
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

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

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

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. december 12. napján 16.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

147/2013.(XII.12.) 2014. évi munkaterv elfogadása 

 

148/2013.(XII.12.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása 

149/2013.(XII.12.) Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodás 

módosítása 

 

150/2013.(XII.12.) Balumetál-Plusz Kft. ingatlanvásárlási kérelmének elvi támogatása 

 

151/2013.(XII.12.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

152/2013.(XII.12.) Választási Bizottsági tagok megválasztása 

 

153/2013.(XII.12.) Gotyár Péter ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

 

154/2013.(XII.12.) BorsodWeb Kft. internet-szolgáltatásra vonatkozó megkeresésének az 

elfogadása 

155/2013.(XII.12.) Eger MJV informatikai iroda ajánlatának elfogadása 

156/2013.(XII.12.) Fénymásoló beszerzésének jóváhagyása a Polgármesteri Hivatalba 

157/2013.(XII.12.) A Felsőtárkányi Óvodában téli szünet elfogadása 

158/2013.(XII.12.) Sportegyesület költségvetési átvezetés kérelmének elfogadása 

159/2013.(XII.12.) Polgármesteri Hivatal állományának és a Nonprofit Kft. állományának 

jutalmazása 

Rendeletek: Tárgya: 

17/2013. (XII.13.) 2/2011. (I. 20.) számú a közterületek tisztántartásáról és a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosítása 

18/2013. (XII.13.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása 

 

 

19/2013. (XII.13.) Az Önkormányzat 7/2013. (III.14.) számú, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása  

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 210. oldaltól 232. oldalig folyamatos számozással történik. 
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Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

2. 2014. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

3. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

5. Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodás módosítása 

Előadó: polgármester 

 

6. Balumetál-Plusz Kft. ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

7. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

8. Választási Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: jegyző 

 

9. Gotyár Péter ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

10. 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 vendégeket és 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 
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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. 

 

1. napirendi pont 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

- Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósággal a 

családi napközi vonatkozásában aláírtuk a bérleti szerződést a Képviselő-testület által elfogadott 

formában. A családi napközi szolgáltatásra akkora igény van, hogy további csoport indítását is 

tervezik. Az Önkormányzat részéről villamossági felülvizsgálat elvégzése szükséges, ami a héten 

befejeződik. 

- Az előző testületi ülésen tájékoztattam a testületet, hogy a játszótereket jönnek felülvizsgálni. A 

játékok felülvizsgálata megtörtént, minden játszótéren a homokozók alkalmasak a működésre. 

Amennyiben az Önkormányzat a jövőben játszóteret kíván működtetni a településen, a jövő évi 

költségvetés tervezésekor kalkulálni kell ezzel. Vannak olyan játékok, melyek karbantartással 

alkalmassá tehetők arra, hogy megfeleljenek a jelenlegi szabványoknak, viszont vannak olyan 

játékok, melyeket le kell szerelni.  

- A Széchenyi híd záró kifizetése megtörtént, hétfőn pedig a Polgármesteri Hivatalban 

megtörténik a pályázat átfogó ellenőrzése.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A családi napközi épületében van a konditerem, kinek a felügyelet alá tartozik? Gondolok itt az 

eszközök beszerzésére, karbantartására, világítás, fűtés, stb.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az Önkormányzat az épületet rendelkezésre bocsájtotta. Az elektromos hálózat ellenőrzése az 

egész épület vonatkozásában meg fog történni. A fűtési rendszer ellenőrzését, amennyiben 

karbantartásra szorul, a Kft. végzi. A gépekért és eszközökért az Önkormányzat felelősséget nem 

vállalt, hiszen azokat a fiatalok adták össze, akik ott edzenek. A termet térítésmentes használatba 

adtuk az ott edzést tartó fiataloknak, rendet ők tartanak maguk körül. A fiúk szabályozzák a 

használat rendjét, eddig probléma nem merült fel a működésükkel kapcsolatban.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Baleset esetén az Önkormányzat nem tartozik felelősséggel? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nem az épület tartószerkezetéből és egyebekből adódik, akkor nem.  

 

2. napirendi pont 

2014. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2014. év a választások éve lesz, ezért az októberi alakuló ülés időpontja és tárgya ismeretlen. A 

bizottsági, illetve a testületi ülések időpontját egy héttel hátrébb toltuk, kivéve azokat, ahol 

jogszabályi kötelezettségek, beszámolók és egyéb határidős feladatok elvégzése szükséges. Az 

évek óta rendszeresen tárgyalt napirendi pontok vannak a Munkatervben, ez a feladatok 

függvényében bővülni fog.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen a gyógyszerészekkel tárgyaltuk. Február 13-ai ülésre tervezzük a 

gyógyszerész tájékoztatójának a megtárgyalását, addig rendeződik a kérdés? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Addig mindenképpen rendeződnie kell, de legkésőbb a január 23-ai ülésen, hiszen a 

közbeszerzési eljárást el kell indítani.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Annyi javaslatom van, hogy a Közművelődési Intézmény beszámolóját az áprilisi testületi ülésen 

tárgyaljuk, így minden évben naptári évre számolna be.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Jó ötletnek tartom, mert még a nagy rendezvények előtt meg tudjuk beszélni a részleteket.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ennek semmi akadálya nincs. Ezzel a módosító indítvánnyal kérem elfogadni a Képviselő-

testület 2014. évi Munkatervét, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

147/2013.(XII.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

Képviselő-testület 2014. évi Munkatervét. 

 

3. napirendi pont 

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottsági ülésen jelen volt a Városgondozás Eger Kft. igazgató-helyettese, illetve a 

hulladékszállítási üzletág vezetője. Az azóta eltelt időszakban további egyeztetéseket folytattunk 

az ügyvezetővel a 60 l-es edények vonatkozásában. Kértem, hogy biztosítsák a 60 l-es edények 

rendelkezésre bocsájtását, illetve az Önkormányzati rendelet által meghatározott kedvezmények 

tekintetében kértem, hogy amennyiben bele vesszük a rendeletbe a 60 l-es edények használatát, 

az plusz terhet ne jelentsen az Önkormányzatnak. Az ügyvezető igazgató úr azt a választ adta, 

hogy a Képviselő-testületre bízza a döntést. A Városgondozás Eger Kft. ki tud gazdálkodni egy 

olyan lehetőséget, amennyiben az összes igény a 20 %-ot nem haladja meg, hogy be tudja 

vállalni ennek a költségét. 

