
2021. év 
 
 

Határozatok: Tárgya: 

1/2021. (I.28.) 2019. évi költségvetési maradványkorrekció Felsőtárkány Község Önkormányzat 

2/2021. (I.28.) 2019. évi költségvetési maradványkorrekció Felsőtárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal 

3/2021. (I.28.) 2019. évi költségvetési maradványkorrekció Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 

4/2021. (I.28.) 2019. évi költségvetési maradványkorrekció Felsőtárkányi Művelődési Ház 

5/2021. (I.28.) 2019. évi költségvetési maradványkorrekció Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 

6/2021. (I.28.) 2020. évi költségvetési előirányzatok módosítása 

7/2021. (I.28.) Felsőtárkány Község Önkormányzata és Bükk-kapu Kft. között üzemeltetési szerződés 
megkötése (Felsőtárkány, 1544 hrsz, Tóparti rendezvénytér) 

8/2021. (I.28.) Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Idősek Nappali Ellátásának 
szüneteltetése 

9/2021. (II.05.) Felsőtárkány Község Önkormányzata hivatalos webportáljának megújítására vonatkozó 
döntés 

10/2021. (II.12.) Egészségügyi szolgáltatók elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadása 

11/2021. (II.12.) Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2020. II. féléves beszámolójának 
elfogadása 

12/2021. (II.12.) Felsőtárkány SC Sportegyesület 2020. II. féléves beszámolójának elfogadása 

13/2021. (II.12.) Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület 2020. II. féléves beszámolójának elfogadása 

14/2021. (II.12.) Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 2020. II. féléves beszámolójának elfogadása 

15/2021. (II.12.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 2020. II. féléves beszámolójának 
elfogadása 

16/2021. (II.12.) Agria Shotokan Karate Egyesülete 2020. II. féléves beszámolójának elfogadása 

17/2021. (II.12.) Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület 2020. II. féléves beszámolójának elfogadása 

18/2021. (II.12.) Rendkívüli települési támogatás nyújtásának elfogadása 

19/2021. (II.12.) Önkormányzat 2021-2024. közötti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 

20/2021. (II.12.) Polgármesteri szabadság ütemezésének elfogadása 

21/2021. (II.19.) A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása 

22/2021. (II.19.) A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi beiratkozási időpontjának elfogadása 

23/2021. (II.24.) Pöttyös Tésztaüzem Kft. ingatlanvásárlás elfogadása Felsőtárkány, 2692/3 hrsz. 



24/2021. (II.24.) Felsőtárkány, külterület 018/1-018/3 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról és 
végleges más célú hasznosításuk engedélyezésének elfogadása 

25/2021. (III. 01.) Bölcsődei étkeztetés biztosításának elfogadása 

 
26/2021. (III.01.) 

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
 

27/2021. (III.01.) A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 

28/2021. (III. 08.) Bükk Színtér Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása 

29/2021. (III.08.) Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása 

30/2021. (III.08.) Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása 

31/2021. (III.08.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása 

32/2021. (III.08.) A települési közfoglalkoztatás ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás 
elfogadása 

33/2021. (III. 10.) Felsőtárkány, Fő út 150-204. sz. (Dózsa Gy. u. – Petőfi S. u.)  közötti járdaszakasz 
felújítását érintő pályázaton való részvétel elfogadása 
 

34/2021. (III.10.) A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása  

35/2021. (III. 11.) MFP-FVT/2020. kódszámú Temetői infrastruktúra fejlesztése pályázatban a Heves 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ajánlatának elfogadása 

36/2021. (III.11.) MFP-OTF/2020. kódszámú Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése pályázatban a 
BAGOLY Bt. ajánlatának elfogadása 

37/2021. (III. 17.) Felsőtárkány 1544 hrsz-ú ingatlanon található tóparti vizesblokk hasznosítására 
vonatkozó Gasthaus-Grill Kft. és Önkormányzat közötti üzemeltetési szerződés 
elfogadása 

38/2021. (III. 24.) A TOP-2.1.3-16 számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
elnevezésű pályázati felhívás, „Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban, a II. 
Rákóczi Ferenc úton” című projekt megvalósításához szükséges előkészítés körébe tartozó 
egyes feladatok ellátása Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ajánlatának elfogadása 
 

39/2021. (III. 24.)   A 33/2021. (III. 10.) sz. polgármesteri határozat kiegészítése  
 

40/2021. (III. 26.) A 2021. évi közbeszerzési terv elfogadása 

41/2021. (III. 29.) A MFP-AEE/2020. kódszámú pályázat megvalósításához szükséges fogászati 
kezelőegység, illetve kiegészítő eszköz önerőből történő beszerzésének elfogadása 

42/2021. (III. 30.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapszolgáltatás keretében végzett 
2020. évi család-és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

43/2021. (III. 30.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapszolgáltatás keretében végzett 
2020. évi idősek nappali ellátása tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

44/2021. (III. 30.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapszolgáltatás keretében végzett 
2020. évi étkeztetés és házi segítségnyújtás tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

45/2021. (III. 30.) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felülvizsgált Szakmai 
Programjának elfogadása 



46/2021. (III. 31.) Bükk Színtér Nonprofit Kft. 2021. évi munkatervének és közművelődési szolgáltatási 
tervének elfogadása 

47/2021. (III. 31.) A felsőtárkányi 2401/2. hrsz. alatt nyilvántartott, mindösszesen 18 ha 1053 m2 
területű „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogról 
lemondás és hozzájárulás ahhoz, hogy a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. is lemondjon az 
elővásárlási jogáról 

48/2021. (IV. 16.) A Településrendezési eszközök módosításánál az államigazgatási szervek 
véleményének elfogadása 

