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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2014. január 23. napján 14.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

1/2014. (I.23.) A civilszervezetek 2013. évi munkájáról készült beszámolók elfogadása 

2/2014. (I.23.) A Bükk-kapu Kft. és a Közművelődési Intézmény közötti bérleti 

szerződést elfogadása 

3/2014. (I.23.) A Közművelődési Intézmény és a Bükk-kapu Kft. közötti bérleti 

szerződést elfogadása 

4/2014. (I.23.) Medicina Komplex Házibeteg Szolgálat és az Önkormányzat közötti 

szolgáltatási szerződés elfogadása 

5/2014. (I.23.) Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0082 azonosító számú, „Az egészségügyi 

alapellátás fejlesztése Felsőtárkányon” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó szerződés megkötése 

6/2014. (I.23.) A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. festő és 

adminisztratív munkatárs alkalmazásának jóváhagyása 

7/2014. (I.23.) Lakásépítési támogatás elszámolásának elfogadása 

8/2014. (I.23.) Bükk kapuja védjegyoltalom jóváhagyása 

9/2014. (I.23.) 7/2013. (III.14.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményeztetésre bocsájtása 

10/2014. (I.23.) Zárt ülés elrendelése 

Rendeletek: Tárgya: 

1/2014. (I.23.) A 12/2013. (VI.13.) számú a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadása 

 

2/2014. (I.23.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 1. oldaltól 20. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

 

Napirendi pontok: 

 
1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

2. A civilszervezetek beszámolója a 2013. évben végzett tevékenységről  

Előadó: polgármester, civilszervezetek képviselői 

 

3. Az állatorvos tájékoztatója az eltelt év munkájáról 

Előadó: polgármester, állatorvos 
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4. Bükk-kapu Kft. és a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény közötti 

szerződés megtárgyalása 

Előadó: polgármester, ügyvezető, intézményvezető 

 

5. A 12/2013. (VI.13.) számú a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

7. Medicina Komplex Házibeteg Szolgálat és az Önkormányzat közötti szolgáltatási szerződés 

megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

8. Egészségház pályázat  

Előadó: polgármester 

 

9. A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. létszámával kapcsolatos 

előterjesztés 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 

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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1. napirendi pont 

Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

- A hulladékszállítással kapcsolatban el szeretném mondani, hogy 2014. január 1. napjával 

országos szinten érvénybe lépett a hulladékszállítási, hulladékgazdálkodási törvény, 

egészségügyi miniszteri rendelet és egy Önkormányzati rendelet. A jogszabályok kötelezően 

előírják a heti hulladékszállítás igénybe vételét, illetve kötelezően előírják a szolgáltató részére a 

rendelkezésre állást és a szállítást. Ebben az Önkormányzatnak így a Képviselő-testületnek nem 

volt mozgástere. A jogszabály lehetőséget biztosít bizonyos kedvezmények biztosítására, viszont 

ezeket a kedvezményeket a szolgáltató átterheli az Önkormányzatra. Ebben az ügyben született 

érdemi Képviselő-testületi döntés, mely rendelet kivonata a helyi kábel televízión megjelent az 

alábbiak szerint: 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. január 1. napjától csak heti egyszeri 110 l-es (szerdai 

napokon) hulladékszállítás lesz a településen. Az Önkormányzat 17/2013. (XII.13.) számú 

rendeletében meghatározottak szerint 60 l-es edények igénybe vételére jogosult, aki betöltötte a 

70. életévét és a háztartásban rajta kívül legfeljebb egy személy tartózkodik. 

 

K i v o n a t 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

17 /2013. (XII. 13.) számú önkormányzati rendeletéből 

 

11. § 

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények 

 

(4)  A 60 literes hulladékgyűjtő edényt az az ingatlantulajdonos használhat, aki betöltötte a 

70. életévét és a háztartásban rajta kívül legfeljebb egy személy tartózkodik életvitelszerűen 

és az ingatlanban más személy nem létesített sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet.  

 

(5)  Amennyiben a háztartásba a jogosultakon kívül a népességnyilvánítás adatai szerint más 

személy is be van jelentve, a támogatás nem jár. 

 

(6)  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. 

 

(7)   A kedvezmény az arra jogosultat a 70. életéve betöltését követő hónap 1. napjától illeti 

meg. 

 

A kedvezménnyel kapcsolatos ügyekben Felsőtárkány község polgármestere jár el, átruházott 

hatáskörben. 

 

 

Az árak alakulásáról a szelektív hulladék gyűjtésének időpontjáról, illetve a díjfizetés 

módjáról és gyakoriságáról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. 

 

Ez a kedvezmény egy olyan fajta kivétel, amellyel az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten 

támogatja a helyi lakosságot. A különbözetet a szolgáltató bármikor kérheti az Önkormányzattól, 

hiszen alapértelemben mindenkinek heti 120 l-es hulladékszállítást kellene igénybe venni. 
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Kemény harcot vívott a Képviselő-testület annak érdekében, hogy megtarthassuk a már jól 

bevált kéthetes szállítás lehetőségét, de sajnos erre ebben az évben már nem lesz módunk. A 

szolgáltatónál annyit tudtunk elérni egyrészt, hogy lehessen kedvezményt igénybe venni, 

másrészt pedig, hogy a 60 l-es edényeket nem kell megvásárolni az erre jogosultaknak, hanem a 

Városgondozás Kft. ingyenes haszonbérbe adja azokat. Az edényeket az Önkormányzathoz 

leszállítja, az Önkormányzat Kft-je pedig ki fogja szállítani a jogosultaknak. Az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban zajlik. A hulladékszállítási matricák 

megvásárlása megszűnik, helyette a szolgáltató negyedévente kiküldi a befizetési csekket, ezzel 

tudják a háztartások teljesíteni a befizetési kötelezettségüket.    

- A Polgármesteri Hivatali fénymásolók cseréjének ügyében született Képviselő-testületi 

határozat, ugyanolyan bérleti konstrukció, mint eddig. Az új készülékeket beállították a 

szerződést megkötöttük a tegnapi naptól működik a rendszer.  

- A Postahivatallal szembeni ingatlan értékesítéséről döntött a testület, írásban, e-mailben és 

telefonon is megkerestem a kérelmezőt, érdemi választ a mai napig nem kaptam. Tájékoztattam a 

kérelmezőt, hogy amennyiben nem ad érdemi választ legkésőbb a márciusi testületi ülésen 

visszavonjuk a határozatot.  

- A települési ingyenes WIFI-s internet-szolgáltatással kapcsolatban tájékoztatom a testületet, 

hogy a szerződést előkészítettük, a BorsodWeb Kft. el is fogadta, a végleges szerződést a jövő 

héten kötjük meg, így nagy valószínűséggel március 1-jétől az ingyenes szolgáltatás el tud 

indulni.  

- Az egri Agria Informatika Kft-vel kötendő szerződést az Önkormányzat jogi képviselője 

előkészítette, a szolgáltatóval a részletekben megállapodtunk. Az informatikai iroda a szerződést 

Eger MJV jogi képviselőjéhez és polgármesteréhez továbbította aláírásra.  