A korábbi években lehetőség volt arra, hogy kéthetes szállítást vegyenek igénybe az arra jogosult 

lakók, háztartások ez belefért a 20 %-os arányba. A későbbiekben, mikor már a kft. megbízottjai 

árusították a matricát, a nyilatkozatok valódisága nem lett kellőképpen ellenőrizve, ezért ez a 

határ 50 % fölé kúszott. A népesség-nyilvántartás mai adatai szerint 193 olyan háztartás van, aki 

jogosult lehet a rendelet 11. §. (4). pontjában foglaltak szerint kedvezmény igénybe vételére. Így 
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beleférünk a 20 %-os határba. Az, hogy a polgármester, a Képviselő-testület vagy 

bizottság bírálja, engedélyezi ezt, annyiban nem mindegy, hogy az ügyintézés gyorsabb, ha a 

polgármester jár el.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Jól értem, hogy a 60 l-es kukát a Városgondozás Eger Kft. biztosítja? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, ezt az ígéretet kaptam.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Ez azt jelenti, hogy csak heti szemétszállítás lesz, és díjban nem hárítunk a lakosságra olyan 

terhet, hogy a dupláját kelljen fizetnie az arra jogosult családoknak.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 110 l-es edény szállítási díja, figyelemmel a szabályozókra, nem változik, illetve a II. félévben 

csökkent 18.492,- Ft-ra éves szinten. Ehhez képest a 60 l-es edénynek díja 14.330,- Ft, tehát 

4.162,- Ft a különbség a 60 l-es és a 110 l-es edény szolgáltatási díja között heti szállítás esetén.  

Kértem az igazgató urat, hogy biztosítsanak negyedéves díjfizetési lehetőséget csekkes 

befizetéssel, ez a lakosság terheit enyhíti.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Tudomásom szerint lesz lehetőség akár csoportos beszedésre, átutalásra is.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, biztosítanak lehetőséget másfajta befizetésre is, de az idősebbeknek, vagy akik 

hozzászoktak a csekkes fizetéshez és ez elérhetőbb számukra, lehetőségük lesz így rendezni a 

díjfizetést.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A heti szállítási rendszer január 1-jétől indul, akkor a 60 l-es edények mikor vehetők át? A 

lakossággal tudatni kell egyrészt, hogy ki jogosult kedvezmény igénybe vételére és, hogy mikor 

lehet hozzájutni a gyűjtőedényekhez.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amíg a változást nem jelentik be, addig a jelen feltételekkel elviszik a szemetet.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Tehát amíg nem szedik az újabb 2014-es díjakat, addig hetente elviszik a szemetet? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Keddi vagy szerdai napon? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amint biztos információink lesznek a korábbiakban megszokott módon a lakosság tájékoztatva 

lesz a részletekről.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Számomra ez azt jelenti, hogy a heti szállításra áttérve lesznek olyanok, akiknek majdnem a 

duplájára emelkedik a szállítási díj. Ez nem biztos, hogy pozitív hatást fog kiváltani a lakosság 
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körében.  Vannak kedvezmények, melyek jogosultságot adnak a kisebb edény 

kiváltására. Az, hogy valaki 70 éves kizárja azokat, akik eddig jogosultak voltak kedvezményre, 

de még nincsenek 70 évesek? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az egyik családtag 70 éves.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A különbség 3.000,- Ft körüli. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Éves szinten 4.162,- Ft a két edény szállítási díjának a különbsége.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ez negyedéves szinten 1.000,- Ft, sokan elégedetlenek lesznek.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Korábban a kéthetes szállítás díja fele volt a heti ürítés díjának.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A falugyűlésen erről is beszélni fogunk és el fogom mondani, hogy a heti ürítést törvény írja elő, 

melyre át kell állnia a település lakosságának és a Képviselő-testületnek ebbe beleszólása nincs.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Eddig voltak olyanok, akik szociális rászorultság alapján kaptak matricát. Ezek az emberek most 

kimaradnak? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ilyen lehetőség már az idén nem volt. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Mivel nem emelhette olyan mértékben a díjat a szolgáltató, amilyenben szerette volna, ezért nem 

kaptunk szociális matricát.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ilyen lehetőség jövőre sem lesz, mégis megfontolásra javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 

valamennyi keretet szánjunk rá, mert az nem lehet érdekünk, hogy a Csákó utcában és a 

pincesoron 3-4 konténer szemetet szedjünk össze és vitessünk el az Önkormányzat költségére.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Ebből nagyon nagy elégedetlenség lesz. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A pincetulajdonosok is elégedetlenek, mert heti rendszerességgel jönnek, hogy nem tudnak 

kimenni a pincébe, mert a szeméthegyen nem tudnak átmenni.  

A korábbi években a Képviselő-testület a díj vonatkozásában hozott döntést, most pedig annyi 

jogosultságunk van, hogy meghatározzunk egy kedvezményezetti kört.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Azon gondolkodom, hogy nem kéne kedvezményezett kört megállapítani, mert abból mindig vita 

lesz.   
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben a 60 l-es szállítás lehetőségét is kivesszük, akkor semmilyen kedvezményt nem 

biztosítunk.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Mi lenne, ha a településen egy-két helyre konténert helyeznénk ki? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Akkor úgy járnánk, hogy a kihelyezett konténerek és környékei mindenféle szeméttel tele 

lennének, pl. építési törmelék, veszélyes hulladék, stb. A temetőben elhelyezett konténerek 

ürítése is heti szinten rendszeressé vált, annak ellenére, hogy a temetői hulladék messze nem éri 

el azt a mennyiséget, ami ezt indokolná.  

Véleményem szerint nem járnánk jól ilyen kihelyezett konténerekkel, már csak közegészségügyi 

szempontból is kérdéses. 

  

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Előreláthatólag meddig viszik el a szemetet ezzel a jelenlegi matricával? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem tudok rá válaszolni. A korábbi évek gyakorlata az volt, hogy február 28. napjáig szállították 

el a szemetet.  

A rendelet vonatkozásában azt javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben egyet 

értünk a 60 l-es kedvezményes lehetőséggel, egészítsük ki a 9. §. (4) bekezdését az alábbiak 

szerint: 

 

(4)  A Szolgáltató által nyújtandó, illetve kötelezően igénybe veendő szolgáltatás 

minimális mértéke:  a) 1 db 110 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítéssel 

                b) 1 db 60 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítéssel (kedvezményes- 

legalább az egyik kérelmező betöltötte a 70. életévét, és háztartásában legfeljebb 

egy személy él). 