49/2021. (IV. 16.) Az észrevételek „Tervezői válaszok” c. táblázatba való bedolgozást követő 
véleményezési eljárás lezárása 

50/2021. (IV. 16.) A partnerségi véleményezési eljárás a Tervező által összeszerkesztett 
dokumentáció 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdése szerinti 
végső véleményezésre az illetékes Állami Főépítésznek megküldése 

51/2021. (IV. 20.) FAKSZ kiválasztása 

52/2021. (IV. 20.) MFP-UHK/2021. pm. kiválasztása 

53/2021. (IV. 20.) MFP-UHK/2021. tervező kiválasztása 

54/2021. (IV. 21.) MFP-FVT/2020. kódszámú Temetői infrastruktúra fejlesztése pályázathoz 
kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok ellátására BAGOLY Bt. ajánlatának 
elfogadása 

55/2021. (IV. 21.) MFP-FVT/2020. kódszámú Temetői infrastruktúra pályázathoz kapcsolódó kiviteli 
terv elkészítése feladat ellátására BAGOLY Bt. ajánlatának elfogadása 

56/2021. (IV. 21.) Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó Javadalmazási 
szabályzat elfogadása 
 

57/2021. (IV. 21.) Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó Javadalmazási 
szabályzat elfogadása 
 

58/2021. (IV. 21.) Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó 
Javadalmazási szabályzat elfogadása 
 

59/2021. (IV. 21.) Bükk Színtér Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságra vonatkozó Javadalmazási szabályzat elfogadása 

60/2021. (IV. 22.) Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű     Társaságnak a Dacia 
Dokker Van 1.3 Tce Ambiance Clim típusú, új kishaszongépjármű megvásárlásához 
hozzájárulás 
 

61/2021. (IV. 23.) Kocsis Edit 3324 Felsőtárkány, Fő út 166. szám alatti lakos támogatási kérelmének 
elfogadása 

62/2021. (IV. 29.) Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. évi és a 2021. évi beszámolóinak elfogadása 

63/2021. (IV. 29.) Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2020. évi és a 2021. évi beszámolóinak elfogadása 

64/2021. (IV. 29.) Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi és a 2021. évi beszámolóinak 
elfogadása 

65/2021. (IV. 29.) Bükk Színtér Nonprofit Kft. 2020. évi és a 2021. évi beszámolóinak elfogadása 

66/2021. (IV. 29.) MFP-OTF/2020. kódszámú, „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” elnevezésű 
pályázatról döntés 



67/2021. (IV. 29.) Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 2021. évi működési támogatás elfogadása 

68/2021. (IV. 29.) Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 2021. évi működési támogatás elfogadása 

69/2021. (V.12.) A Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi beszámoló módosításának elfogadása 

70/2021. (V.12.) A 21/2021. (II.19.) számú polgármesteri határozat módosítása (Felsőtárkányi Óvoda 
és Bölcsőde nyári zárva tartás) 

71/2021. (V.12.) Suzuki Ignis 1.3 GLX típusú személygépjármű értékesítésének elfogadása 

72/2021. (V.20.) Felsőtárkány, belterület 2401/2. hrsz. alatt nyilvántartott, ténylegesen 18,1053 ha 

nagyságú „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan közös tulajdon megszüntetése iránti 

polgári peres eljárás megindításárnak elfogadása 

73/2021. (V.26.) A 2020. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló beszámoló elfogadása 
 

74/2021. (V.28.) Bükk Színtér Nonprofit Kft. TEÁOR kódszám módosítás elfogadása 

75/2021. (V.31.) A település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

76/2021. (V.31.) A 2020. évi költségvetési maradvány elfogadása 

77/2021. (V.31.) Polgármester teljesítmény-és önértékelés elfogadása 

78/2021. (V.31.) Főépítési feladatok ellátására megbízási szerződés elfogadása 
 

79/2021. (VI.11.) 
Rendkívüli települési támogatás 

 
 

Rendeletek: Tárgya: 

1/2021. (I. 28.) 2/2012. (I.17.) számú a Felsőtárkányi tó és környékének használatáról és rendjéről szóló 
rendelet módosítása 

2/2021. (II.12.) Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre, céljelleggel juttatott támogatások 
jogszerű és célszerű odaítéléséről, felhasználásáról és elszámolásáról szóló rendelet elfogadása 
 

3/2021. (II.15.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú rendelet 
módosítása 

4/2021. (II.15.) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának 
és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet elfogadása 

5/2021. (II.26.) A 4/2015. (II.13.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadása 

6/2021. (V.13.) A 8/2015. (V.21.) számú Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

7/2021. (V. 27.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 
2020. évi zárszámadásáról 

 

 

 

 



1/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Község Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 
4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A. § előírásai alapján elvégzett 2019. évi maradványkorrekciót az 
előterjesztésben és mellékleteiben szereplő tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
2/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva jóváhagyja Felsőtárkány Község Önkormányzatánál VI./2/-/8/K Előző évi 
maradvány igénybevétele előirányzatának növelését 1.204.490 Ft összegben a V./1/-/5/K 
Önkormányzati tartalék előirányzatának egyidejű növelésével.  
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
3/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva jóváhagyja Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalánál a Finanszírozási 
bevételek/Előző évi maradványok igénybevétele előirányzatának növelését 6.222.000 Ft összegben 
a Dologi kiadások előirányzatának egyidejű növelésével.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
4/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva jóváhagyja Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsődénél a Finanszírozási 
bevételek/Előző évi maradványok igénybevétele előirányzatának növelését 5.092.000 Ft összegben 
a Dologi kiadások előirányzatának egyidejű növelésével.  
 