- A Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal a lőtér ügyében előkészített és a testület által 

jóváhagyott szerződés alapján a munkát megkezdtük. Jelenleg az MNV Zrt-nél vár egy 

hitelesítői aláírásra a megállapodás. Lehetőséget kaptunk arra, hogy a lőtérről a faanyagokat 

kitermeljük, ezt a Nonprofit Kft. segítségével javarészt már meg is tettük. Ebből a termelésből 

jelentős mennyiségű tűzifánk lesz, amit egyrészt az Általános Iskola fűtésére, másrészt pedig a 

BM-tól kapott szociális fának a kiegészítésére tudjuk felhasználni. A Képviselő-testület 

bizottsága volt jogosult dönteni a BM által kiírt tűzifa pályázat elbírálásnak ügyében. A mai 

napon 28 kérelmezőnek már kiszállítottuk a szociális tűzifát, a holnapi napon a 45 m³-t ki fogjuk 

szállítani. Az igények beadásának határideje január 31. napja, 45 m³ volt a szociális tüzifa keret, 

ehhez képest 55 m³-t osztott szét az Önkormányzat bizottsága, a további igények kielégítésére 

nem tudok ígéretet tenni.  

 

2. napirendi pont 
A civilszervezetek beszámolója a 2013. évben végzett tevékenységről  

Előadó: polgármester, civilszervezetek képviselői 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a civilszervezetek megjelent képviselőit. Az év első ülésén legfőbb 

témánk minden évben a civilszervezetek által benyújtott beszámolók megtárgyalása és 

elfogadása. Úgy gondolom, hogy aki a tavalyi évben nyitott szemmel járt a települési 

rendezvényeken az láthatta, hogy egyre több civilszervezet működik a lakosság megelégedésére 

és a rendezvények fényét és színvonalát is emelik. Mint minden évben az idén is kaptunk minden 

szervezettől beszámolót és kérelmet is, melyet a bizottságok megtárgyaltak, és kérem a 

bizottságok elnökeit, hogy mondják el véleményüket.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Köszöntöm a civilszerveztek megjelent képviselőit, elöljáróban megköszönöm a szervezetek 

2013. évben nyújtott teljesítményét, munkáját. A civilszervezetek létükkel, közösségszervező 

tevékenységükkel mindig hozzájárulnak Felsőtárkány faluközösségének erősítéséhez. A 

legutóbbi bizottsági ülésen véleményeztük a megkapott beszámolókat.  
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- Felsőtárkányi Sportegyesület: 

Kaptunk egy olyan beszámolót, melyben számszakilag beszámoltak a kapott támogatással, de az 

egyesületi életről nem kaptunk részletes tájékoztatást. Kérem az elnököt, hogy pár szóban 

mondja el a fontosnak ítélt eseményeket. A honlapunkon a szurkolói oldalon napi tájékoztatást 

lehet olvasni, ezt örömmel láttam. Mindent meg lehet találni, ami az egyesülettel kapcsolatos, az 

egyesületi életről kérnénk egy rövid tájékoztatást.  

- Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete: 

A beszámoló változatlanul tartalmas, mindenre kiterjedő, rendkívül részletes és örömmel 

állapítottuk meg, hogy 70 fő fölött van a nyugdíjasok száma a szervezetben. Köszönjük a 

munkájukat. 

- Felsőtárkányi Fúvószenekar: 

Az egyesülettől kaptunk egy rövid értékelést, az a kérdésem, hogy a Zeneiskolával való 

együttműködés hogyan alakul, mert úgy látjuk, hogy a Felsőtárkányi Fúvószenekarban egyre 

kevesebb a Felsőtárkányi lakos. Jó lenne látni a Felsőtárkányi zenészeket az egyesület 

zenekarában.  

- Sziklaforrás közhasznú egyesület: 

A beszámolót köszönjük, tartalmas munkát mutat, de nemcsak a beszámoló, hanem a munkájuk 

is, hiszen a tó és környéke rendbe van. A csapat öregbíti a település jó hírnevét különböző 

versenyeken való részvétellel.  

- Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány: 

Az elmúlt évben fennállásuknak a 60. évfordulóját ünnepelték, ezért tavaly úgy döntöttünk, hogy 

a munkájukat magasabb támogatás összeggel segítjük. Csodálatos ünnepségen vettünk részt, 

méltóképpen megünnepelhettük ezt a kerek évfordulót. Biztatjuk őket, hogy ezt a jelenlegi 

aktivitásukat tartsák meg.  

- Rozmaring Népdalkör: 

Minden települési rendezvényen, megyei rendezvényeken képviselik a falut. Rendkívül aktív, 

együttműködő csoport, ez talán a jelenlegi vezetőjüknek is köszönhető. Köszönjük a munkájukat.  

- Agria Shotokan Karate Egyesület: 

A médiában is többször találkozunk a nevükkel, helyi rendezvényekbe is szinte minden 

alkalommal bekapcsolódnak, nagyon aktív csapat. Tartalmas munkáról számoltak be, köszönjük. 

Az iskolai és intézményi vezetőkkel nagyon jó az együttműködésük. 

- Plébánia Karitász Egyesület: 

Azt az összeget, amit az Önkormányzattól kaptak támogatásként nagyon hasznosan 

felhasználták, köszönjük az együttműködő lelkes tagok munkáját.  

- Labdarúgó Szakosztály: 

Az idősebb labdarúgókat tömörítő csoport vezetőjétől is kaptunk egy számszaki beszámolót. A 

tavalyi évben beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha a Sportegyesület keretében működne, de mivel 

2013-ban kaptak támogatást azzal külön számoltak el. Reméljük, hogy az idei évben a 

Sportegyesület keretein belül kamatoztatják az aktivitásukat.  

- Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület: 

Az elmúlt évben több rendezvényen látható volt, nagyon sokat tettek a faluért. A középkorúakat 

és az idősebbeket hívják túrázni, a fiatalabbakat pedig vetélkedni. Fájlalják, hogy a fiatalok 

körében nem túl népszerű a túrázás. Jómagam biztos vagyok abban, hogy ha az aktivitásuk ilyen 

marad, egyre több fiatalkorú fogja követni őket.   

- Felsőtárkányi Amatőr Gasztronómusok: 

A nagyrendezvényeink rendszeres résztvevői, köszönjük a munkájukat.  

- Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület: 

2012. évben újult meg az egyesület, a tavalyi évben már aktívan dolgoztak. Érezhető a jelenlétük 

a településen. Reméljük, hogy ezután is ilyen aktívan fogják végezni a bűnmegelőző 

munkájukat.  

Kérem a jelenlévőket, hogy aki az írásos beszámolóját kiegészíteni kívánja, az most tegye meg. 

