja.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

136/2013.(XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepciót. A koncepciót a 

Képviselő-testület elfogadta.   
 

5. napirendi pont 

A helyi adótételek felülvizsgálata 

Előadó: jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot. 
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Felsőtárkány Önkormányzatánál bevezetett helyi adók az építményadó, idegenforgalmi adó, helyi 

iparűzési adó, talajterhelési díj, illetve központi adóként a gépjárműadó beszedése történik. Az 

idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj tekintetében a törvényi maximumon állunk, 

tehát eltérni a 2014. adóévben sem lehet. Az építményadó az, amit nálunk a vállalkozási tevékenységet 

folytató vállalkozók fizetnek az építményeik után, ennek mértéke változhat 2014. évben. Gépjárműadó 

esetében eltérés nem lehetséges, mivel azt központilag határozzák meg. Az összevont bizottsági ülésen a 

képviselők megtárgyalták az adószámokat és nem javasolták ezek változtatását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm, az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását kérem a Képviselő-testülettől, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

137/2013.(XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi 

adótételek 2014. évben – jogszabályi változásból eredő - várható változásait, és úgy döntött, 

hogy az adótételek változtatását Felsőtárkány tekintetében nem javasolja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont 

2014. évi belső ellenőrzési ütemterv megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy melyek azok a feladatcsoportok, illetve azok a feladatok, 

amiknek az ellenőrzést a következő évben el kellene végezni. Erről egyfajta konszenzus született a 

bizottsági ülésen, javaslom előterjesztett formában elfogadni az előterjesztést, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

138/2013. (XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Felsőtárkány 

Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési 

tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2014. december 31.  
 

7. napirendi pont 

Agria Food Kft. tulajdonosi támogatás kérelme 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Agira Food Kft. azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a bérleményüket 

bővíthessék. Az elkészített ételek minőségét, mennyiségét folyamatosan ellenőrizzük, a kezdeti 

nehézségek után mára minden intézmény és a szociális étkeztetés is elégedett a kapott minőséggel és 

mennyiséggel.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az épület teljes belakása várható részükről? A korábbiakban már többször megfogalmazódott, hogy jó 

lenne a településen egy alacart konyha.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tervezgetik a további bővítést, de az alacart étkeztetést nem szeretnék megvalósítani.  A kft. egyébként 

nemrégiben nyert el egy pályázaton közel 8 millió forintot konyhafelszerelésekre.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Amennyiben nem kívánják az egész épületet használatba venni, jó lenne gondolkodni azon, hogy hogyan 

tudjuk hasznosítani az egész épületet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Most a fúvószenekar leköltözött az épületbe és nagyon meg vannak elégedve, jobban érzik az óvoda 

épületében magukat, mint fent a Faluházban. Ezzel nincs megoldva a hosszú távú hasznosítás. Az biztos, 

hogy az Agria Food Kft. részéről nem merült fel igény arra, hogy az egész épületet béreljék.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Az étkeztetéssel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy ha bármilyen problémánk felmerült, jelzés 

után rögtön változtattak az igényeknek megfelelően. Kifejezetten pozitív jelzések jöttek vissza a 

vezetéssel kapcsolatban is.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel kérek a testülettől felhatalmazást arra, hogy módosítsuk a 

használati szerződést. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

139/2013. (XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Agria Food Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és biztosítja 

a volt „foglalkoztató” helyiség használatának lehetőségét, illetve annak konyhai célokra 

történő átalakítását. 

 

Határidő: 2013. november  

Felelős: polgármester, jegyző 
 

8. napirendi pont 

Az Önkormányzat Leltározási Szabályzatának módosítása 

Előadó: jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Jogszabály változás kapcsán, illetve az önkormányzati szerkezeti átalakítások során az intézmények 

különválása miatt is szükséges módosítani a szabályzatot. Másrészt mivel a jelenlegi szabályzat 2008. 

évben készült időszerű a felülvizsgálata. A számviteli törvény az államháztartási törvény és 

kormányrendeletek alapján elkészült a szabályzat tervezete. A bizottsági ülésen megfogalmazott 

kiegészítések, módosítások átvezetésre kerültek, kérem az elfogadását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki elfogadja a módosítást kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

140/2013. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőtárkány 

Község Önkormányzata, az önállóan működő intézményeinek, valamint az önállóan 
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működő és gazdálkodó intézményének a „Leltározási és selejtezési szabályzatá”-t, és 

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

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont 

Eurocircuits Kft. ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A kérelmező kft. eljutott odáig, hogy művelési ágból bevonatta az erdőt, ezért van lehetőségük arra, hogy 