 

A 11. §. kiegészülne a 60 l-es gyűjtőedényre vonatkozó jogosultsággal és az ellenőrzés módjával 

is, miszerint: 

A 60 literes gyűjtőedény használatát a polgármester erre irányuló kérelem esetén a tárgyévre 

engedélyezi. A döntést megelőzően a 60 literes gyűjtőedény használati feltételeinek fennállását a 

lakcímnyilvántartás adatai alapján kell megállapítani. 

 

A bizottság is megállapíthatná a polgármester helyett, ez egy normatív dolog lenne, 

gyakorlatilag, ha stimmel a lakcímnyilvántartás adataival, akkor adható, ha nem egyezik, akkor 

nem adható. Érdemi mérlegelési jogosultság ebben a kérdésben nincs. Az előbb elmondott 

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

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 17/2013. (XII. 12.) számú a közterületek 

tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról lásd. 1. számú mellékletként. 

 

4. napirendi pont 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

 



 217 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A környéken a legkedvezőbb árakon dolgozó hulladékszállító cég a Városgondozás Eger Kft. 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

kössük meg a Városgazdálkodási Kft-vel. A szerződést majd a nonprofit kft-vé alakuló 

vállalkozással kell megkötni azért, hogy jogutódként folytatódjon ez a szerződés. Addig, amíg a 

saját átalakulásaik nem mennek végbe, addig ezt a határozati javaslatot kérem elfogadni, aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

148/2013.(XII.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztést és úgy 

határozott, hogy 2014. január 1. napjától 5 éves határozott időtartamra közszolgáltatási 

szerződést köt a Városgondozás Eger Kft. gazdasági társasággal, illetve a jogutódként 

megalakuló nonprofit gazdasági társaságával a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. december 31.  

 

5. napirendi pont 

Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodás módosítása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A társulási megállapodásban hibák voltak, melyeket módosítottak. A Kormányhivatal 

törvényességi észrevételt tett, a hiányosságokat kiküszöbölték és a pontosított, jogszabályoknak 

megfelelő megállapodás tervezet került a testület elé. Javaslom, a módosított megállapodást 

elfogadni szíveskedjen a Képviselő-testület, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

149/2013.(XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 

által előzetesen véleményezett és módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodásra vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás-

tervezetet a csatolt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Balumetál-Plusz Kft. ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A déli iparterületre vonatkozó ez a vásárlási igény is, csakúgy, mint az előző testületi üléseken 

érkezett igények.  
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A Balumetál-Plusz Kft. kérése óta érkezett egy újabb igény, ami egy pályázathoz 

kapcsolódik, 1,5 ha területért cserébe a pályázó cég vállalná a hídnak a megépítését és a teljes 

belső úthálózatnak az aszfaltozását.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Reméljük, hogy nem olyan cég lesz, mint a Vilati Kft. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Vilati Kft-vel kapcsolatban annyit tudjon a Képviselő-testület, hogy fizetési felszólítással 

éltünk a bérleti díj vonatkozásában, hiszen 1,2 millió Ft-os díjhátralékuk van. Telefonos 

egyeztetés során tudatták, hogy nem fizetnek, sőt nekik van fizetési igényük felénk. A bérleti 

szerződésen túl semmiféle aláírt megállapodásunk nincs, ami alapján fizetési kötelezettségünk 

lenne.   

Visszatérve a Balumetál Kft-re, egy területet szeretnének vásárolni, nekik van működő 

vállalkozásuk, gépi forgácsolással foglalkoznak és a gyári kapacitásukat szeretnék ide telepíteni. 

Nem ők lesznek a legnagyobb foglalkoztatók a településen, de plusz adófizető, plusz lehetőség a 

településen.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Nem értettem, hogyan van lehetőség a híd megépítésére. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ők egy másik cég, akik bejelentkeztek, hogy szeretnének egy 1,5 ha területet beépíteni. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A Vilati Kft-re visszatérve, érdemes lenne jogásszal átnézetni ezt a szerződést.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Dr. Derda Krisztina készítette, 8 oldalas szerződés, úgy körül vagyunk bástyázva, hogy nem 

tudom elképzelni, hogy bajunk lehet.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Érdemes lenne fizetési felszólítást küldeni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megtörtént. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Akkor pedig felszámolási eljárást kérni a cég ellen.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Először fizetési felhívást kapott, most fizetési felszólítást, utána lehet felmondani a szerződést és 

felszámolási eljárást kezdeményezni. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Eddig egyetlen egy vállalását nem teljesítette, még részben sem. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

De legalább fizetett. Az előírt sorrendben végigjárjuk a lehetőségeinket, a bérleti szerződés 

felmondása után a Képviselő-testület eldönti, hogy milyen módon szerez érvényt a 

követelésének.  

A Balumetál-Plusz Kft. kérelmére visszatérve, aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

150/2013. (XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Balumetál-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vételi 

ajánlatát. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy elviekben támogatja a kérelmet, hozzájárul a 

bruttó 1000,- Ft/m2 áron történő terület értékesítéshez. A településrendezési terv 

módosítását követően a kérelmet ismét napirendre tűzi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

7. napirendi pont 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása jogszabályból adódó kötelezettségünk. Kérem 

jegyző asszonyt, hogy terjessze elő a napirendi pontot. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A Képviselő-testület jól ismeri ezt a programot, mert 2013. júliusában elfogadta a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, azonban megjelent egy állásfoglalás, mely szerint a Türr István 

Képző-és Kutatóközpont mentorálása alapján kell a programot kidolgozni. Jelenleg a Képviselő-

testület előtt egy jóval bővebb kidolgozottabb változat van. A vezető mentor jóváhagyta ezzel az 

adattartalommal, illetve a TKKI szakmai vezetője is jóváhagyta. Kérem, a tisztelt Képviselő-

testületet a programot elfogadni szíveskedjen. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás elfogadásra javaslom a programot, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

151/2013. (XI.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2013-2018 közötti időszakra vonatkozó 

Települési Esélyegyenlőségi Programját, és úgy döntött, hogy a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Választási Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2014. év a választások éve lesz, ezért választási bizottságokat kell választani. A szavazókörök 

is megváltoznak, mivel a volt óvoda épületét ilyen célra már nem tudjuk használni. A körzetek 