Az EEB a beszámolókat elfogadásra javasolja, a támogatási kérelmeket támogatjuk.  
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Csáti Sándor Felsőtárkányi Sportegyesület elnöke: 

A Sportegyesület a pénzügyi beszámolóját megküldte a Képviselő-testület részére, 

kiegészítésképpen pár mondatot szeretnék szólni. Az egyesület gazdasági szempontból három 

részre bontható. Egyrészről, mint Önkormányzati támogatás, másik oldalról szponzori 

támogatás, illetve pályázati úton történik a gazdálkodásunk. 2011. évben a társasági adóról szóló 

törvény módosult, ez lehetővé tette a látványsportoknak, hogy az illetékes szakági 

szövetségeknél pályázzanak. Az egyesület először ebben az évben pályázott, utánpótlás 

nevelésre 11 millió Ft-ot nyertünk, illetve műfüves pályaépítésre 25 millió Ft-ot. A társasági 

adóról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az illetékes szakági szövetség befogadja a pályázatot és 

nyert pályázat esetén lehetőséget biztosít az egyesületeknek arra, hogy külső támogatóktól a 

társasági adót összeszedjék. Ennek az adónak a lényege, hogy a cégek nem az államnak fizetik 

ezt a pénzt, hanem támogathatnak vele egyesületeket. A 2011. évben az egyesületnek nem 

sikerült összeszedni a műfüves pályára a pénzt ezekből a társasági adókból, ezért erre a 

programra halasztást kértünk.  

2012-ben pályáztunk és utánpótlás nevelésre 18 millió Ft-ot kapott az egyesület, illetve 64 millió 

Ft-ot az élőfüves pálya megújítására.  Ebben az időben a társasági adókból is sikerült a műfüves 

pályára a pénzt összeszedni. Az élőfüves- és műfüves pálya megépítését 2013-ban tudtuk 

megvalósítani. Egy Önkormányzati pályázat sikerességének köszönhetően - a tájépítési program 

keretén belül - tudtunk építeni egy műfüves grund pályát, ami az utánpótlásban játszó 

gyermekeknek nagyon nagy segítség. A Sportegyesület utánpótlásában 162 gyermek vesz részt, 

8 korosztályban versenyeznek, a munkát 6 utánpótlás edző segíti. Az utánpótlásnál a kiadási 

költségeink jellemzően utazási költségek, edzői bérek, illetve a sporteszköz beszerzések.  

A pályázatról még el szeretném mondani, hogy 90 %-os intenzitású pályázat, amihez 10 % 

önrészt kell rendelni. A beruházási elemek 70 %-os támogatási intenzitásúak és 30 % szponzori 

támogatást kell mellé rendelni. A tavalyi évben szerencsére ezeket a beruházásokat meg tudtuk 

valósítani.  

2013-ban szintén utánpótlás nevelésre pályázatot nyújtottunk be, ennél a pályázatnál 13 millió 

Ft-ot sikerült nyernünk, illetve tárgyi eszköz beruházás soron öltöző építésére pályázatunk erre 

32 millió Ft támogatást nyertünk. A tavalyi év végére sikeresen feltöltöttük a keretet és az 

utánpótlás nevelést már tudjuk finanszírozni ebből a pénzből. Beruházási oldalról el szeretném 

mondani, hogy ebben az évben a pályázatok kiírása van folyamatban, reméljük, hogy sikeres 

pályázóval meg tudjuk kötni a szerzősét február hónapban.  

2014. év márciusában kell beadnunk a pályázatot a 2014-2015. bajnoki évre vonatkozóan. 

Utánpótlás nevelés jogcímen tárgyi eszköz beruházás soron tervezzük még megvalósítani egy 

600 fős fedett lelátó építését az MLSZ előírásainak megfelelően, illetve az élőfüves pálya és az 

öltöző közötti zöld területre egy 10x10 m-es filagóriát, rendezvényteret szeretnénk építeni. 

Hangosítás és eredményjelző tábla kiépítésére lehet pályázatot benyújtani, szeretnénk 

megpróbálni bízva abban, hogy sikeres lesz. Az Önkormányzat által vásárolt fűnyíró traktor 

leamortizálódott így szeretnénk újat vásárolni. Ennyit szerettem volna kiegészítésképen 

elmondani.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az elmondott döntések sikerei látványosak, de az érdekelne, hogy hogyan sikerül bevonni a 

szervezet tagjait ezekbe a komoly döntésekbe.  

 

Csáti Sándor Felsőtárkányi Sportegyesület elnöke: 

Az egyesület vezetősége minden döntés előkészítésénél részt vesz, segít a pályázat megírásában. 

Az egyesület tagsága jelenleg 36 fő, akiknek a jelentős része a csapatban is szerepel, illetve 

rendszeresen edzés- és meccslátogatókból áll össze. A tagság 70 %-ával napi kapcsolatban 

vagyunk, ami jelentős mértében segíti a munkánkat.  
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Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Köszönjük. El szeretném mondani, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete és polgármestere 

egy emberként támogatja ezeket a pályázatokat nem kevés önerővel. Megkérem polgármester 

urat, hogy erről pár szót szóljon. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A 2013. évben 105 millió Ft-os összértékű beruházás valósult meg a településen. Ebből 75 millió 

Ft-os pályázati forrást biztosítottak, a társasági adókból kb. 20 millió Ft-os szponzori önerővel 

segítettek be a pályaépítésbe és 10 millió Ft pályázati önerő került bele ezekbe a beruházásokba. 

Nagyon fontos ez az önerő, hiszen így a szervezetek is látják, hogy fontos az Önkormányzatnak, 

hogy beruházások valósuljanak meg a településen. Másrészt magának az Önkormányzatnak is 

fontos, hiszen olyan értékteremtő beruházásokat hajtunk végre, amik itt maradnak a településen. 

El kell mondani, hogy nem csak a Sportegyesület részére nyújtunk támogatást, hanem minden 

értékteremtő beruházást támogatunk. Az a véleményem, hogy a jövőben is minden olyan jellegű 

beruházást támogatni kell, amely a település lakosságát szolgálja.  

Ilyen beruházás lenne – amit az első napirendi pontnál nem mondtam el -, hogy benyújtottunk 

egy pályázatot a Tóparti játszótér létesítésére. Nyertünk egy MVH-s pályázatot, ennek is lesz egy 

minimális önerő része, kb. 6 millió Ft-ból új játszóteret tudunk építeni a Tóparton.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Megkérem a PB elnökét, hogy foglalja össze a bizottság véleményét.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Az idei évben 12 civilszervezet nyújtotta be a pénzügyi beszámolóját, és örömömre szolgált, 

hogy a PB megállapította, hogy mind a 12 civilszervezet szabályszerűen és határidőben 

elszámolt a részükre 2013-ban juttatott támogatásokkal. Ez az összeg összesen megközelítőleg 

9.800.000,- Ft. Ezek a civilszervezetek két részre bonthatók, egyik része, akik jogilag is 

egyesületi vagy alapítványi formában működnek, így bankszámlaszámmal rendelkeznek. 

Másrészt vannak olyan szervezeteink, akiket ugyanúgy a civilszervezetek közé soroljuk (jogilag 

nem alakultak egyesületté), ezért az ő kötelezettségvállalásuk mindig az Önkormányzat 

kötelezettségvállalásán keresztül működnek. Ezt azért mondom el, mert a szabály az, hogy 

bármely egyesület az Önkormányzati támogatást nem használja fel, akár csak 1,- Ft-ot, vissza 

kell utalni az Önkormányzat számlájára. Azok a szervezetek, akik jogilag évente kétszer kapnak 

támogatást bankszámlára, közülük mindenki úgy számolt be, hogy a részükre juttatott 

Önkormányzati támogatást 100 %-ban felhasználta. Van egy-két szervezet, akik a részükre 

megítélt támogatást nem használták fel különböző okokból (Rozmaring Népdalkör és a 

Gasztronómusok). A figyelmet azért szeretném erre felhívni, nehogy úgy számoljanak, hogy a 

2014. évre áthozzák a megspórolt összeget, mert erre nincs lehetőség. Erre lehetőség csak úgy 

van, hogy a 2014. évi igény annyival növekszik, amennyi az el nem használt 2013. évi keret. 