összevonják a saját területükkel a jövő májusának végére be is fejezzék az építkezést. Ezzel további 1500 

m²-el bővül a területük, ami adóban és foglalkoztatotti létszámban is növekedést eredményez. Jelenleg ez 

a cég a legnagyobb és legmegbízhatóbb adófizetője az Önkormányzatnak, ami nagyon fontos.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az erdőt kitermelhetjük és elvihetjük? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kitermeltük, fel is mértük, kb. 20-50 m³ fát jelent, de addig, amíg nem jeleznek, hogy ki lehet vágni az 

erdőt, addig nem tudunk pontos felvilágosítást adni.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A szociális tűzifa pályázatunkkal kapcsolatban van-e eredmény? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen 45 m³ fát kaptunk, a leszállítása jövő héten megtörténik. A kft. telephelyére fogjuk beszállítani és 

innen kerül kiosztásra.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Az Europrint Kft. annak idején nagyon sok termékét kivitte Indiába, amiket olcsó volt ott gyártani. 

Engem meglepett ez a kérelem, mert ez azt jelenti, hogy a bonyolultabb és fejlettebb igényű, magas 

kvalitást igénylő gyártásokat itt hagyták.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs további hozzászólás, elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

141/2013. (XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Eurocircuits Kft. vételi ajánlatát. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a felsőtárkányi 2401/8. hrsz-ú, 5349 m2 területű, 

ingatlant az Eurocircuits Kft. részére értékesíti a jelen Képviselő-testületi határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező, a jogelőd részére megállapított ingatlan adás-vételi 

szerződésben foglalt feltételekkel, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. november 30. 
 

10. napirendi pont 

Az átdolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Harmadik alkalommal tárgyaljuk az ITS elfogadását, minden szakhatóságnak megküldtük 

véleményezésre, aki kívánt éli a véleményezési jogával megtette, ezek átvezetésre kerültek. Most a 

végleges tartalommal kérem elfogadni a stratégiát, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

142/2013. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja a 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján elkészített és véleményeztetett Felsőtárkány Integrált 

Településfejlesztési Stratégiáját, melyet az Önkormányzat a Poltrade Bt-vel közösen 

készített. 

 

Felelős: polgármester   

Határidő: folyamatos 
 

11. napirendi pont 

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat intézményei közötti 

megállapodások megtárgyalása 

Előadó: jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A megállapodások munkaanyaga elkészült, mindkét bizottság megtárgyalta véleményezte, javaslom, hogy 

egy határozatban fogadjuk el.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Ezek a megállapodások a gazdálkodásra vonatkoznak, munkamegosztási megállapodás tulajdonképpen a 

Közös Hivatal, illetve az Óvoda és a Közművelődési Intézmény között. Az intézményeknek nincsen 

önálló gazdasági szervezete, ezért a Közös Önkormányzati Hivatal látja el ezeket a feladatokat, ennek a 

leszabályozására szükséges a megállapodás megkötése. A bizottsági ülésen kért módosítások átvezetésre 

kerültek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javaslom a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

143/2013. (X.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képező tartalommal a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal és az 

önkormányzat fenntartásában önállóan működő költségvetési szervek – a Felsőtárkányi 

Óvoda, a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény – között az államháztartásról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. §. (4) bekezdésében előírt gazdasági szervezeti 

feladatok ellátására létrejött munkamegosztási megállapodásokat jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, intézményvezetők 
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12. napirendi pont 

Egyebek 

 

a.) Az Egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósággal kötendő szerződés megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A jelenlegi működtetővel (Kéz a Kézben Gyermekekért 2005 Alapítvány) a szerződést felmondtuk, a 

továbbiakban a Bölcsődei Igazgatóság kívánja bérbe venni az ingatlant, működtetni a családi napközit. 

Amennyiben a működési engedélyt megkapják rá, akkor két csoportban fog működni. Az épület 

karbantartását, festését elvégeztük, a kft. készített még egy kerítést. Ahhoz a folyamatosan működhessen 

a családi napközi szerződést kell kötni az új szolgáltatóval. Az előterjesztésnek megfelelően szeretném, 

ha a testület elfogadná a határozati javaslatot.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A másik helyiséget megcsinálták? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, de még nincs működési engedély. A szerződésben foglaltak szerint azokat a munkákat, melyek a 

tulajdonost terhelik, elvégeztük. A többi munkát pedig a bérlő végzi el.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Nagyon szépen rendbe van téve az épület, látszik, hogy van gazdája.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom az előterjesztésben megfogalmazottak szerint elfogadni a határozatot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