így eggyel eltolódnak, a volt óvodából az iskolában lesz az I. számú körzet, az óvodában lesz a 
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II. számú körzet, a Faluházban pedig a III. számú körzet. Kérem a helyi választási iroda 

vezetőjét, jegyzőasszonyt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Előzetesen minden bizottsági taggal lett egyeztetve, hogy vállalják-e a megbízatást, 

természetesen az őszi választásokra bármilyen összeférhetetlenségi ok felmerül, akkor a 

bizottságok tagjait újra felülvizsgáljuk. Jelenleg az Országgyűlési választásokra javasolt 

bizottsági tagok összetételét terjesztettük elő, kérem a határozati javaslat elfogadását.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottsági tagok neve a határozatban fel van sorolva, aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

152/2013. (XI. 21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló 

Bizottságok megválasztására vonatkozó előterjesztést. Úgy határozott, hogy az  

1. számú SZSZB tagjának: Bajzátné Béres Ágnes 

Juhászné Csoma Ildikó 

Szűcs Jánosné                                      

  Póttagjának: Béresné Erdélyi Krisztina   

                              Bajzátné Vámos Mária                       

2. számú SZSZB tagjának:  Szepesiné Mátyus Eszter                    

                                             Rozsnaki László                                   

Zagyva Ilona                                       

                       Póttagjának: Holló Anita                           

        Bakondiné Bajzát Katalin                    

3. számú SZSZB tagjának:  Bocsiné Rozsnaki Katalin 

                                              Erdélyi Balázs      

Farkasné Bajzát Erika 

Póttagjának:  Kissné Rozsnaki Rita                  

       Sike Emese               

felsőtárkányi lakosokat megválasztja. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2013. december 31.  

 

9. napirendi pont 

Gotyár Péter ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A bizottsági előterjesztésekhez képest érdemi változás nem történt az anyagban. A bizottsági 

ülésen az a döntés született, hogy nettó 4.500,- Ft + áfa vételáron történő értékesítéshez a testület 

hozzájárul.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Úgy látom az előterjesztésből, hogy két telket kíván megvásárolni. Ez melyik két telek pontosan? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Fő úton zártsorú beépítés van, a telkek pedig úgy alakulnak, ahogy a lakóház telkek vannak.  
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Kakuk Pál képviselő: 

A kereszt azon a telken helyezkedik el, amelyiket meg kívánja vásárolni? Mert a kereszt egy 

jókora területet elfoglal a telekből. Kialakítható ott még egy telek? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A kérelem az 1049/6/7 hrsz-ú telkek megvásárlására vonatkozik. Ezeknek a telkeknek az a 

sajátossága, hogy a Fő úton a 2-134. számig jobbra zárt beépítésű, míg a balra zárt a 140. 

számtól indul felfelé. A három telek szélén így két tűzfal van. A kérelmező a két kisebb telket 

szeretné megvásárolni, ami a kereszt mögötti részen helyezkedik el. Ennek a keresztnek az 

áthelyezését nem tervezzük, mert telekhatáron kívül van.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Utólag meg kívánja vásárolni a harmadik telket is. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, ezért szeretném javasolni, hogy az adásvételi szerződésben kössünk ki pl. opciós díjat, 

amíg a harmadik telket meg nem vásárolja. Az a véleményem, hogy ha a kérésére a 3. teleket 

nem ajánljuk ki, akkor legalább egy határozott idejű megállapodást kössünk, vagy 

nyilatkoztassuk arról, hogy meg kívánja vásárolni a későbbiekben.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

De ő nem kötheti, hogy ne áruljuk a telket.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem kötheti ki, de a kérelmében jelezte, hogy tervezi a harmadik telek megvásárlását. Úgy 

gondolom, hogy ha megvásárolja a telkeket és épít rájuk, akkor a szerződésben 

meghatározhatjuk, hogy pl. 2014. december 31-ig érdemben nyilatkozzon a továbbiakról, ennyi 

kedvezményt adhatunk neki.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A fizetési feltételeket elfogadjuk úgy, ahogy van? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A határozatban azért van benne, hogy elviekben támogatja, mert szeretném, ha készülne egy 

konkrét adásvételi szerződés tervezet, amibe a fizetési feltételek és a biztosítékok is 

megjelennének, hiszen ez egy eléggé elnyújtott adás-vétel.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A szerződésben ki lehet kötni, hogy helyi munkaerőt alkalmazzon?  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Szerződésbe foglalható lenne, de akkor egy olyan szerződést kellene kötni, amiben teljesen 

megkötjük a kezét. Nekem az a személyes véleményem, hogy ha valaki piaci áron vásárol az 

Önkormányzattól, akkor ilyen feltételeket ne kössünk ki, hiszen az üzleti kockázat az övé.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Nyilván azért írta le ezeket az ajánlatába, hogy vonzóbbá tegye számunkra. Ami mellette szól, 

hogy végre lesz a településen egy olyan vállalkozás, ahonnan naponta lehet friss főzött ételt 

vásárolni.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Egy ilyen vendéglátó egységnek mennyi parkolóhely kialakítása kötelező, hogy az engedélyt 

megkapja? 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ezt pontosan nem tudom, de biztosan vannak előírások, melyeket be kell tartani.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Ez csak azért jutott eszembe, mert így a harmadik telek megoldás lehetne neki a parkolás 

megoldására.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

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

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

153/2013. (XII.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Gotyár Péter Felsőtárkány, 1049/6-7 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó vételi ajánlatát. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy elviekben támogatja a kérelmet, hozzájárul a 

nettó 4.500,- Ft/m2 + ÁFA vételáron történő terület értékesítéshez.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

 

a) BorsodWeb Kft. internet-szolgáltatásra vonatkozó megkeresésének a megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az együttes bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. Lehetőségünk 

nyílik arra, hogy helyben ingyenes WI-Fi szolgáltatást kapjunk ettől a cégtől. A szórásnak van 

egy előfizetéses része azok számára, akik napi 20 perctől többet szeretnének WI-Fi-t használni, 

illetve van egy ingyenes szabad hozzáféréses része, amihez Önkormányzati ingatlanokon 

antennák elhelyezését kellene biztosítani. Az ezzel kapcsolatos költségek mind a szolgáltatót 

terhelnék, az Önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

A bizottsági ülésen már említettem és még mindig aggályosnak tartom, hogy a gyerekeket 

sugárzásveszélynek tesszük ki. Nincs hatástanulmány erről a rendszerről és nem vagyunk 

tisztában azzal, hogy az antennáknak mekkora a sugárzása. Semmiképpen nem javaslom, hogy 

az óvodára vagy az iskolára ilyen antennákat helyezzünk el, akár van egészségügyi hatása, akár 

nincs.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az iskola helyett áttesszük a református templom harangtornyára, akkor mennyivel lesz jobb? 