Amennyiben ezek a szervezetek nem így számoltak, akkor még a költségvetés készítése során 

módosító igényt legyenek szívesek benyújtani.  

A 2014. évre beadott igény a szervezetek részéről megközelítőleg 2 millió Ft-al haladja meg a 

2013. évi elszámolt támogatást, tehát 11,7 millió Ft-ra nyújtottak be a civilszervezetek igényt. 

Egyetlen egy jelentősen kiugró igény van a szervezetek között és szeretném megkérdezni, hogy 

ennek mi az oka, a Hagyományőrző Egyesület 3,4 millió Ft-ot igényel. A Rozmaring Népdalkör 

felé jelezném, hogy amennyiben a CD készítésére nem kalkuláltak a támogatási igényben, akkor 

az igényüket módosítsák.  

A PB a beszámolókat színvonalasnak ítélte meg és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

Várhelyi Péter Hagyományőrző Közalapítvány elnöke: 

A három kiscsoport oktatásának az óradíja évek óta 2.000,- Ft, amit nagyon kevésnek ítéltünk, 

ennek a kiegészítésére szánjuk a többlet támogatást. Másrészt az együttes viseletei nagyon rossz 

állapotban vannak, melyeket pótolni szeretnénk, harmadrészt a felnőtt csoporttal szeretnénk 
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elmenni egy hagyományőrző minősítő versenyre, hogy megmérettessük magunkat, 

milyen minősítésre lennénk érdemesek egy országos zsűri előtt. Ez a három tétel emelte meg a 

támogatási igényünket.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A beszámolójuk részletes, tartalmas, van-e még kiegészíteni valójuk? 

 

Farkas Erika művészeti vezető: 

Köszönjük az Önkormányzat előző évi támogatását. A Hagyományőrző Közalapítvány a tavalyi 

évben a 60. születésnapját ünnepelte, a rendezvényen fellépett az első Felsőtárkányi 

gyermekcsoport, ami 5 évvel ezelőtt alakult. Jelenleg 63 gyermek táncol három különböző 

csoportban. Legfontosabb célunk az alapítvány által működtetett hagyományőrző néptánccsoport 

utánpótlás nevelése, a Felsőtárkányi hagyományok őrzése. A gyerekeknek nagy része van abban, 

hogy a hagyományok tovább éljenek.  

A támogatási igényre visszatérve el szeretném mondani, hogy a faluban nagyon sok viselet van 

kint, és sokan nem segítenek minket abban, hogy a kint lévő viseletet felajánlják részünkre. A 

meglévő viseletek pedig öregek, régiek. A néptánc egy olyan műfaj, ami anyagilag nagyon 

igényes, hiszen nem lehet egyetlen viseletben eltáncolni minden műsorszámot. A Felsőtárkányi 

viselet őrzése kötelességünk, de a gyerekeknek szükségük van arra, hogy a Magyarországi 

táncokat is megtanulják. Ahhoz, hogy ezeket a magyar táncokat előadják, szükség van egy 

„átlagos” viseletre, amiben a színpadra ki lehet állni, mert ha nem visszük ezt a tudást színpadra 

az egésznek nincs értelme. Ezért lenne jó felépíteni egy viselettárat, amiből utána évekig lehet 

építkezni. El szeretném még mondani, hogy a kisgyermek csoport születi havonta 500,- Ft 

viselettámogatási díjat fizetnek. A felnőtt csoporttal is az a probléma, hogy a viselet megkopik, 

tönkre megy. Szeretnénk visszaállítani a színpadon Felsőtárkány hagyományos viseletét, amihez 

a támogatásukat kérjük. Tudjuk, hogy a költségvetés véges, ezért bármekkora támogatást is 

kapunk tisztelettel megköszönjük.   

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A következő testületi ülésen fogadjuk majd el a 2014. évi költségvetést, biztos vagyok abban, 

hogy miután alátámasztott kérdést fogalmazott meg a csoport lehetőségeinkhez mérten támogatni 

fogjuk őket.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Támogatom a törekvést, hogy hozzunk létre egy viselettárat, ezt a növekményt, amit kérnek, 

betenném egy pályázati alapba és megnézném, hogy hogyan lehet megsokszorozni. Biztos 

vagyok abban, hogy a 2014. évben is lesznek olyan pályázatok, aminek keretében ezt meg tudják 

tenni.  

 

Farkas Erika művészeti vezető: 

A közalapítványoknak kiírt pályázatok legtöbbje kizárja a viseletre és tárgyi eszközre való 

pályázás lehetőségét.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Ezt érdemes lenne jelezni a megfelelő civil fórumok irányába, hogy adott esetben a pályázat 

kiírók hogyan tudják ezeket a szempontokat érvényre juttatni.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Az Agria Shotokan Karate Egyesület elnöke jelezte, hogy szólni kíván.  

 

Juhász Ferenc Agria Shotokan Karate Egyesület elnöke: 

Az egyesület nevében köszönöm a tavalyi évben nyújtott Önkormányzati támogatást. Köszönöm 

továbbá az Általános Iskola igazgatójának és Rakusz Márta intézményvezetőnek a segítségét. 
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Amiért szót kértem nem más, minthogy 2014. február 1-jén az egyesület házi versenyt rendez 

itt Felsőtárkányban, erre szeretnék minden érdeklődőt meghívni.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A honlap mindig friss, az egyesületi életet jobban ki kellene emelni, mert a jegyzőkönyvek és a 

beszámolók is arról tanúskodnak, hogy egy együttműködő csapatról van szó és a szabályok 

szerint működik. Köszönjük a munkájukat.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A civilszervezetek részéről van-e még hozzászólás? Polgárőr Egyesületnek megadom a szót. 

 

Fekete Gábor Polgárőr Egyesület képviselője: 

Az egyesület nevében szeretném megköszönni az Önkormányzatnak a 2013. évben nyújtott 

támogatást. A működésünkhöz elengedhetetlenül szükséges gépjárművet megvásároltuk, és 

rendszeresen használjuk a szolgálatok során. Örömmel tájékoztatom a testületet, hogy a 

taglétszámunk bővült, jelenleg 22 fővel dolgozunk. Fontosnak tartom elmondani, hogy a helyi 

körzeti megbízottal példás kapcsolatot alakítottunk ki, ami reményeink szerint meg is mutatkozik 

a közbiztonsági statisztikában.  A szolgálatokat úgy osztottuk be, hogy a körzeti megbízottal 

egyeztetve a lehető legnagyobb időintervallumban legyen bűnmegelőzési tevékenység a 

településen. Ez annyit tesz, hogy amikor a rendőrség van szolgálatban, akkor mi nem vagyunk és 

fordítva. Az Önkormányzati rendezvényeken is részt vettünk, mind biztosítási mind pedig 

bűnmegelőzési munkát végeztünk. El szeretném még mondani, hogy az Egererdő Zrt-vel is 

megállapodást kötöttünk, ami annyit jelent, hogy a településhez tartozó erdőterületeken és 

külterületeken is szolgálatot teljesítünk.  Az Erdőgazdaság a közös szolgálatok idejére biztosítja 

a terepjáróját, amivel megkönnyíti a terepre történő jutásunkat.  