Felelős: polgármester, intézményvezető, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
5/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva jóváhagyja Felsőtárkányi Művelődési Háznál a Finanszírozási 
bevételek/Előző évi maradványok igénybevétele előirányzatának növelését 1.360.000 Ft összegben 
a Dologi kiadások előirányzatának egyidejű növelésével.  
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
6/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozásában a 
csatolt 1. és 2. számú mellékletekben szereplő előirányzat-módosításokat. Továbbá elrendeli, hogy 
a mellékletek szerinti módosítások a 2020. évi költségvetésen – a soron következő 
rendeletmódosítás alkalmával - átvezetésre kerüljenek.  
 



Felelős: Polgármester, Jegyző, Gazdasági vezető 
Határidő:  
Előirányzat módosítására: 2021. január 31. 
Rendelet módosítására: 2021. február 28. 
 
7/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy a tóparti rendezvényteret és árusító pavilonok – az azok 
közvetlen környezetéhez tartozó térkövezett közterület -, továbbá a kőszínpad és az illemhely, mint 
a Felsőtárkány, 1544 hrsz-ú, „kivett közpark és gazdasági épület” megnevezésű, 38.798 m2 területű, 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon található felépítmények és ingatlanrészek 
üzemeltetési feladatainak ellátásával 2021. január 01. napi hatállyal Felsőtárkány Község 
Önkormányzata a 100 %-os tulajdonában lévő Felsőtárkány Bükk-kapu Kft-t (székhely: 3324 
Felsőtárkány, Fő út 101.;   Cg.: 10-09-029654; adószám: 14818738-2-10) bízza meg, illetve az 
üzemeltetéssel összefüggésben az ingatlanrészt határozatlan időre az Üzemeltető részére bérbe adja 
az előterjesztés mellékletét képező üzemeltetési szerződés-tervezetben előírt feltételekkel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. január 31. 
 
8/2021. (I. 28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva, mint fenntartó úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt szünetelteti a 
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél az Idősek nappali ellátása (kormányzati 
funkciószám: 102031) szociális alapszolgáltatást. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (I. 17.) 

önkormányzati rendelete 
a Felsőtárkányi tó és környékének használatáról és rendjéről 
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2021. január 29.) 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Felsőtárkányi tó és 
környékének használatáról és rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. §. 

 
A rendelet hatálya kiterjed a Felsőtárkányi tó környékére, a tóparton lévő rendezvény térre és a 
téren lévő építményekre, a tóparti színpad használatára és az illemhely működésére. 
 

Tópart 
2. §. 

 
(1) A tóban fürödni tilos és életveszélyes, a tóparton kempingezni (sátorozni, lakókocsival, 
lakóautóval táborozni) tilos.  
 
(2) Állatokat a vízbe vinni, úsztatni, fürdetni tilos. 



 
(3) A tóparton kutyát pórázzal és szájkosárral is tilos sétáltatni.  
 
(4)  A tópart területére az önkormányzat által engedélyezett rendezvények kivételével lovat 
bevezetni, valamint lovagolni tilos. 
 
(5)  A tó vizén vizijárművek és csónakok használata tilos, kivéve az önkormányzat által   
engedélyezett rendezvények alkalmával. 
 
(6)2 A tópartra gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotorkerékpárral behajtani tilos. 
Rendezvények alkalmával gépjárművel behajtani csak az önkormányzat által kiadott behajtási 
engedéllyel lehet.  
 
(7)2 A tó környékén a köztisztasági szabályok betartása szigorúan kötelező, a tóba hulladékot, 
vagy bármilyen tárgyat, anyagot bedobni tilos. 
 
(8)2 A tóparton csak a kijelölt helyen szabad tüzet rakni, figyelemmel az országos tűzgyújtási 
 rendeletre. 
 
(9)2  A tóparton írásos reklámhordozót, plakátot, szórólapot, hirdetést elhelyezni tilos. Ez alól 
a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. zárt hirdetőtáblája kivétel, oda az üzemeltetőengedélyével 
helyezhető el közérdekű közlemény.4    
 
 (10)2 A befagyott tó jegére lépni tilos és életveszélyes. 
 
 (11) A tó horgászati rendjét Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület „Horgászati  és 
házirendje” szabályozza, amely a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft.4 zárt hirdetőtábláján 
megtekinthető.  
 
 (12)  A tóparton és környékén rendezvényt más szervezet csak a Polgármesterrel és a 
Felsőtárkány Bükk-kapu Kft.4 vezetőjével történő egyeztetés után, a Polgármester engedélyével 
rendezhet. 
Rendezvény tér és építmények 

3. § 
 
(1) A tóparti rendezvény teret és a rajta lévő építményeket a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft4. 
működteti, a rendelkezési jog az önkormányzat felhatalmazása alapján ezt az intézményt illeti 
meg. 
 
(2) A rendezvény tér bérlésével kapcsolatos teendőket a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft.4 látja 
el. 
 
(3) A rendezvényteret és az építményeket bérbeadási, használati szerződés megkötésével 
 használhatják. 
 
(4) A bérbe vevő köteles a teret és az építményket eredeti állapotában visszaadni, az esetleges 
 károkért felelősséggel tartozik. 
 
(5)6  

Tóparti kőszínpad 
4. §. 

 



(1) A tóparton lévő kőszínpad karbantartását a  Felsőtárkány Bükk-kapu4 Kft. látja el. 
 
(2) A kőszínpadon rendezvényt, műsort szervezni az önkormányzaton  és a Bükk Színtér 
Nonprofit Kft -n kívül más szerveknek és magánszemélyeknek csak a Polgármester engedélyével 
lehet. 
 

Tóparti illemhely 
5. §. 

 
(1) A tóparton lévő illemhely nyitvatartását a Felsőtárkány Bükk-kapu4 Kft. szabályozza, 
üzemeltetéséről gondoskodik. 
 