Az iskolában jelenleg 4 WI-FI hálózat van elhelyezve.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Igen, de milyen hatásfokkal? Több helyről hallani, hogy ahol ilyen adó-vevő állomások voltak 

megszaporodtak a daganatos betegségek. Nem tudom elképzelni, hogy egy iskolában vagy 

óvodában szülői egyetértés nélkül, a település egyetértése nélkül ilyen adót telepítsen. Nem 
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tudjuk, hogy a sugárzás milyen erősségű és, hogy az egészségre ártalmas-e. Javaslom, 

hogy ezt a lehetőséget jobban járjuk körül, vizsgáltassuk meg szakemberekkel, hogy milyen 

hatásfokú ez a sugárzás. Ugyanígy azt sem tudjuk, hogy mekkora hatássugarú körzetben sugároz. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Több km-es hatáskörű antennáink vannak itt Felsőtárkányban, a mi területünkön egy cella van, 

azon rajta van mindhárom nagyszolgáltató antennája. Ennél csak nagyobb teljesítményű adók 

vannak településen. WI-FI szolgáltatás gyakorlatilag minden háztartásban van már és biztos 

vagyok benne, a saját adó semmivel nem sugároz jobban attól, mint amit most felszerelnek. Ez a 

cég jóval nagyobb településeken építette már ki a hálózatát, mint Felsőtárkány. Azon kívül ez 

nemcsak a helyi családoknak, hanem az idelátogatóknak plusz szolgáltatás és nagyon fontos 

előrelépés. Megértem az aggodalmadat, de úgy gondolom, hogy számos engedélyezésen ment át 

ez a telepítési rendszer.   

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Ezt a szerződést határozott 5 éves időtartamra köti az Önkormányzat, a kérdésem, hogy ennek a 

rendszernek van-e energia igénye, illetve, hogy bérleti díjat lehetne-e kérni tőlük? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Van energia igénye, amit a cég fizet. Nem, mivel több olyan megoldandó kérdés lesz még, ami 

alku tárgyát képezi. Kértem, hogy a későbbiekben egy alternatív szélessávú hozzáférést 

biztosítsanak az Önkormányzat részére. Javaslom, hogy tegyük bele a határozatba, hogy az 

Önkormányzat részére alternatív szolgáltatás rendelkezésre állását a vezetékes hálózatok 

meghibásodása esetére széles sávon térítés mentesen biztosítsa.  Javaslom a határozat elfogadását 

az imént javasolt módosítással, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen 1 nem szavazattal elfogadta.  

 

154/2013. (XII.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a BorsodWeb Kft. vezeték nélküli (WIFI) internet 

szolgáltatásra adatátviteli rádióállomás telepítésére vonatkozó előterjesztést.  

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy hozzájárul az önkormányzati ingatlanokon 

történő eszközök telepítéshez azzal a feltétellel, hogy, az Önkormányzat részére alternatív 

szolgáltatás rendelkezésre állását biztosítja a vezetékes hálózatok meghibásodása esetén, 

széles sávon térítés mentesen, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 

mellékleteként csatolt tartalmú megállapodás aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b) Eger MJV informatikai irodájának ajánlata 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Erdei Gyula úr az Eger MJV informatikai irodájának a vezetője küldte a mellékletként csatolt 

ajánlatot. Ez az Önkormányzat részére költséget jelent, másrészt viszont egy modern 

informatikai rendszer kialakítására ad lehetőséget. Ez a rendszer lehetőséget biztosítana pl. arra, 

hogy sürgős esetben távoli asztalról ügyet lehessen intézni, a hivatalon kívülről. Amit még el 

szeretnék mondani, hogy a Polgármesteri Hivatalban az asztali számítógépekre vannak telepítve 

az egyes programok, tehát egy meghibásodás esetén a javításig az érdemi munka nem halad. 

Ezért került bele az ajánlatba az a megoldás, hogy az informatikai iroda kiépít egy olyan 

rendszert, ami lehetővé teszi azt, hogy ezekre a kliens gépekre csak kezelőként számítsunk, de 



 224 

két külön elhelyezett szerveren legyenek feltelepítve azok a programok, melyeket napi 

szinten használunk a hivatalban. Amit még biztosítnak, az a két szerver.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Ez egy ajánlat vagy előterjesztés, amit ajánlat szinten most megismerhettünk.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben azt szeretnénk, hogy 2014. január 1-jétől ez a rendszer működjön, akkor ezt 

előterjesztésként kell, hogy működjön.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Ez a havi 200.000,- Ft betervezhető a költségvetésbe.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Véleményem szerint minden további nélkül, már csak azért is, mert azok a költségek, melyek 

nem jelennek meg direkt módon (szoftvervásárlás, stb.) azok a tételek már eleve benne vannak a 

költségvetésünkben. Ezzel a szisztémával áttérnénk egy új bérlési rendszerre, ami éves szinten 

olcsóbb lenne, mint a szoftverek folyamatos megvásárlása. Az Önkormányzat jogosult egy ún. B 

típusú kormányzati kedvezményre a Microsoftnál, ahol bérleti konstrukcióban folyamatosan 

biztosítják az összes szoftver frissítését. Ugyanez a helyzet a vírusirtókkal kapcsolatban.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Azt gondolom, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor akarva-akaratlanul egy szemléletváltáson esünk túl 

és átállunk az értelmes szoftverhasználatra. Amennyiben ez az átállás sikeres lesz, akkor 

javasolni szeretném, hogy az intézményeinkben is valósítsuk meg ezt a rendszert.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az egri rendszergazdák egy olyan cégtől vásárolják a számítógépeket, tartozékaikat, illetve 

szoftvereket, ahol rendkívül kedvező kedvezményeket kapnak. Az iskola esetében a licencek 

ingyenesek, hiszen a Microsoftnak jól felfogott érdeke, hogy a gyerekek olyan gépeken és 

alkalmazásokon tanuljanak, amiket utána a szülők fognak megvásárolni.  

 

Szátnósi Rafael PB elnöke: 

Az informatikusoknak mennyi időt vesz igénybe, hogy erre a rendszerre átálljunk? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2014. március 31. napja az az időpont, amikor át tudunk állni a rendszerre. Ezt a teljes rendszert 

ki kell építeni, tesztelni kell, és amikor azt mondják, hogy hibátlanul működik, akkor kapcsolják 

ki a jelenleg működő rendszert.  

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Egerrel kösse meg a szerződést. A szerződésbe 

szeretnék konkrét határidőket meghatározni, illetve szeretném, ha garanciát vállalnának az 

elvégzett munkára.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A kábel tévé üzemeltetését is ők fogják végezni? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, kértük, hogy állítsák át a kábel televíziót olyan működésre, mint az egri kábel televízióé. 