A 2014. év terveink között szerepel, hogy a megvásárolt autót megfelelő technikai eszközökkel 

szeretnénk felszerelni és fenntartani. A Polgárőr törvény 2013. évben hatályba lépett paragrafusa 

azt mondja ki, hogy egységes egyenruhával kell ellátni a polgárőrség tagjait. Anyagi támogatást 

teljes mértékben tudjuk, hogy nem kapunk erre, de kérjük az Önkormányzatot, hogy 

lehetőségeihez mérten próbáljon segíteni ebben. Az idei évben próbálunk minél több tagot 

beszervezni az egyesületbe és a szolgálatok számának növelése az elsődleges célunk.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A magas támogatási igénynek valószínűleg a formaruha beszerzése az oka. Ez lett volna a 

kérdésem, mert egy kicsit soknak tartom a támogatási igényüket. 

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

Én pedig kevésnek tartom az igényelt összeget, mert mire a felsoroltakat összeadjuk, 

véleményem szerint nem lesz rá elég a támogatás. 

 

Juhász Csaba István alpolgármester: 

El szeretném mondani, hogy a semmiből állítottuk fel kb. másfél évvel ezelőtt ezt az egyesületet, 

és az a véleményem, hogy nagyon jól sikerült. Nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal, 

meghálálták azt a törődést, amit tőlünk kaptak és az igényeknek megfelelően maradéktalanul 

ellátják a munkájukat. A formaruhával kapcsolatban jó lenne legalább elindulni, hogy eleinte 

egy-egy ruhadarab legyen egyforma. El szeretném még mondani, hogy a polgárőrök 

igazolvánnyal rendelkeznek, minden tagnak vizsgázni kellett.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönjük szépen, további hozzászólás van-e? Rozmaring Népdalkör. 
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Kakuk Simonné Rozmaring Népdalkör képviselője: 

Nagyon köszönjük a támogatásukat, illetve, hogy a művészeti vezetőnk megmaradt. Az egész 

csoport nevében szeretném mondani, hogy minden fellépésre saját autóval járunk, jó lenne, ha 

lenne lehetősége arra az Önkormányzatnak, hogy egy kisbuszt beszerezzen. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Itt szeretném elmondani, hogy a tavalyi évig Felsőtárkány ki volt zárva, mivel szerencsére nem 

hátrányos helyzetű település, az ilyen jellegű pályázatokból. 2013-ban nyílt egy lehetőség 

kisbusz vásárlására, rögtön benyújtottuk a pályázatot. Várunk az eredményre.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e felvenni a kapcsolatot a Felsőtárkányi Zeneiskolával, 

annak érdekében, hogy fiatalabb tagokkal bővüljön az népdalkör. 

 

Kakuk Simonné Rozmaring Népdalkör képviselője: 

Nagyon szívesen fogadnánk a fiatalokat, de nem jönnek. A korombeliek közül sokan úgy 

gondolják, hogy előítéletekkel vannak felénk az emberek. A Zeneiskola inkább a táncosok felé 

orientálódik, viszont az énekkarnál lehetne utánpótlás szempontjából érdeklődni, nagyon jó 

ötletnek tartom. Meg fogjuk keresni őket.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A Képviselő-testület részéről is megfogalmazhatunk egy kérést, hogy szorgalmazzák és segítség 

a tehetséges gyermekeket.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszönjük, Fúvószenekari Egyesület részéről kívánnak szólni. 

 

Bartyik János Felsőtárkányi Fúvószenekari Egyesület elnöke: 

Szeretném megköszönni a tavalyi évben nyújtott támogatást. Sajnálatos, hogy az eltelt évek 

során folyamatosan csökken a vidéki fellépéseink száma. A rendezvényszervezőknek annyira 

csekély összegből kell gazdálkodniuk, hogy egy ilyen zenekart már nem tudnak megfizetni.  

Képviselői kérdés volt, hogy a Zeneiskola és a Fúvószenekar közötti kapcsolatnak van-e 

eredménye. El kell mondani, hogy kézzelfogható eredmény nincs. A kapcsolatfelvétel óta ugyan 

bővült a zenekar, de nem a Zeneiskolából érkezett növendékkel. A februári hónapban lesz egy 

közös fellépésünk a Zeneiskolával, és némi vonzerőt jelent a növendékeknek, hogy beülhetnek a 

nagy zenekarba. Sajnos az Zeneiskolában nincs olyan művészeti vezető, mint a 

Hagyományőrzőknél, aki az utánpótlást szívügyének tartja.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A Zeneiskolában zenekarok szerveződnek, lehetne ezekből a zenekarokból a nagy zenekarba 

szintetizálni azokat, akik megfelelő színvonalon játszanak. Nagyon sok felvétel van a zenekar 

fellépéseiről meg kellene mutatni a diákoknak is, hogy lássák ez egy színvonalas csapat és ide 

érdemes tagként belépni. 

 

Bartyik János Felsőtárkányi Fúvószenekari Egyesület elnöke: 

A jelenlegi tagok 1/3-a már sajnos nem Felsőtárkányi.  

 

Bolyki Sándor Felsőtárkányi Fúvószenekari Egyesület képviselője: 

El szeretném mondani, hogy évekkel ezelőtt készítettem én egy összefoglalót, többek között a 

zenekarról is. Több alkalommal is felajánlottam megfelelő fórumokon, nem volt rá idény, de 

ezek az anyagok megvannak bármikor megtekinthetőek. Nagyon sok kezdeményezés történt a 

Zeneiskola felé, de az időpontban soha nem tudtunk megegyezni.  
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

További kiegészítés civilszervezetek részéről? 

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

A településen van egy civil szerveződés, róluk nem esett szó a Testvérkapcsolatok Baráti Köre, 

akiknek mindenképpen meg kell köszönni a munkájukat.  

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

Szeretném megköszönni a civilszervezeteknek a színvonalas, részletes beszámolókat. 

Tudomásom szerint az idei rendezvényekkel kapcsolatban a hétfői napon volt egy megbeszélés 

az egyesületekkel, szervezetekkel, az a kérdésem, hogy megtörtént-e az egyeztetés, mert az 

elmúl években voltak problémák ezzel kapcsolatban. 

 

Rakusz Márta közművelődési intézményvezető: 

Igen megkezdtük az előkészítő munkát.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs további hozzászólás, elfogadásra javaslom a beszámolókat, aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

1/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a Felsőtárkány Község Önkormányzata által 

2013. évben támogatásban részesített civil szervezetek tevékenységéről készült beszámolót, 

valamint az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást. 

 

3. napirendi pont 
Az állatorvos tájékoztatója az eltelt év munkájáról 

Előadó: polgármester, állatorvos 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az állattartással kapcsolatban új jogszabály jelent meg és az ebek oltásával kapcsolatos adatbázis 

is elkészült. Megkérem jegyző asszonyt, hogy erről bővebben tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A doktor úr beszámolójában felmerült az eb összeíráshoz kapcsolódó új jogszabályi hivatkozás. 