144/2013. (XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta, hogy az Egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósággal kötendő szerződést és 

úgy határozott, hogy 2014. január 1-jétől 15.000,- Ft + rezsi áron az ingatlant bérbe adja, a bérlet 

további feltételeire a Kéz a Kézben a Gyermekekért 2005. Alapítvánnyal 2008. július 1-jén 

megkötött szerződés az irányadó. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 
 

b) Falugondnoki pályázat megtárgyalása  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2013. november 8-án a Magyar Közlöny 185. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2013. november 9-én lépett hatályba. Ennek értelmében 

alapszolgáltatások fejlesztésére támogatási kérelmet 2013. november 25-étől forráskimerülésig, de 

legkésőbb 2013. december 13-áig, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. 

 

A támogatás célja, hogy ösztönözze a szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken a különböző 

alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését, a minőségi szempontok javítása és a fenntarthatóság 

figyelembe vételével. Támogatást lehet igénybe venni többek között új gépjármű és ahhoz kapcsolódó 

kiegészítő eszközök beszerzésére, továbbá infrastrukturális fejlesztésekre, így a megvalósulási helyszín 

felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, a Rendelet mellékletében meghatározott kisléptékű 

infrastruktúra fejlesztésére és eszközbeszerzésre. 
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Támogatási kérelmet nyújthat be települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló 

jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi 

személy.  

 

Támogatás vehető igénybe kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére már meglévő és új falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás (1. célterület), valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi 

szolgáltatás (2. célterület) ellátásához kapcsolódóan, továbbá többfunkciós szolgáltató központok 

kialakítására (3. célterület) és hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztésére (4. célterület). 

 

Az első két célterület keretében új gépjármű beszerzése (személygépjármű, terepjáró és mikrobusz 

kategória) történhet a Rendelet 3. mellékletében szereplő műszaki elvárásokkal és felszereltségi 

elemekkel. A referenciaárak annak alapján tartalmazzák a forgalomba helyezés költségeit és a 

regisztrációs adót is. 

A beszerezhető gépjárműnek a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások 

fejlesztéséhez” című katalógusban meghatározott típusúnak kell lenni, a referenciaárak (a gépjármű 

típusra meghatározott legmagasabb ár) figyelembe vételével.  

 

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %- a. Az 1-2. célterület esetében a rendelet 

szerint elszámolható nettó kiadások felső határa személygépjármű esetén 3,5 millió forint, terepjáró 

esetén legfeljebb 5 millió forint, mikrobusz esetén legfeljebb 10 millió forint.  

 

Így az ügyfélnek az 1-2. célterület keretében az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt (5 évig) a 

támogatási kérelemhez benyújtott szakmai programot szükséges végrehajtania ingyenesen, valamint 

CASCO biztosítással kell rendelkeznie. 

 

Felsőtárkány Község önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő Nonprofit Kft. mikrobusz 

beszerzésére pályázatot kívánna benyújtani. A Kft. tevékenységi körében van konferencia szervezésre 

jogosultsága. A Faluházban, a Képzési Központban megvalósuló konferenciák szervezéséhez, 

lebonyolításához a személyszállító eszköz megléte szükséges lenne. 

 

A pályázat benyújtásához a Képviselő - testület támogató határozata szükséges.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő – testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
145/2013. (XI. 09.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő – testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy támogatja a 

Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatási 

kérelem benyújtását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére mikrobusz beszerzésére 

vonatkozóan. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

c) Igazgatási szünet elrendelése 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Technikai jellegű napirend az igazgatási szünet. A bizottsági ülésen megtárgyaltuk azt a bizottságok 

elfogadásra javasolták. Az előterjesztésben foglaltak szerint kérem elfogadni a határozati javaslatot, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
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146/2013.(XI.21.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a téli igazgatási 

szünet elrendelésére vonatkozó előterjesztést, úgy határozott, hogy a 30/2012. (III. 7.) 

Kormányrendelet figyelembevételével a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban 

2013. december 23. napjától a 2014. január 5. napjáig terjedő időszak munkanapjaira 

igazgatási szünetet rendel el.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2014. január 5. 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy hasznosítási keret-megállapodást tudunk 

kötni az MNV Zrt-vel. Ebben olyan kötelezettségvállalás nincs, ami érinti az Önkormányzat 

költségvetését. Kértük a lőtér térítésmentes tulajdonba adását, ezt a minisztérium nem támogatta. 