Kértük, hogy legyen lehetőség arra, hogy ügyintéző is tudjon anyagot feltölteni, ne kelljen 

megvárni, míg egy informatikus kiér. A WEB lap szerkesztésére már kértem árajánlatot, úgy, 

hogy felhasználói szinten lehessen ide is akár testületi anyagot feltölteni.  

Amennyiben nincs, további kérdés elfogadásra javaslom a szerződés megkötését azzal a 

kiegészítéssel, hogy a garanciális és határidős kötelezettségek, illetve a honlapra és a 
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térítésmentes szoftverekre vonatkozó tételes felsorolás is kerüljön bele. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta.  

 

155/2013. (XII.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Informatikai Iroda ajánlatát.  

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az informatikai rendszer kiépítése és 

üzemeltetése tárgyában 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig szóló 

időtartamra, havi 200.000,- Ft + ÁFA összegű szolgáltatási díjra vonatkozó megállapodást 

köt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékleteként csatolt tartalmú ajánlat tartamának megfelelő megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

c.) Fénymásoló beszerzése a Polgármesteri Hivatalba 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kiosztásos anyagként kapta meg a Képviselő-testület minden tagja azt a táblázatot, melyen 

összesítettük az árajánlatot adó cégek ajánlatait.  

Az Europrofil és a Dokucentrum Kft. eleve két gépre adott ajánlatot, hiszen ez volt az elképzelés. 

Ezt indokolja, az hogy bármilyen esetleges meghibásodás esetén ne álljon le a munka a 

hivatalban. Az a cég, akivel jelenleg szerződésben állunk Szegedi székhelyű cég, és 72 órás 

rendelkezésre állást vállalnak.  

Eljutottunk odáig, hogy vannak olyan anyagok, melyeket jó lenne színesben nyomtatni, illetve az 

informatikai biztonsági szabályok nem teszik lehetővé, hogy az ügyféltérbe a folyosóra 

nyomtassunk. Olyan ajánlatokat kértünk, melyekben már nyomtatásvezérlő rendszer is működik. 

Ez azt jelenti, hogy kártyahasználathoz vagy egyéb jogosultsághoz köti a nyomtatást, illetve a 

színes nyomtatást is, nem utolsó sorban pedig figyeli a nyomatszámokat.  

Megítélésem szerint, ami árban, szolgáltatásban, dupla géppel a legjobb a 60 havi konstrukciós 

megoldás. Ezekre a gépekre a gyártó 5 éves garanciát ad, ezért nem is gondolkodunk rövidebb 

idejű bérletben. A szolgáltatók közül pedig az Europrofil Kft. ajánlata a legkedvezőbb. A cég 

eleve úgy adott ajánlatot, hogy kértek egy fix nyomatszámot, ez egy 10.000-es nyomatszám. 

Jelenleg 15-20 ezer nyomatszám között van a havi hivatali nyomtatások száma.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A jelenlegi szolgáltatóval hogyan állunk? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A jelenleg használt gépek, mind a hivatali, mind az iskolai fénymásoló az Önkormányzat 

tulajdona már, vállalásunk nincs. Úgy gondoltam, hogy mivel a fénymásoló gép még működik, 

átvihetnénk a Faluházba, ott ki tudják használni a kollégák és akár még pénzért is 

másolhatnának. Ezért kértem a meglévő gépre üzemeltetési árajánlatot, hiszen ha meglesz a 

nyomatszám, akkor azt szervizelni kell, festéket kell bele vásárolni, stb.  

 

Szátnósi Rafael PB elnöke: 

Próbáljuk meg értékesíteni ezeket a gépeket.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Egy évvel ezelőtt 25.000,- Ft-os maradványértéken vásároltuk meg, most 15.000,- Ft-ért 

vásárolnák vissza.  

 

Szátnósi Rafael PB elnöke: 

A 10.000-es nyomatszám egyenként vagy a két gépre együtt vonatkozik? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Azt kértem, hogy úgy állítsák be a számokat és a költségeket, hogy az Önkormányzat 

szempontjából a legoptimálisabb legyen.   

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Europrofil Kft. ajánlatát, aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta.  

 

156/2013. (XII.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a hivatali nyomtatóra vonatkozó előterjesztést.   

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat számára a legkedvezőbb, az 

Europrofil Kft. által benyújtott ajánlatot fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert 

a határozat mellékleteként csatolt tartalmú ajánlatnak megfelelő megállapodás aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

d.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása 

 

e.) Az Önkormányzat 7/2013. (III.14.) számú, a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról  szóló rendelet módosítása  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A módosítások ismertetésére felkérem jegyző asszonyt.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az SZMSZ módosítás, a következő napirendi ponthoz kapcsolódó szociális rendelet-

módosításhoz, illetve a már elfogadott hulladékszállítási rendelet-módosításhoz kapcsolódik. A 

hulladékszállítási rendelettel kapcsolatban a polgármesteri hatásköröket ki kell egészíteni azzal, 

hogy a kedvezményes 60 l-es gyűjtőedények igénybevételének elbírálását a polgármester 

átruházott hatáskörben gyakorolja. A szociális rendelet módosítása azért szükséges, mert 2014. 

januárjától a szociális törvény változik és előírja, hogy ezeket a változásokat nekünk is át kell 

vezetni. Egy új kategória lép be, amit önkormányzati segélynek nevez, ez felváltja az eddigi 

átmeneti segély és a temetési segély kategóriát. A rendelet előkészítése során az előzőekben 

megfogalmazott feltételekkel dogoztuk ki a tervezetet. A közgyógyellátási igazolványok 

méltányossági alapon történő kiadása eddig jegyzői hatáskörbe tartoztak, javaslom, hogy 

kerüljön át polgármesteri hatáskörbe, hiszen 5 napon belül továbbítani kell OEP felé a kérelmet, 

mivel testületi hatáskörben nehézkes lenne a határidők betartása. Az önkormányzati segélynél az 

ügyintézési határidő 15 nap lesz, ezért az EEB hatáskörében lévő önkormányzati segélyeket ezen 

túl egy hónapban kétszer kell tárgyalni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az SZMSZ módosítása a másik két rendelet technikai átvezetése.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

Kértem jegyzőasszonyt, hogy nézze át azt, hogy a közgyógyellátás megítélése mennyire érinti az 