A 2012. évben önkéntes alapon működő eb összeírás volt Felsőtárkányban, de sajnos nem volt 

teljes körű, ezért az idei évben újra lesz összeírás. Az adatlapot a honlapról már le lehet tölteni, 

illetve az adóívekkel ki lesz küldve minden házhoz a nyomtatott adatlap kitöltési útmutatóval és 

egy tájékoztatóval, hogy március 15. napjáig akár személyesen akár postai úton vissza kell 

juttatni a Polgármesteri Hivatalba. Az, aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, 

szankcióban részesülhet, állatvédelmi bírság szabható ki, aminek a minimum összege 30.000,- 

Ft. Minden Felsőtárkányi lakost kérek, hogy figyeljen erre és amennyiben módja van rá, minél 

hamarabb juttassa vissza a Polgármesteri Hivatalba az adatlapokat, hogy az Országos 

Adatbázissal össze tudjuk vezetni.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Jól értettem, hogy minden egyes házba be lesz dobva az adatlap? Ezt azért kérdezem, hogy akik 

nem nézik a kábel tv-t azok is tudni fognak róla. 
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A tájékoztató alapján azt látom aggasztónak, hogy 25 %-al kevesebb kutyát oltott be a doktor úr, 

mint tavaly. Ugyanakkor leírja, hogy a kóborló rókák milyen veszélyt jelentenek, nagyon 

időszerű már, hogy ellenőrizzék a veszettség elleni védőoltások beadását. Véleményem szerint 

nagy gondot jelent a településen az is, hogy olyan kutyák, melyeknek gazdája van az utcán 

kóborolnak.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen, sajnos több esetben előfordul, hogy kóborló ebet jelentenek be a lakosok, ilyenkor 

bejelentést teszünk a Városgondozás Kft. felé és kijön a sintér a településre.   

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Tudomásom szerint a településen több állatorvos is oltja a kutyákat veszettség ellen, ezért úgy 

gondolom, hogy a tájékozatóban szereplő szám nem a valós helyzetet mutatja.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Bármelyik magán állatorvos beolthatja, sőt a mikrochippel való megjelölését is megteheti az 

ebnek.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A másik, amit szeretnék megjegyezni, hogy a lótartók nem keresik a doktor urat, úgy tudom, 

hogy az Önkormányzatnak dr. Papp Péterrel van szerződése.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Szabad orvosválasztás van ugyanúgy, mint az embereknél. Papp Péter doktor úrnak van az 

Önkormányzattal egy megállapodása, hogy a részünkről szervezett keretek között történő 

oltásokat ő végzi, egyébként bármelyik magán állatorvos - akinek működési engedélye van 

Heves megyére, vagy az Észak-magyarországi régióra - elvégezhet bármilyen állatorvosi 

gyógyító tevékenységet.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, határozat nélkül, de elfogadásra javaslom az 

állatorvos tájékoztatóját, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a z állatorvos tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.  

 

4. napirendi pont 
Bükk-kapu Kft. és a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény közötti szerződés megtárgyalása 

Előadó: polgármester, ügyvezető, intézményvezető 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, az ott felmerült kérdéseknek utána néztem, mind a 

könyvelő, mind a könyvvizsgáló véleménye szerint a határozati javaslat szövege így jó.  

A Bükk-kapu Kft., mint az Önkormányzat 100 % -os tulajdonában álló kft. a Faluház 

tulajdonosa. Az ingatlan idegenforgalmi fogadóközpont és fogadóház céljára épült, a funkciónak 

megfelelő hasznosítása pedig a Közművelődési Intézmény keretein belül valósul meg. A jogi 

képviselő elkészítette a szerződést, aminek a létrejöttéhez Felsőtárkány Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete - mint a Bükk-kapu Kft. alapítójának - a hozzájárulása szükséges.  Faramuci 

a helyzet, hogy mi vagyunk a tulajdonosai a Faluháznak a kft-n keresztül, a mi intézményünk a 
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közművelődés, de ahhoz megfeleljünk a pénzügyi-számviteli szabályoknak meg kell 

kötnünk a szerződést.   

 

Kakuk Pál képviselő: 

A bizottsági ülésen azért tettem észrevételt, mert a határozat szövegében csak annyi szerepelt, 

hogy határozatlan ideig kötjük a szerződést. Így már el tudom fogadni.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Az a kérdésem, hogy a határozati javaslat szövegében feltétlenül benne kell-e lenni annak a 

mondatnak, hogy: „magában foglalja a bérlemény használatával kapcsolatos rezsiköltségeket és 

díjakat.” 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Igen, mert a rezsiköltséget a Bükk-kapu Kft. áfásan számolja el.  

 

Pelyhe Istvánné képviselő: 

Igen, de ez a bérleti díj olyan kicsi. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az összeg a viszonylagos rezsiköltséget takarja.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A jogalapot a bérleti díj teremti meg a bérbe adásra. 

Amennyiben nincs további kérdés ezzel kapcsolatban javaslom a két határozati javaslat egyidejű 

elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.  

 

2/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkány Bükk-

kapu Kft. alapítója és tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kft. a Felsőtárkány, 

Fő út 350. szám alatt található, 1506. helyrajzi számú, idegenforgalmi fogadóközpont és 

faluház megjelölésű ingatlant az összes meglévő berendezésével együtt 2014. január 25. 

napjától határozatlan időre bérbe adja a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény részére 

Faluház működtetés céljára. A bérleti díj összege nettó 120.000,- Ft + áfa/hó, amely 

magában foglalja a bérlemény használatával kapcsolatos rezsiköltségeket és díjakat.  

Felhatalmazza az ügyvezetőt a bérleti szerződés megkötésére, aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: ügyvezető 

 

3/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Felsőtárkányi 

Közművelődési Intézmény alapítója hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Felsőtárkány Bükk-

kapu Kft. tulajdonában lévő Felsőtárkány, Fő út 350. szám alatt található, 1506. helyrajzi 

számú, idegenforgalmi fogadóközpont és faluház megjelölésű ingatlant az összes meglévő 

berendezésével együtt 2014. január 25. napjától határozatlan időre bérbe vegye Faluház 

működtetés céljára. A bérleti díj összege nettó 120.000,- Ft + áfa/hó, amely magában 

foglalja a bérlemény használatával kapcsolatos rezsiköltségeket és díjakat. A bérleti díj 

összegét az önkormányzat az intézmény költségvetésében biztosítja.   

Felhatalmazza az intézményvezetőt a bérleti szerződés megkötésére, aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: intézményvezető 

 

5. napirendi pont 
A 12/2013. (VI.13.) számú a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a rendeletmódosítást. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A decemberi Képviselő-testületi ülésen a szociális törvény változása kapcsán a testület elfogadta 

a szociális rendelet módosítását az önkormányzati segélyre vonatkozóan. A gyámügyi törvény 

módosítása szükségessé teszi a gyámügyi rendeletünk módosítását, aminek a lényege, hogy a 

jogalkotó megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, mint jogosultsági formát és 

helyette önkormányzati segély megállapítását teszi lehetővé. A változás nem érinti hátrányosan 

az eddig rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülőket, hiszen a jövedelemhatárok az 

önkormányzati segély esetében magasabbak. A jogosultak köre kibővült, mert eddig a maximum 

adható összeg a rendkívüli GYEV esetében 7.125,- Ft volt – jelenleg az önkormányzati segély 

max. 7.000,- Ft – viszont aki RSZS GYEV-ben részesült az max. 5.000,- Ft-ot kaphatott 

rendkívüli GYEV-ként.  