(2)6  

Szabálysértés 
6. §. 

Záró rendelkezések 
7. §. 

(1) E rendelet 2012. január 19. napján lép hatályba  
 
 
  dr. Juhász Attila Simon    dr. Pusztai-Csató Adrienn 
          polgármester                              jegyző           
  
 
Záradék:  
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2021. január 29.    
 
        Dr. Márton Erik György  
         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/2021. (II. 05.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a Felsőtárkány Község Önkormányzatának hivatalos 
weboldalának, a felsotarkany.hu webportálnak a megújulása tárgyában nettó 450.000.- Ft (AM), 
azaz nettó Négyszázötvenezer forint, valamint szerver oldali programozása, SEO és Google 
optimalizálása, korábbi tartalmak a régi oldalról történő migrálása tárgyában nettó 250.000.- Ft 
(AM), azaz nettó Kettőszázötvenezer forint, mindösszesen nettó 700.000.- Ft (AM), azaz nettó 
Hétszázezer forint beérkezett ajánlatot benyújtó Dr. Király Roland EV (Nysz.: 9241729; adószám: 
64371027-1-30; stat. számjele: 64371027-8542-231-10; székhely: 3300 Eger, Gyóni Géza utca 
21/a.) ajánlatát elfogadja és megrendeli a www.felsotarkany.hu weboldalt érintő árajánlatban foglalt 
munkák elvégzését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására 2021. február 28. 
Fedezet: 21/2020. (XII.23.) önkormányzati rendeletre figyelemmel a 2021. évi költségvetés terhére 
 
10/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva elfogadja a településen működő háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, 
védőnői szolgálat, valamint a gyógyszerész, a fizikoterápiás ellátás és az állatorvos 2020. évi 
tevékenységéről készült beszámolóit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
11/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta a Boldogasszony Papucsa 
Természetjáró Egyesület 2020. évi beszámolóját és a képviselő-testület feladat- és hatáskörében 
eljárva úgy határoz, hogy a Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület civil szervezet 2020. 
évi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  
A Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület 2020. évi pénzügyi elszámolása megfelel az 
államháztartási törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) 
rendeletének előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító 
dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
12/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta a Felsőtárkány SC 
Sportegyesület 2020. II. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját és a képviselő-testület 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Felsőtárkány SC Sportegyesület civil szervezet 
2020. II. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 
A Felsőtárkány SC Sportegyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási törvény, 
valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. A 
pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító dokumentumában 
meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
 
 
 



13/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta a Felsőtárkányi Polgárőrség 
Egyesület 2020. II. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját és a képviselő-testület feladat- 
és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület civil szervezet 
2020. II. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  
A Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási törvény, 
valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. A 
pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet alapító dokumentumában 
meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
14/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta a Felsőtárkányi 
Fúvószenekar Egyesület 2020. II. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját és a képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 
civil szervezet 2020. II. félévi tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal 
elfogadja.  
A Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület civil szervezet 2020. II. félévről szóló tájékoztatója 
megfelel az államháztartási törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. 
(I.26.) rendeletének előírásainak. A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen a civil szervezet 
alapító dokumentumában meghatározott céloknak megfelelően felhasználta.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
15/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta a Felsőtárkányi 
Hagyományőrző Közalapítvány 2020. II. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját és a 
képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi 
Hagyományőrző Közalapítvány civil szervezet tájékoztatóját a határozat mellékleteként csatolt 
tartalommal elfogadja.  
A Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási 
törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. 
A pénzügyi támogatást a közalapítvány teljeskörűen felhasználta a céloknak megfelelően. 
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
16/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta az Agria Shotokan Karate 
Egyesület 2020. évi beszámolóját és a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy 
határoz, hogy az Agria Shotokan Karate Egyesület civil szervezet tájékoztatását a határozat 
mellékleteként csatolt tartalommal fogadja el.  
Az Agria Shotokan Karate Egyesület pénzügyi 2020. évi elszámolása megfelel az államháztartási 
törvény, valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. 
A pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak megfelelően. 
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 



17/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta a Felsőtárkányi Sziklaforrás 
Egyesület 2020. II. félévi támogatásáról szóló pénzügyi beszámolóját és a képviselő-testület feladat- 
és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület civil szervezet 
tájékoztatását a határozat mellékleteként csatolt tartalommal fogadja el.  
A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület pénzügyi elszámolása megfelel az államháztartási törvény, 
valamint a Felsőtárkány Község Önkormányzata 2/2018. (I.26.) rendeletének előírásainak. A 
pénzügyi támogatást az egyesület teljeskörűen felhasználta a céloknak megfelelően. 
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
18/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta Pintér Noémi és Polyák 
István, mindketten 3324 Felsőtárkány, József Attila utca 66. szám alatti lakosok támogatási kérelmét 
és a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a természetben 3324 
Felsőtárkány, József Attila utca 66. szám alatti ingatlanban a 2021. 02. 01. napjának reggelén 
keletkezett tűzkár enyhítésére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 
13.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja alapján a kérelmezők különös méltánylást 
érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű 
egyszeri, vissza nem térítendő, rendkívüli települési támogatást biztosít a kérelmezők részére. 
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: 2021. 02. 28. 
 