Belátták azonban, hogy ezt a lőteret a rendőrség egymaga nem képes kihasználni, és külsős 

bevonása szükséges ahhoz, hogy megfelelő színvonalú lőtér alakuljon ki. Az MNV Zrt. 

hozzájárul ahhoz, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint a vagyonkezelő 

jogosultjával az Önkormányzat, mint hasznosításban közreműködő szervezet hasznosítási keret-

megállapodást kössön. A megállapodás érdemi tartalmát az elvégzendő karbantartási 

beruházások, illetve ennek ellentételezéseként megrendezhető versenyek jelentenék. Az 

Önkormányzat azért van benne a megállapodásban, mert a törvény erejénél fogva átlátható 

szervezet. Az Önkormányzat a költségvetése terhére semmilyen plusz kötelezettséget nem vállal. 

A megállapodás megkötése fontos, hiszen évente 5-6 nagyobb versenyt szervezne ide a 

Sportlövő Egyesület. Ezek a versenyek 1 hetes időtartamúak és 1500 fő résztvevővel számolnak. 

Ez jelentős bevételt jelentene az idegenforgalmi adóban, illetve a lőtér karbantartása versenyek 

idején komoly létszámú személyzetet igényel. Ez a megállapodás most csak annyit jelent, hogy 

mit szeretnénk elérni. Ennyit szerettem volna röviden tájékoztatásként elmondani. 

 

Van –e további hozzászólás? 

 

Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

Elolvastam az ITS-t, benne van a civil szférának a bevonása és van benne egy olyan kitétel, 

kockázatok, érdektelenség a másik oldalon, ilyennel számol. Én ebbe a faluba születtem és 

szeretem ezt a falut, szerettem volna midig hozzájárulni, hogy valami szépet, jót csináljunk. Én 

erről a részről tapasztalok érdektelenséget. Le szoktam írni a javaslataimat, úgy érzem, hogy 

megállja a helyét. Már hivatkoztam arra is, hogy az Alaptörvénybe benne van, hogy a 

javaslatokra válaszolni kell, de én egyikre sem kaptam választ.  A fejlesztési stratégiába benne 

van az Önkormányzat és a BNP szimbiózisa. Én ilyen alapon csináltam most egy plakátot, ez 

országos kiállításon vesz részt, ez munkapéldány. A Gárdonyi év kapcsán írtak ki pályázatot a 

Fölre néző szem, égre néző lélek, én szerettem volna, mert itt is volt kiírva pályázat a faluban 

Gárdonyival kapcsolatban és én már másfél éve szóltam az alpolgármester úrnak is, hogy van 

egy több mint 100 évvel ezelőtt meghalt tanítónőnek a sírja, férjes tanító volt. Annak idején, 

amikor a millennium volt az Önkormányzat kért javaslatot, hogy adjunk dolgokra javaslatot. Én 

javasoltam, hogy hozzuk rendbe a sírját, szép kerítése van, elbokrosodott belül, de rendbe van.  

Erre az Önkormányzat fogta magát és lebontotta, azóta oda van hajítva a kereszt, természetesen a 

kovácsoltvas kerítés az eltűnt.  
 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az azért lett ledöntve, mert életveszélyes volt.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az nem az. 

 

Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

Le van fényképezve úgy, hogy még akkor, és szóval furcsának tartottam és próbáltam, hogy ha már 

megvan ez a sírjel, hogy ne. Mert eddig elvitték Noszvajra, ott volt egy szemétgödör és behajigálták 

akkor, mikor volt a kerékpár út építkezése, ide hordták ki a, ide voltak betemetve sok síremlék a …. kúton 

és, tehát ez a pedagógus társadalom megbecsülését szerettem volna ezzel elérni, ami végül is nem 

sikerült. Érdembe valamit, sajnálom azt a nagyon szerethették azt a nőt, a gyerekszülésbe halt meg.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ki volt az, mert nem értettem a nevét? 

 

Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

Nem, a millennium alkalmával volt és becsüljük már meg az értékeinket. Ebbe is benne van az 

értékmegőrzés, értékalapú dolgok, a rendezési tervbe. Van egy papunk, egy mártír papunk, akit 

agyonrugdostak az oroszok és megszégyenítették, mert olyan helyen rugdosták. Annak a szomszédságába 

is van egy papi sír 1847-ben, vagy mikor született az a pap. Annak kapcsán, tehát én voltam a 

jegyzőnőnél is ezzel kapcsolatban, hogy itt jön közbe, hogy az életveszélyes keresztek a temetőben, hogy 

tehát emlékezzünk már meg ezekről a dolgokról, ne hagyjuk elkallódni a, tehát ez is egy emléke a falunak 

és még leírtam azt is, hogy adják már át Arankának ezt a jelzést, hogy tehát én írtam egy ilyen levelet erre 

a fölhívásra, amit a jegyzőnő bocsátott ki, hogy veszélyes.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ezt nekem, ez mikor volt? 