A magasabb szintű jogszabályi rendelkezés miatt a rendeletünket módosítani szükséges úgy, 

hogy a rendkívüli GYEV támogatásra vonatkozó részt ki kell venni belőle. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Van-e kérdése a Képviselő-testületnek? Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a 

rendeletmódosítás elfogadását javaslom, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának 1/2014. (I. 23.) számú a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról lásd 

1. számú mellékletként. 

 

6. napirendi pont 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: polgármester, jegyző 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem jegyzőasszonyt, hogy terjessze elő a rendeletmódosítást. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság feladat-és hatáskörében meg volt jelölve, hogy ők bírálják el a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket, ez most kikerül a bizottság hatásköréből.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Tekintettel arra, hogy egy technikai jellegű napirendről van szó, elfogadásra javaslom a rendelet 

módosítását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.  
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Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2/2014. (I. 23.) számú az Önkormányzat 

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

módosításáról lásd 2. számú mellékletként. 

 

7. napirendi pont 
Medicina Komplex Házibeteg Szolgálat és az Önkormányzat közötti szolgáltatási szerződés 

megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2013. december 31. napján lejárt az a szerződésünk, amely a fizioterápiás betegellátásra 

vonatkozott. Ugyan a cég neve változott, amit bejelentettek, de ugyanazzal a szolgáltatóval és 

feltételekkel javaslom megkötni a szerződést. Ez a feladat nem kötelező feladata az 

Önkormányzatnak, de a településen igény van rá, és megelégedésére szolgál a település lakóinak. 

Javaslom, hogy változatlan tartalommal kösse meg az Önkormányzat a szerződést határozatlan 

időre, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

4/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az Önkormányzat által működtetett fizikoterápiás 

egészségügyi ellátásra vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy 2014. február 1. napjától határozatlan időtartamra a fizikoterápiás 

kezelés heti két alkalommal, alkalmanként 4 órában történő szolgáltatás nyújtására havi 

bruttó 58.500,- Ft-os szolgáltatási díjért szerződést köt a Medicina Komplex Házibeteg 

Szolgálat Kft-vel (Eger, Egri csillagok u. 73.), melynek fedezetét az Önkormányzat a 

költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Bajzát Ferenc képviselő: 

A szerződéskötéshez tartozik, hogy a gépek minősítése rendben van. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen, tavaly lettek a gépek minősítve, általában két-három évre kapják meg a megfelelőségi 

tanúsítványt.  

 

8. napirendi pont 
Egészségház pályázat  

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A gyógyszerészekkel való levelezést azért kértem, hogy csatolják az anyaghoz, hogy a testület 

lássa, a nyilatkozatukat fenntartják. A mai napon történt egyeztetés a tervezőkkel, jegyzőasszony 

pedig elindította a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentáció- előkészítő 

részét. Amint az időjárás engedi, a belső munkákkal szeretnénk kezdeni. A munkák ütemezése a 

következő, először a volt Polgármesteri Hivatal épületének felújítását tervezzük, majd ide 

ideiglenesen a jelenlegi Egészségház felújításának az idejére telepítjük át az orvosi praxisokat, a 

járóbeteg ellátást. Amint befejeződik a jelenlegi Egészségház felújítása az orvosi praxisok 

visszaköltöznek, a gyógyszertár pedig beköltözhet a volt Polgármesteri Hivatal épületébe. Amint 
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a gyógyszertár kiköltözik a jelenlegi épületből, akkor fogjuk tudni lebontani az épületet és 

parkolót kialakítani a helyén.  

Visszatérve a napirendi ponthoz, árajánlatokat kértünk a pályázat projektmenedzselésére és a 

nyilvánosság biztosítására. A Magyar Tanácsadó Kft. írta a pályázatot és az volt a kérésük, hogy 

a Karancs Kas Kft-n belül szeretnék tovább folytatni a projektmenedzselést. Tekintettel arra, 

hogy ők írták a nyertes pályázatot, az lenne a korrekt, ha velük kötnénk meg a szerződést. Az 

árajánlatok között is a Karancs Kas Kft. ajánlata a legkedvezőbb.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A bizottsági ülésen a kérdéseinkre választ kaptunk és a szerződés megkötését javasoljuk a 

Karancs Kas Kft-vel. Kérdésként merült még fel, hogy az Egészségházban dolgozóknak mikor 

lesz lehetősége megismerni a terveket. Magam is kérdezem, hogy lesz-e egyeztetés az ott 

dolgozókkal, illetve fontos, hogy a betegeket is időben értesítsük a változásokról.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A rendelési időpontokat a praxisok fogják meghatározni. A tervezésben az orvosok részt vettek, 

hiszen a szakmai segítségükre számítottunk. Amint biztos, egyértelmű információink lesznek 

ezzel kapcsolatban, természetesen le fogunk ülni az orvosokkal is, már csak azért is, mert a 

pályázatnak nem csak építési része van, hanem kb. 7 millió Ft eszközbeszerzés is.  A betegek is 

természetesen időben tájékoztatva lesznek arról, hogy hova kell menni betegellátásra.  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A kérdés azért fogalmazódott meg, mert még nem látszik igazán, hogy a tervekből mi fog 

megvalósulni.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Most készül a kiviteli szintű tervdokumentáció ezt meg kell várnunk. A határidő elég szoros, 

hiszen szeptember végéig el is kell számolni a pályázati összeggel. Amennyiben nincs több 

kérdés a határozati javaslat elfogadását kérem a Képviselő-testülettől, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

5/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0082 azonosító számú, „Az 

egészségügyi alapellátás fejlesztése Felsőtárkányon” elnevezésű projekt menedzsment 

feladatainak ellátására és a nyilvánosság biztosítására vonatkozó előterjesztést.  

Úgy határozott, hogy a projekt menedzsment feladatok ellátására nettó 585.000,- Ft+ ÁFA 

összegben szerződést köt a Karancs Kas Kft-vel, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 

tevékenység ellátására nettó 147.000,- Ft+ ÁFA összegben szerződést köt a Karancs Kas 

Kft-vel. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére és aláírására. 

A szolgáltatások pénzügyi fedezetét a pályázati támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9. napirendi pont 
A Felsőtárkányi Községüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. létszámával kapcsolatos 

előterjesztés megtárgyalása  

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérdezem Balogh László ügyvezető urat, hogy 

kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Balogh László ügyvezető: 

Nem kívánom kiegészíteni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Egy festő szakmunkásról, illetve egy fő adminisztratív kollégáról van szó, akiknek 2013. 

december 31. napján lejárt a szerződése, ezeket a szerződéseket kéri az ügyvezető jóváhagyni 

határozatlan időre. Javaslom a testületnek jóváhagyni az ügyvezető kérést, különös tekintettel a 

rengeteg beruházásra. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

6/2014. (I. 23. ) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 

kérelmét, és úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Kft-ben határozatlan 

időre 1 fő festő szakmunkás teljes munkaidős munkatárs foglalkoztatására, valamint 

határozatlan időre szóló bruttó 40.000,- Ft összegű havi megbízási díjért vállalkozási 

formában történő adminisztrációs munkatárs foglalkoztatására. 