19/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint hagyja jóvá 
Felsőtárkány Község Önkormányzata 2021. – 2024. közötti saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. 
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
20/2021. (II.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 225/C. §. (3) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a polgármester szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a 2020. évben ki nem adott szabadsága 11 nap,  
- a 2021. évre járó szabadság mértéke 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság. 
A 2020. évben ki nem adott szabadságát a polgármester 2021. március 31. napjáig igénybe veheti. 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a mellékelt szabadságolási terv szerinti tartalommal jóváhagyja a polgármester 
szabadságának ütemezését. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 



Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által az államháztartáson kívülre, céljelleggel juttatott támogatások 
jogszerű és célszerű odaítéléséről, felhasználásáról és elszámolásáról 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja:   
 

I. A rendelet célja 
 
1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja a település egészének, 
közösségeinek, illetve a lakosok egyes csoportjainak érdekében végzett oktatási, művelődési, 
sport, szabadidős, szociális, gazdasági és egyéb közösségi tevékenységeket folytató civil 
szervezetek működését.  
 
2. § Az 1. §-ban foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselő-testület az éves 
költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg azon költségvetési előirányzatait, melynek 
terhére az önszerveződő közösségek részére céljelleggel támogatást nyújt.  
 
3. § A költségvetési támogatásról való döntés előkészítése, az önszerveződő közösségek 
közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében a támogatás feltételeit, az (pályázati) eljárás rendjét 
és a támogatások rendeltetésszerű felhasználásának szabályait e rendeletében szabályozza.  
 
4. § Önkormányzati támogatást - különösen indokolt esetben - pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül, egyedi döntéssel és akár felhalmozási céllal is nyújthat a Képviselő-testület.  
 
5. § E rendelet alkalmazásában: 
 
1.önszerveződő közösség: az államháztartáson kívüli civil szervezetek, amelyek az önkormányzat 
illetékességi területén székhellyel rendelkeznek, vagy a működési területük az önkormányzat 
közigazgatási területére is kiterjed. 
 
2. nem minősül önszerveződő közösségnek a pártalapítvány, a párt, a szakszervezet és a 
kölcsönös biztosító egyesület. 
3. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil 
szervezet, 
4.  önkormányzati támogatás: az államháztartás központi, vagy önkormányzati alrendszeréből 
ellenérték nélkül, támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint nyújtott, működési 
célú juttatás. 
 

II. A pályázatok benyújtása 
 
6. § (1) A település egészének, közösségeinek, illetve a lakosok egyes csoportjainak érdekében 
végzett oktatási, közművelődési, sport, szabadidős, szociális, gazdasági és egyéb közösségi 
tevékenységeket folytató önszerveződő közösségek részére önkormányzati támogatás írásban 
beérkezett kérelem, vagy pályázat alapján nyújtható. Az éves működési célú önkormányzati 
támogatás iránti pályázatot az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadása előtt 



január 31. napjáig írásban nyújthatják be a polgármesterhez, az ezt követően beérkezett 
pályázatokat jogosult visszautasítani.  
 
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell: 
a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló okiratot; 
b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; 
c) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható 
költségek szerint részletezve; 
d) az önszerveződő közösségre vonatkozó alábbi dokumentumokat: 
da) az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolata,  
db) aláírási címpéldány, aláírásminta másolatát,  
dc)  adóigazolás (NAV által kiállított nullás igazolás) 
dd) hivatalos banki igazolást vagy bankszámlaszerződés másolatot, amely tartalmazza a 
számlavezető bankjának megnevezését és bankszámlaszámát  
de) nyilatkozat -a 2007. évi CLXXXI. tv. alapján – az összeférhetetlenség, ill. érintettség    
fennállásáról   vagy hiányáról 
df) nyilatkozat áfa levonási jogról, 
dg) igazolás a saját erő meglétéről, 
dh) társadalmi szervezet esetén a 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdésében előírt 
beszámoló letétbe helyezésének igazolása, 
di) átláthatósági nyilatkozat. 
 
(3) Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés 
a)–b) és d) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az 
előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. 

 
III. A beérkezett pályázatok elbírálása 

 
7.§ (1) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság 
(továbbiakban Szakbizottságok) megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz az 
önkormányzati támogatás odaítélésére, illetőleg annak összegére.  
 
(2) A Szakbizottságok vizsgálata kiterjed az alábbiakra: 
a) a közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz 
javát szolgálja-e és a támogatási cél szakmai szempontból megvalósítható-e;  
b) a közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e; 
c) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is 
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi (saját erő) és egyéb feltételekkel; 
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását; 
e) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más 
módon. 
 
(3) A Szakbizottságok eljárásuk során kötelesek vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához csatolta-e 
az 6. § (2) bekezdés szerinti mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a 
pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül a hiányt 
pótolja. Azt a pályázatot, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás 
céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
8. § (1) A Szakbizottságok által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a 
polgármester gondoskodik. 
 



(2) A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás 
helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó 
által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. 
 
9. § (1) A Képviselő-testület az önszerveződő közösségek részére céljelleggel juttatott pénzbeli 
támogatások összegét támogatottanként elkülönítve éves költségvetési rendeletében határozza 
meg.  
 
(2) A támogatási szerződésben meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, 
továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. 
 
10. § A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott önkormányzati támogatást – a 4. 
§ szerinti kivétellel - főszabály szerint csak a képviselő-testület által meghatározott működési célra 
használhatja fel, a támogatás összege pedig - a támogatott tevékenységhez kapcsolódó 
helyiségbérleti díj összegén felül - nem haladhatja meg az Egymillió forintot.  
 
11. § Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az önszerveződő közösség 
a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el; 
b) az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a 
jóváhagyott céltól eltérően használta fel. 
c) nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a 
közhasznúsági jelentés, kötelező könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék letétbe helyezésére 
és közzétételére irányuló kötelezettségének nem tett eleget,  
d) amely a támogatási szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét megszegi.  
 
