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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2014. január 23. napján 16.35 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

A jegyzőkönyv vezetése 23. oldaltól 25. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

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 

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 tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen 

született határozatokat. 

 

11/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő – testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-területe az Emberi Erőforrás Bizottság 

külsős tagja Rázsiné Mata Ildikó a tisztségéből való lemondását elfogadja. 

 

12/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő – testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-területe az Emberi Erőforrás Bizottság 

tagjának Pelyhe Istvánné Kakuk Aranka képviselőt választja. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Egyebekben kíván-e még valaki hozzászólni? Kakuk Pál képviselő úr. 
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Kakuk Pál képviselő: 

Több alkalommal jeleztem, hogy a településen az útpadka kijavítása nehezen halad. Örültem 

annak, hogy a Dózsa Gy. utcában az útszéli nagyobb gödrök be lettek temetve. Az a 

véleményem, hogy ezt a munkát teljes mértékben el kellene végezni, hiszen ha az útszéle letörik, 

az sokkal nagyobb kiadást jelent a későbbiekben az Önkormányzatnak. Már most jól látható, 

hogy az idei költségvetésben is kell bizonyos összeget útjavításra elkülöníteni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Útjavításra minden évben kell pénzt félretenni. Kérdezem a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 

mikor tudjuk a munkát elkezdeni? 

 

Balogh László ügyvezető: 

A részleges javítások folyamatosan történnek, a teljes javításhoz csak akkor tudunk hozzáfogni, 

ha az idő engedi, illetve külsős vállalkozó segítéségét kell kérni. 

 

Kakuk Pál képviselő: 

A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy jó lenne, hogy ha a Tóparton nem épülne már 

semmi, se játszótér, se parkoló, se faházak, inkább a Sziklaforrás kiépítésére áldozzunk. A 

település lakosai részéről is érkezett igény arra, hogy ezt a forrást végre rendbe tegyük.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Az a kérdésem, hogy a Tóparton a faházakra meg lettek-e már kötve a szerződések? 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Nem, az Önkormányzat részéről elkészítettük a szükséges papírokat, erőszakkal nem tudunk 

senkivel szerződést kötni. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A képviselői felvetésre szeretnék reagálni. A jövő hónapban költségvetési rendelet elfogadása a 

fő napirend, az előkészítő szakaszban is részt kell venni, el kell jönni és ott felvetni ezeket az 

igényeket. Minden évben január hónap végén történik a költségvetés előkészítése, ahol a 

felsorolt feladatokat rangsoroljuk, és úgy rendelünk mellé pénzt. Kérek minden 

képviselőtársamat, hogy ebben a tekintetben aktivizálja magát.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

A bizottsági üléseken évek óta téma többek között a forrás is, de akik nézik a kábel televízión 

keresztül a Képviselő-testületi ülésekről készült felvételt, azt látják, hogy nem szólunk hozzá, 

pedig minden napirendi pont a bizottsági ülésen részletesen meg van tárgyalva. Ezt azért 

mondtam el most, hogy lássák a tévében, hogy igenis el van mondva, igenis foglalkozunk ezzel 

az üggyel is.   

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Most már értem, ez a hozzászólás nem a képviselőknek szólt, hanem a lakosságnak.  

 

Kakuk Pál képviselő: 

Igen. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az a véleményem, hogy te is itt ülsz ebben a Képviselő-testületben több mint 10 éve, és tudod 

jól, hogy minden egyes költségvetés készítés előtt az összes beruházási igényt, ami a 

képviselőktől, a hivataltól, civilszervezetektől érkezik, megvizsgálunk és rangsorolunk. Ez a 

téma is több alkalommal napirendre került, de azt mondtuk közösen, hogy más feladatok előrébb  
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valók. Remélem, hogy 2014-ben állunk olyan jól, hogy az elfogadott pályázatainkon felül 

még olyan sajáterős beruházásokat tudunk megvalósítani, amihez a költségvetésből forrásokat 

tudunk rendelni.  

Az útpadkánál figyeltem fel egy kicsit, mert ebben a ciklusban legalább öt alkalommal 

megbeszéltük és úgy mondtad, mintha most találtad volna ki, pedig közösen úgy döntöttünk, 

hogy először tegyük rendbe az útjainkat és utána 2014-ben a legfontosabb feladat az útpadkák 

rendbetétele lesz.   

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Ehhez még annyit, hogy valami nem attól valósul meg, ha beszélünk róla, hanem ha teszünk 

mellé pénzt is.  

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 