Önkormányzat költségvetését.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Ami az Önkormányzatnál marad, az a méltányossági közgyógy, ami azt jelenti, hogy egy 

embernek az OEP által kiszámolt összes gyógyszerköltségének, illetve az egyszeri gyógyító 

költségének a 30 %-át kell az Önkormányzatnak fizetni. Az egyszeri támogatás havi 6.000,- Ft 

lehet, illetve a gyógyszerköltség meg kell, hogy haladja a 7.121,- Ft-ot. Ezek alapján, amit egy-

egy ember után kell fizetni az OEP felé 39.000,- Ft, 34.000,- Ft, 28.000,- Ft. A 2013. évben 

összesen 128.718,- Ft-ot fizettünk be.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A polgármesternek van mérlegelési joga? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nincs, a rendelet behatárolja ugyanúgy, mint a törvény szigorú kötött szabályokkal.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A rendkívüli gyógyszertámogatás megállapítása egy új lehetőség az EEB-nak? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Nem. Eddig úgy működött, hogy az átmeneti segély akár természetben is adható. Úgy 

gondoltam, hogy ne két pontban fogalmazzuk meg, hanem a pénzbeli ellátás helyett 

természetbeni juttatásként felsorolásszerűen megfogalmazódott, hogy mire lehet adni 

(gyógyszer, ruha, tűzifa, stb.).  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Köszönöm, az összeg, amit adhatunk az nem változott. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Nem, arra nem terjed ki, de nyilván a Képviselő-testület kompetenciája, hogy az összegen 

módosít-e. A most érvényes rendeletünkben ennyi összeg volt meghatározva, ezért került bele, 

ami új az az Önkormányzati segélyként, pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 

kamatmentes kölcsön. A mostani rendeletünkben 40.000,- Ft-ban határozza meg a maximum 

adható kölcsön összegét, eddig nem éltek vele. A köztemetés kategóriába tartozó segélyeknél 

vannak olyan ügyfelek, akik vissza is fizetik a segélyt, de átmeneti nehézségekkel küzdenek. 

Ezért írtuk bele a rendelet tervezetbe, hogy ezt a temetési segély elnevezésű kölcsönt 150.000,- 

Ft-ban határozzuk meg és a folyósítást követő 2. hónaptól kezdődően 10 hónap alatt vissza is 

fizethesse a kérelmező. A köztemetés az eddig is 70.000,- Ft volt, ami marad is.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A temetési segélynél a költségvetés az, ami korlátokat szab, hiszen a gyakorlat az, hogy 10.000,- 

Ft-ot adunk minden kérelmezőnek.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A rendelet részét képezi az is, hogy a köztemetés ügyintézési határidejét 21 napra szűkíti.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Mivel egy napirenden belül a két rendeletmódosítást megtárgyaltuk, javaslom, hogy egybe 

szavazzunk a kért rendeletnek a módosításáról, aki egyetért az előterjesztett 

rendeletmódosításokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület a rendelet tervezeteket egyhangúlag  elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 18/2013. (XII.13.) számú az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról lásd. 2. számú mellékletként. 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 19/2013. (XII.13.) számú a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 7/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról lásd. 

3. számú mellékletként. 

 

f.) Közművelődési intézményvezető kérelmének a megtárgyalása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Már több alkalommal beszéltünk arról, hogy a lakosság részéről igény merült fel arra, hogy 

olyan fellépőket kell keresni a rendezvényekre, aki a különböző igényű látogatóknak megfelel. A 

mulatós kategóriában Nótár Maryvel történtek egyeztetések, aki előleget kér ahhoz, hogy lekösse 

a fellépését. A legkorábbi rendezvény 2014. május 1-je, erre az alkalomra kerestek fellépőt. 

Átadnám a szót Rakusz Márta intézményvezetőnek. 

 

Rakusz Márta intézményvezető: 

A lényeget polgármester úr megfogalmazta, az a kérdés, hogy járható út-e az Önkormányzat 

számára az, hogy előleget fizetünk egy fellépőnek. Ilyen eset most fordult elő először, eddig 

elegendő volt a szerződéskötés, és mivel költségvetést érint, ezért kérem a Képviselő-testületet, 

hogy döntsön ebben a kérdésben. Ez a döntés nem konkrétan az említett előadóra vonatkozik, 

hanem a későbbiekre nézve is irányadó. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Akik részt vettek az utóbbi években a Tárkányok Találkozóján elmondták, hogy milyen fellépők 

szerepeltek egy-egy ilyen rendezvényen. Azt a színvonalat kellene megcélozni. Személyesen 

sem a fellépőt sem a konstrukciót nem támogatom. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Magam sem támogatom ezt a kérést, nekünk nem kell elmenni ilyen irányba, nem azért, mert a 

költségvetésünk nem engedi. Azokkal a művészekkel, akik az Önkormányzatot 

fizetésképtelennek tartják, nem kell szerződést kötni. A jövőre vonatkozóan is mondom, hogy 

ilyen előleges játékba nem szeretnék belemenni, függetlenül a fellépőtől. Más lenne a helyzet, ha 

egy egész estés 2.000.000,- Ft-os fellépésről volna szó.  

 

Juhász Csaba alpolgármester: 

Annak idején az Országos Rendezőiroda rendezte ezeket a dolgokat. A művésszel is történhet 

bármi, beteg lehet, baleset érheti, stb., ezért én sem támogatom ezt a kezdeményezést.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Mivel ehhez az előterjesztéshez határozati javaslat sem készült, inkább egy iránymutatás lenne, 

javaslom, hogy maradjunk az imént elmondottakban, aki egyetért, kérem, jelezze. 

 

A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatta.  
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g.) A Felsőtárkányi Óvodában téli szünet elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ez elég egyszerű napirend, az óvodavezető leírta kérelmének az indokát, a szülőkkel egyeztetett. 

Javaslom, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a Képviselő-testület az óvoda téli zárva 

tartását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta.  

 

157/2013. (XII. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Óvoda téli zárva tartásának időtartamát, 

melynek idejét 2013. december 21.-től 2014. január 5.-ig határozza meg. 

 

Felelős: Óvodavezető     

Határidő: azonnal  
 

h.) Költségvetési átvezetés 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Sportegyesületnek a költségvetési átvezetése, ami felmerült a bizottsági ülésen, fejezetekre és 

címekre lebontva. A Sportegyesület részéről kérés az volt, hogy bevételi és kiadási számként is a 

2.229.500,- Ft bérleti díj, illetve átadott pénzeszközként jelenjen meg. Ez az átvezetés kell ahhoz, 

hogy a pályázat rendben lebonyolódjon. A költségvetést nem terheli, javaslom a Képviselő-

testületnek a határozat elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta.  