12. § Az év közben keletkező támogatási igények alapján a Képviselő-testület a költségvetési 
rendeletben biztosított tartalék terhére, vagy pénzeszköz átcsoportosítás révén állapíthat meg 
támogatást.    
 
IV. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása 
 
13. § A költségvetési rendelet, illetve az évközi támogatási döntés elfogadását követő 15 napon 
belül a Hivatal értesíti a támogatottakat a Képviselő-testület döntéséről. A támogatottak az 
értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kezdeményezhetik a támogatási szerződés 
megkötését.  
 
13/A. § Az Önkormányzat és a Támogatott között az éves költségvetési rendeletben 
meghatározott keretösszeg felhasználására támogatási szerződés kerül megkötésre. A támogatás 
kifizetése két féléves részletben történik. 
 
13/C. § A szervezet fenntartásához, működéséhez vagy fejlesztési célú beruházáshoz a 
Támogatott köteles egyéb forrás elnyerése érdekében pályázatot benyújtani az önkormányzati 
támogatás igénylését megelőző 2 éven belül, és ezt igazolni az önkormányzat felé. Ennek 
hiányában a szervezet önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve, ha hitelt érdemlően 
igazolja, hogy rá vonatkozóan a meghatározott időszakban pályázat nem került kiírásra. 
 
14. § A támogatási összegek folyósításáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőben 
a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 
 



15. § (1) A támogatott szervezetek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőre kötelesek írásban elszámolni.  Az elszámolás mintáját és a - főszabály 
szerint működési célú - kiadásként elszámolható tételek taxatív felsorolását a támogatási 
szerződés melléklete tartalmazza. 
 
  (2) Az önszerveződő közösségek döntéshozó szerve a beszámolót, elszámolást az önkormányzat 
felé történő benyújtás előtt köteles tárgyalni és jóváhagyni, és ennek során született határozatot a 
beszámolójához mellékelni.   
 
(3) Az elszámoláshoz a kötelezettnek – amennyiben az előző évben is részesült támogatásban - 
csatolnia kell a közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, különös tekintettel az 
elvégzett feladatokra, elért eredményekre, amelyekhez az önkormányzat által nyújtott forrás 
fedezetül szolgált.  
 
(4) Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §.-a, 
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ szerint, továbbá a támogatási szerződés 
és az annak mellékletét képező elszámolási útmutató teljes körű betartásával kell megtenni.  
 
(5) Működési kiadásként csak az a költség, ráfordítás számolható el, amely az önszerveződő 
közösségek létesítő okiratában és a támogatási szerződésben meghatározott célok megvalósítását 
közvetlenül szolgálja. 
 
16. § (1) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 
felhasználó köteles a támogatás összegét az Önkormányzatnak visszafizetni. 
 
(2) Amennyiben a támogatott elmulasztja benyújtani az elszámolást, a támogatás teljes összegét 
köteles visszafizetni az Önkormányzatnak. 
 
(3) Amennyiben a támogatott hiányos elszámolásának kiegészítését - a hiánypótlásra történő 
felhívás ellenére - nem nyújtja be az Önkormányzathoz, vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott céltól történő eltérő felhasználás történt, a támogatás nem támogatott hányadát 
köteles visszafizetni az Önkormányzatnak. 
 

V. Egyéb rendelkezés 
 
17. § Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét valamint 
annak célját az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
 
18. § (1) A jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió Működéséről Szóló 
(továbbiakban EUMSZ.) szerződés 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való 
alkalmazásokról szóló a Bizottság 1407/2013/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatás. 
 
(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban 
nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételének 
megfelel, azaz bármely három pénzügyi év időszakában részére odaítélt csekély összegű támogatás 
összege nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t. 
 

VI. Záró rendelkezés 
 
19. § E rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2021. évi 
önkormányzati költségvetésben megállapított támogatások felhasználása és elszámolása során kell 
alkalmazni. 



 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Felsőtárkány Község Önkormányzata által az államháztartáson kívülre, céljelleggel 
juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítéléséről, felhasználásáról és elszámolásáról szóló 
2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.   
 
20. § Jelen rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell a nem pályázati úton az államháztartáson 
kívülre, céljelleggel juttatott támogatásokra is azzal, hogy ahol a rendelet pályázatot említ, ott a 
támogatási kérelmet, ahol pedig pályázati eljárást, ott a támogatási döntés előkészítésének és 
meghozatalának folyamatát kell érteni. 
 
21. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
      Szántósi Rafael                                      dr. Márton Erik György   
        polgármester         jegyző 
 
Kihirdetve: 2021. február 12.  

Dr. Márton Erik György jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2021. (II.15.) számú rendelete 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú rendelet 

módosításáról 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. §. 
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú rendelet 2. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„Felsőtárkány Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének 
 Bevételi főösszegét  707.357.695 Ft-ban, 
 Kiadási főösszegét  707.357.695 Ft-ban állapítja meg.” 
 

2. § 
(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú rendelet 3. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza 
meg: 
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei   35.383.546 Ft 
Önkormányzat saját bevételei      270.807.642 Ft 
Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök 67.580.711 Ft 
Helyi önkormányzatok támogatásai     227.375.117 Ft 
Finanszírozási bevételek      106.210.679 Ft 
Összesen:        707.357.695 Ft 
 
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú rendelet 3. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 2.§-ban meghatározott kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: 
Személyi juttatások       226.589.235 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  37.708.114 Ft 
Dologi kiadások       142.691.715 Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai      2.416.659 Ft 
Felhalmozási kiadások       177.789.262 Ft 
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások   81.756.764Ft 
Kölcsönök nyújtása       300.000 Ft 
Tartalékok        17.828.219 Ft 
Finanszírozási kiadások      17.608.659 Ft 
Költségvetési befizetések      2.669.068 Ft 
Összesen        707.357.695 Ft 
„ 
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú rendelet 3. § (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak alapján hagyja jóvá: 
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése  95.935.511 Ft 
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde     100.353.725 Ft 
Felsőtárkányi Művelődési Ház      33.903.289 Ft 
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény   32.112.099 Ft 
Felsőtárkány Község Önkormányzata önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó 
költségvetése         445.053.071 Ft 

3. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) számú rendelet jelen 
rendelettel nem módosított §-i változatlan formában érvényesek. 
 