A finanszírozáshoz szükséges forrást Felsőtárkány Község Önkormányzata átadott 

pénzeszközként költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

Határidő: folyamatos  

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

a.) Lakásépítési támogatás elszámolása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A tavalyi évben két család részére tudtunk biztosítani lakásépítési támogatást, mindkét pályázó 

határidőre elszámolt a Képviselő-testület által erre a célra biztosított összeggel. A támogatás 

elszámolása és jóváhagyása a testület hatáskörébe tartozik, ezért került be a testületi ülésre az 

elszámolás. Javaslom a beszámolók elfogadását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

7/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Képviselő-testület részére benyújtott - 102/2013. (VII. 9.) és a 103/2013. (VII. 9.) 

számú Képviselő-testületi határozattal megállapított – lakástámogatás felhasználásáról szóló 

elszámolást. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal Molnár Olivér és Kakuk Olívia; valamint Lakatos Ákos és Farkas Anita 

támogatottak nyilatkozatát elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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b.) Bükk-kapuja védjegyoltalom elfogadása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

2003-ban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartásba lett véve a Felsőtárkány a 

Bükk kapuja szóösszetétel az akkori Önkormányzat kérésére. A védjegyoltalom 2013. december 

8. napján lejárt. A védjegyoltalom évenkénti díja 7.500,- Ft, 10 évre kellene újra megkötni ezt, 

védjegyoltalmat újra. Javaslom a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, aki 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

8/2014. (I. 23. ) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány a „BÜKK KAPUJA” szóösszetétel 

védjegyoltalom megújítására vonatkozó előterjesztést. Úgy határozott, hogy a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kérelmezi a védjegyoltalom megújítását 2023. december 8. 

napjáig tartó 10 éves időtartamra, melynek díját a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a kérelem benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

A település elején is jelzi a tábla, hogy Felsőtárkány a Bükk kapuja. Van ott még egy tábla, 

amely azt hirdeti, hogy a településen polgárőrség működik, kérem a karbantartását, mert eléggé 

el van rozsdásodva. 

 

c.) 7/2013. (III.14.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Megkérem jegyzőasszonyt a rendeletmódosítás előterjesztésére. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A bizottsági ülésen a védőnő személyesen mondta el a kezdeményezését. Felsőtárkány sajnálatos 

módon a megyei települések között a harmadik az abortuszok számának tekintetében. A védőnő 

javaslattal élt, miszerint ha az Önkormányzat szánna anyagi forrást arra, hogy a rászoruló nőknek 

támogassa a méhen belüli fogamzásgátló eszköz megvásárlását, lenne rá igény. Ennek alapján a 

szociális rendeletet egy ponton szükséges módosítani, ami arról szól, hogy az évente kétszeri 

alkalomra vonatkozó korlátot egészségügyi okokra való tekintettel fel lehetne oldani.  Egy pont 

került beépítésre a rendelet szövegében a 11. §. (15) bekezdése. A testületnek most arról kellene 

döntenie, hogy társadalmi véleményeztetésre alkalmasnak tartja-e a rendelet tervezetet, mivel ez 

nem jogszabályi kötelezettségből fakadó módosítás, ezért szükséges a társadalmi egyeztetése a 

rendeletnek.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását, miszerint a testület a rendelet tervezetet társadalmi 

véleményeztetésre alkalmasnak tartja, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
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9/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 13/2011. (IV.14.) rendelet módosítása 

vonatkozó tervezetet, és úgy határozott, hogy azt társadalmi véleményezésre alkalmasnak 

tartja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2014. február 3. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Adós maradtam az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatással. A mai napon, a 

bankszámlánkon 7 millió Ft van, egy 3 millió Ft-os követelésünk pár napon belül realizálódik, 

lekötött pénzeszközként 2x15 millió Ft áll az Önkormányzat rendelkezésére. Bízom abban, hogy 

a kormányzati finanszírozás is úgy alakul, ahogy terveztük. A Bervai vállalkozások is talpra 

álltak az adófizetéssel, ez a zárszámadási rendeletnél majd jól látható lesz.  

Fontos ügyben szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, de állásfoglalást most még nem 

kérek. Elindítottunk egy tárgyalássorozatot, ami elég kemény bírósági procedúrával kell, hogy 

véget érjen. 2002. óta zajlik a Bervai felszámolás, ami érdemben azóta sem fejeződött be. A 

vállalkozások egy része felvetette, hogy esetleg kivonul a Bervai ipartelepről, ami katasztrófa 

lenne egyrészt az Önkormányzatnak a költségvetése szempontjából, másrészt pedig a 

foglalkoztatás szempontjából. A kisajátításra vonatkozó jogszabályok megváltoztak, ezért egy 

komoly tárgyaláson vettem részt a Kormányhivatalban, ahol a Járási Földhivatal igazgatója, a 

közlekedési hatóság vezetője, városi- megyei főépítész is jelen volt. A megbeszélés tárgya a 

Bervai út kisajátítása volt. Ezt a kisajátítást az Önkormányzatnak kell majd kérni, hogy 

közforgalom elől el nem zárt, először üzemi út majd közforgalom elől el nem zárt közforgalmi út 

lehessen a Bervai iparterületi út. Jelenleg a vállalkozások nem tudnak telket alakítani, építkezni 

és pályázni, ezzel a kisajátítással ez is megoldódna. Másik probléma, hogy a vállalkozások az 

áramot kétszeres áron vásárolják a szolgáltatótól, így versenyhátrányban vannak a külsős 

vállalkozásokkal szemben. A kisajátítás jogi előkészítését megindítottuk, illetve a 

Kormányhivatal jogi osztályán is tárgyaltunk. Úgy gondolom, hogy a következő Képviselő-

testületi ülésig eljutunk abba a szakaszban, hogy a kisajátításról szóló előterjesztést be tudom 

hozni.  

 

Szántósi Rafael PB elnöke: 

A világ szégyene, hogy 12 év alatt nem fejeződik be egy felszámolás. Nem a kisajátítás 

szempontjából, hanem az országos jogszabályok módosításának a kérdésében meg kellene 

keresni az országgyűlési képviselőnket.  

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Menet közben, amiről nem számoltam be, elmentünk a felszámolóhoz, a felszámoló bíróhoz, 

írtam az összes érintett miniszternek, hogy ebben a kérdésben nyújtsanak segítséget. 

Egyeztettünk a nyomvonalas közműszolgáltatókkal is, az ÉMÁSZ pillantok alatt ki tudná építeni 

a kommunális hálózatot. Ami az Önkormányzat részére kötelezettséget keletkeztet, hogy a 

kisajátítás azonnali és feltétlen kártalanítással jár.  

Van-e további hozzászólás, vélemény, javaslat. 

 

Kapuvári Csaba EEB elnöke: 

Személyeket érintő kérdés miatt szeretnék zárt ülést kérni. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

10/2014. (I. 23.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő–testületének határozata:  

Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete személyes érintettség miatt zárt 

ülést rendel el. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.30 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