 

Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

Ezt, mint testületi tagnak, hogy hívják föl a figyelmét, te közelebb állsz ezekhez a dolgokhoz és, tehát 

amit az ember jó szívvel javasol, és úgy érzi, hogy tehát másoknak is fogadókészsége van rá, mert 

falugyűlésen is hoztam fel ilyen példát és elhangzottak helyeslések, meg jó, meg ezt kéne csinálni közben. 

Valahogy szóra méltassák, vagy nem tudom most a jó kifejezést. Köszönöm szépen.   

 

Kakuk Pál képviselő: 

Ezzel a síremlékkel kapcsolatban, amit Feri mond, a tanárnővel kapcsolatban szeretném mondani. 

Téglából volta a kerítés és kovácsoltvas volt körülötte a kerítés, nem dőlt volna le ez a kerítés, hanem az 

Önkormányzatnak az volt a célja, hogy értékesíti azokat sírhelyeket, melyek már régiek. A lebontás után 

javasoltam az Önkormányzatnak, hogy a régi sírokat ne bontsák el, hanem inkább renoválják, vagy ha egy 

család rátemet arra az adott sírra, akkor egy kőkertet alakítsunk ki a temetőben.  Ez sajnos nem valósult 

meg. A kovácsoltvas kerítés bekerült az Önkormányzathoz a régi rossz épületbe, nem tudom, hogy 

megvan-e még. Javaslom Ferinek, hogy próbálkozzon meg az iskolában a tanároknál, hogy a kollégájuk 

emlékét ápolják.  

 

Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

Ez le volt írva, hogy hozzák rendbe nem azt kértem, hogy rontsák el. Azt szerettem volna tudni, hogy 

milyen aspektusból, tehát ezzel nem segíti elő ezeket a dolgokat és nekem van egy mondhatni szakrális 

gondolkodásom. Például én egy fantáziát találtam a mögöttünk lévő Önkormányzati címerre, mert benne 

van ugye a boldogasszony papucsa – visszavezethető a boldogasszonyra – szarvas a csodaszarvasra és 

most arról volt szó, hogy szüntessük meg a vízi turizmust a tavon, a stratégia alapján. Lehet egy olyan 

szakrális „vízi turizmus” evezz a mélybe, tehát a Biblián alapulóan. A tóparton tartottak szabadtéri 

Istentiszteletet, ilyet is lehetne időnként, ez is a falunak egy jellegzetessége lehetne.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A legutóbbi falugyűlésen javaslat, tájékoztató tábla turistáknak, azt javasoltad, hogy a Szikla forrásnál 

legyen kitéve.  
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Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

A tatárokról való megemlékezés „Vad mongol nyilát zúgattad felettünk” egy nyíl egy  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Akkor ebből még nincs semmi. Akkor most a sírkövek elhelyezését javasoljátok egy olyan helyre, ahol 

megmaradhat? 

 

Kakuk Pál képviselő: 

Ez régen volt, most már ezek sírkövek összetörtek, ezek tényleg a temetkezési kultúráját mutatta volna a 

falunak. Az akkori Önkormányzat nem volt partner abban, hogy egy kőkertet alakítson ki.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Akkor most mi a konkrét javaslat én még mindig nem értem.  

 

Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

A sírt miért bontották el, mikor javaslat érkezett. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Mikor volt ez? 

 

Kakuk Pál képviselő: 

Már van 15 éve.  

 

Erdélyi Ferenc helyi lakos: 

Ez egy emlék lehetett volna, hogy milyen hagyományok voltak a faluban. Én elmentem készítettem 

felvételeket, hogy milyen keresztek voltak, és, hogy mindenszentekkor hogyan emlékeznek ebben a 

faluban, hogyan virágozzák fel a sírokat, milyen mécseseket tesznek. Benne van a stratégiába, hogy 

országos szinten szeretné felhívni a figyelmét, hogy odáig menjenek a fejlesztések, hogy felfigyeljenek a 

falunkra és ne ilyenért figyeljenek föl. Nem akartam ezt elmondani, ezt Pali mondta a temetkezési 

kultúrát, tehát ilyenek vannak. Én úgy gondolom, hogyha valaki jó szívvel tesz egy javaslatot pl. a 

Tájházra a boldogasszony papucsa alapján „Emese álma”. Leírtam az egész történetet, legalább szóban 

valakitől választ kapnék. 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.45 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 