(2) E rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba, és 2021. február 17. napján hatályát 
veszti, de rendelkezéseit a 2020. évi beszámolóban alkalmazni kell.  
 
 Szántósi Rafael       dr. Márton Erik György 
 polgármester        jegyző 
 
A rendelet kihirdetve:  
 
Felsőtárkány, 2021. február 15. 
       dr. Márton Erik György jegyző 
  
 
 

Felsőtárkány Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának 
és végrehajtásának rendjéről 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
törvény 24. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

ELSŐ RÉSZ 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed 
 
a) Felsőtárkány Község (a továbbiakban: Önkormányzat) és 
 
b)  Felsőtárkány Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, 
beleértve Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal). 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 



Az Önkormányzat költségvetésének 
bevételei és kiadásai 

 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a finanszírozási 
műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét 528.600.393 Ft-ban, a finanszírozási 
kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 590.032.192 Ft-ban 
   
ezen belül: 
a) működési bevételeket     517.459.241 Ft-ban 
ebből: 
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételei 41.566.620 Ft-ban 
ab) közhatalmi bevételek      109.400.000 Ft-ban 
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása   344.489.830 Ft-ban 
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.802.791 Ft-ban 
(ebből EB alaptól védőnői feladatokra    13.993.200 Ft) 
ae) működési célú átvett pénzeszközök    200.000 Ft-ban 
(ebből kölcsön visszatérülés 200.000 Ft) 
 
b) a működési kiadásokat     480.919.332 Ft-ban 
ebből: 
ba) személyi juttatásokat     209.466.819 Ft-ban 
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális 
hozzájárulási adót      32.566.415 Ft-ban 
bc) dologi kiadásokat      138.228.195 Ft-ban 
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait    1.200.000 Ft-ban 
be) egyéb működési célú kiadások    89.755.359 Ft-ban 
(ebből kölcsön nyújtás 200.000 Ft) 
bf) tartalékok       9.702.544 Ft-ban 
 
c) a felhalmozási bevételt     11.141.152 Ft-ban 
ebből: 
ca) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.141.152 Ft-ban 
(ebből EB alaptól - Ft) 
  
d) a felhalmozási kiadásokat     109.112.860 Ft-ban 
ebből: 
da) beruházások összegét      105.100.930 Ft-ban 
db) felújítások összegét      4.011.930 Ft-ban 
 
 állapítja meg. 
 
 (2) A 2021. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –61.431.799 Ft 
(költségvetési hiány). A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a 2021. évi megelőlegezett 
központi támogatás visszafizetéséhez 71.411.392 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt 
szükség, mely teljes egészében belső finanszírozásból (előző évi maradványból) származik. A 
belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási 
támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 36.431.799 Ft 
értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 25.000.000 Ft maradvány 
igénybevételből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 9.979.593 Ft összegben. 



Az előző évi maradványból 29.564.438 Ft működési maradvány, 41.846.954 Ft felhalmozási 
maradvány.  
A működési bevétel működési kiadásokat meghaladó összege 36.539.909 Ft, míg a felhalmozási 
bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 97.971.708 Ft.  
 
(3) Egyéb finanszírozási kiadásként jelenik meg a Magyar Államkincstárnak a 2021. évi központi 
támogatás megelőlegezés visszafizetése 9.979.593 Ft összegben. 
 

3. § 
 
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított 600.011.785 Ft bevételi főösszeget bevételi 
források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá: 
 
a) Költségvetési szervek bevételei    16.620.963Ft 
(I. fejezet)  
b) Önkormányzati feladatok saját bevételei   141.967.000 Ft 
 (II. fejezet) 
 
c) Önkormányzati támogatások államháztartáson  
 belülről és átvett pénzeszközök    25.322.600 Ft 
 (III. fejezet) 
d) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése  200.000 Ft 
 (IV. fejezet) 
e) Helyi önkormányzatok támogatásai    344.489.830 Ft 
 (V. fejezet) 
f) Finanszírozási bevételek     71.411.392 Ft 
 (VI. fejezet) 
  
(2) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek, előirányzati csoportok, bevételi rovatok és 
jogcímek szerinti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. 
 
(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított 600.011.785 Ft kiadási főösszeget kiadási 
előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá: 
 
a) Költségvetési szervek működési költségvetési kiadása  227.051.865 Ft 
(I. fejezet/1 előirányzati csoport) 
b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai   200.000 Ft 
(I. fejezet/2 előirányzati csoport) 
c) Önkormányzati feladatok működési költségvetési kiadásai 153.824.719 Ft 
(II. fejezet/1 előirányzati csoport) 
d) Önkormányzati beruházások kiadásai    105.485.775 Ft 
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) 
e) Önkormányzati felújítási kiadások    4.011.930 Ft 
(II. fejezet/2 előirányzati csoport) 
f) Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások  58.052.180 Ft 
(III. fejezet/1 előirányzati csoport) 
g) Kölcsönök nyújtása      200.000 Ft 
(IV. fejezet) 
h) Tartalékok       9.702.544 Ft 
(V. fejezet) 
i) Finanszírozási kiadások     9.979.593 Ft 
(VI. fejezet) 



j) Költségvetési befizetések     31.503.179 Ft 
(VII. fejezet) 
(4) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, előirányzati csoportok, kiadási rovatok és 
jogcímek szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza. 
(5) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti 
bontásban a 3/1. és 3/2. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A 3/3. melléklet 
külön mutatja be az államigazgatási-, a kötelező – és az önként vállalt feladatok bevételeit és 
kiadásait. 
(6) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza. 
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. A költségvetés nem 
tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet 
megkötése válna szükségessé. 
(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati 
kezességekből fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak nincs, európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programokkal kapcsolatos előirányzatokkal nem 
rendelkezünk.  
 