 

158/2013. (XII. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. 

évi költségvetésben az alábbi módosítást hajtja végre:  

- 1. számú melléklet II. fejezet 1.2. Bérleti díj                                                                     

+2 229.500  Ft 

- 2. számú melléklet IV. fejezet 2. Sportegyesület-Labdarúgás átadott pénzeszközök    

+2 229.500  Ft 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege 2 229 500 Ft-tal nő. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Az a kérdésem, hogy van-e rá mód, hogy azok a 70 év felettiek, akik nem tudnak elmenni a 

hivatalba átvenni a szaloncukrot, megkapják más módon? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A szaloncukrot a hivatalban adjuk még ezen a héten, a jövő héttől pedig azoknak, akik nem 

tudtak eljönni érte, házhoz viszik a kolléganők.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Nem lehetne megoldani úgy, hogy ne kelljen menni érte az időseknek? 
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A szaloncukrot mindig a hivatalban adtuk. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Egyrészt minden évben a hivatalban adtuk ki az időseknek a szaloncukrot, másrészt igény is van 

rá, bejönnek, váltanak egy-két szót a kollégákkal, Nagyon kedvesek az idősek. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Sajnálom, hogy nem került rá a csomagra az a korábbiakban jól bevált kedves kis lapocska, 

melyen kellemes ünnepeket kívánunk az időseknek.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Még egy dolog, a kerékpárúton a közvilágítás, illetve a lámpatest hiánya, történt-e ez ügyben 

valami? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen, újra bejelentettük a problémát az ÉMÁSZ felé.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Két problémát szeretnék mondani, az egyik, hogy itt az Ifjúság úton az egyik kert végében 

közvilágítási oszlop van elhelyezve, amin világít is a lámpa. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, az állampolgári kérésre lett elhelyezve. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Túlzásnak tartom azt, hogy kérésre magánszemélyek udvarát világítjuk. A másik, panasz 

érkezett, hogy a Bambarából hamut és törmeléket helyeztek el az egyik kert végébe, ahová az 

eső bemossa a szemetet. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, tudomásom van róla, a bejárásnál jeleztem is a kivitelezővel, azt az ígéretet kaptam, hogy 

holnap elszállítják a törmeléket. Kértem, hogy az árkot is állítsák vissza eredeti állapotba.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Megnézettük, hogy jutalmazásra milyen lehetőségek vannak, és bérmaradvány terhére lenne 

lehetőség némi jutalom kiosztására. A nonprofit kft-nél 1.380.000,- Ft-os keretet javaslok, a 

dolgozók ebben az évben is nagyon szépen teljesítettek. Javaslom jóváhagyni azzal, hogy ebből 

az összegből az ügyvezetőnek bruttó egyhavi jutalmat javaslok, a többit pedig ossza szét belátása 

szerint. A hivatal tekintetében, közművelődés, és akik még hozzánk tartoznak, képződött egy 

1.089.000,- Ft bérmaradvány, amit pedig a polgármester úr és a jegyzőasszony szeretne 

1.219.200,- Ft. A különbség 131.000,- Ft, javaslom, hogy ezt az összeget a költségvetési tartalék 

terhére biztosítsuk. Költségvetés szempontjából ezek a számok bruttó számok. A hivatali 

keretből 146.050,- Ft-os keretet javasolnék a polgármester úrnak, a többit pedig a vezetők 

belátásuk szerint osszák szét.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Arra az egyre ügyelnék, hogy a kft. takarítói az iskolában és a Faluházban is dolgoznak, és, hogy 

ne legyen esetleges sértődöttség a jutalomkeret osztásánál jó lenne odafigyelni. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az óvodáról nem beszéltem, tudomásom szerint ott nem képződött bérmaradvány, de úgy tudom, 

hogy a minőségi bérpótlékot sikerült kiosztani.  
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Pelyhe Istvánné képviselő: 

Azért gondoltam megemlíteni ezt, hogy az öröm helyett ne legyen sértődés. A közművelődési 

intézményvezetővel esetlegesen egyeztethet a kft. ügyvezetője. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A bérek titkosak, az, hogy egymás között mit beszélnek meg, nem ránk tartozik. Jómagam, mint 

képviselő nem szeretnék belemenni ilyen szinten. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönöm szépen, javaslom elfogadásra Szántósi Rafael indítványát, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta.  

 

159/2013. (XII. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének 

határozata:  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. 

évi költségvetési bérmaradványt kiegészítve az önkormányzati alkalmazottak, a hivatal 

munkatársai és a közművelődés munkatársai részére bruttó 1.219.200,- Ft összegű jutalom 

keretet biztosít költségvetése terhére.  

Tulajdonosi hozzájárulását adja a Felsőtárkány Nonprofit Kft. alkalmazottai esetében 

bruttó 1.380.000,- Ft-os jutalomkeret kiosztásához, melyet a Kft. saját költségvetése terhére 

biztosít. 

 

Felelős: polgármester, jegyző, ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Előzetesként szeretném javasolni, hogy a következő évben a Bükk-kapu Kft-hez bizonyos 

tevékenységek átkerüljenek. Egyrészt a közművelődéstől a Tóparti rendezvénytér értékesítése és 

az ezzel kapcsolatos szervezések, illetve szeretném, ha a települési rendezvényeknél a 

közművelődés a rendezvényekkel a nonprofit kft. a technikai eszközök biztosításával a Bükk-

kapu Kft. pedig bizonyos rendezvények lebonyolításával foglalkozhatna. A javaslatom arra 

vonatkozik, hogy nézzük át, milyen lehetőség van arra, hogy a Bükk-kapu Kft. is egy kicsit 

önállóbb életet kezdjen élni.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Azt javaslom, hogy a következő testületi ülésre ezt előterjesztés formájában le kellene írni, és 

pontonként megvitatjuk az érdekeltekkel, hogy megvalósítható-e ez az elképzelés. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Természetesen. 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Az a kérdésem, hogy a nonprofit kft-nél az adminisztratív segítség nem december 31. napjáig 

van megszavazva? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, a januári ülésen meg kell hosszabbítani a megbízást, a januári bérét pedig finanszírozza a 

kft.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az óvodavezető jelezte, hogy pedagógiai asszisztens, illetve óvodatitkár felvételén gondolkodik.  

 

Holló Anita óvodavezető: 

Az óvodatitkár létszámfüggő, 100 fő fölött lehet igényelni, a bérét finanszírozzák.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 18.25 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