4. § 
 
(1) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés h) pontjában jóváhagyott kiadási 
összegből az általános tartalék 5.000.000 Ft.  
 
(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés h) pontjában jóváhagyott kiadásának 
összegéből a céltartalék 4.702.544 Ft, az V. fejezet 2-es címszám szerint. 
 
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a hitelek, kölcsönök felvételét kizárólag a 
Képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a folyószámla-
hitelkeret feletti rendelkezést, hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott 
betétként történő elhelyezését és visszavonását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe 
utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdasági vezető gondoskodik.  
 

5. § 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek vezetőit és a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek 
beszedésére és a kiadások teljesítésére. 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

A költségvetés végrehajtásával és módosításával 
összefüggő rendelkezések 

 
6. § 

 
Általános rendelkezések 

 
(1) A tervezés során külön kell választani a költségvetési szervek és az önkormányzat 
működési bevételeit és kiadásait a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól. A bevételeket és 
kiadásokat - a feladat jellege alapján – államigazgatási, kötelező és önként vállalt bontásban is be 
kell mutatni a Képviselő-testületnek. 
 
(2) Az éves költségvetés végrehajtását 



 
a) az alapító okiratokban előírt, engedélyezett, valamint az intézményi szervezeti működési 
szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, 
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata 
követelményeinek érvényesítésével, 
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére 
vonatkozó előírások betartásával 
kell a költségvetési szerveknek biztosítani. 
 
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A 
költségvetési szervek és az önkormányzat minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása 
költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 
költségvetési rendeletben jóváhagyott valamennyi előirányzatuk felhasználásáról saját hatáskörben 
döntenek. 
 
(4) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a 
kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások 
felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételének 
és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.  
 
(5) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási 
előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható. 
 
(6) A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott bevételek 
beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni arról, hogy az 
időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások 
halaszthatók, csak későbbi időpontban – a bevételek teljesülése után – vállalható kötelezettség. A 
közüzemi számlák határidőben teljesítendők. A szigorú és takarékos gazdálkodásról minden 
költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell. 
 
(7) Megkülönböztetett figyelemmel kell az év folyamán az adóbevételek beszedését 
biztosítani. Az adóbevételek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az esetleges 
adóbevételi elmaradások miatt szükségessé válhat működési kiadások zárolása, tervezett 
előirányzatok csökkentése. 
 
(8) Intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem 
vállalhat. 
 
(9) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.  
 

7. § 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel 
megváltoztathatja. Év közben a Képviselő-testület - a bevételek túlteljesítése nélkül - megemelheti 
a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét olyan feladatokhoz kapcsolódóan, melyek a 
költségvetés készítésekor még nem voltak ismertek. 
 
(2) A költségvetési előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások nem érinthetik 
az Országgyűlés és a Kormány kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat változtatásokat.  
 



(3) Ha év közben az Országgyűlés a Költségvetési törvényben jóváhagyott hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  
 
(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletet.   
 
(5) A költségvetési szervek és a polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet havi, egyes 
hónapokban kéthavi rendszerességgel tájékoztatja. Az I. negyedévről április végéig kell 
tájékoztatást adni. 
 
(6) Ha év közben az Önkormányzat a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 
Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 
 
(7) A helyi előirányzat változtatások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek: 
a) pótelőirányzatok, előző évi maradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés 
főösszegeinek módosítása, 
b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása a 
Képviselő-testület döntését követően, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása 
esetén a költségvetési főösszeg csökkentése, 
c) ténylegesen elért többletbevétel nélkül a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 
azonos összeggel történő növelése 
d) a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett - fejezetek, 
címek, alcímek, előirányzat-csoportok, bevételi és kiadási rovatok közötti –átcsoportosítások. 
 
(8) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben 
meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is 
megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a 
költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor még nem volt figyelembe vehető. 
 
(9) Alapítványi forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörében 
kerülhet sor az Önkormányzatnál. 
 
(10) Nem alapítványi forrás átvételére az Önkormányzatnál összeghatártól függetlenül a 
polgármester jogosult. 
 
Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések 
 

8. § 
 
Előirányzat változtatása a költségvetési szervek hatáskörében 
 
(1)  A költségvetési szervek saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi 
előirányzatukat a következő esetekben: 
 
a)  B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett kiadásokat, annak 
összegéig  
b)  a költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatait 



ba)  a Képviselő-testület által jóváhagyott többletbevételből, 
bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi 
juttatásokból származó részével, 
bc) az eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási 
célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból, 
bd) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzat terhére, ha annak 
célja, hogy a korábban szolgáltatás-vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az 
állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások 
költségvetési kiadási előirányzatainak növelése azok jóváhagyásakor még nem ismert 
jogszabályváltozás miatt szükséges 
c) az államháztartáson belülről kapott támogatások, a nem alapítványtól származó véglegesen 
átvett pénzeszközök összegével a támogatási cél szerinti előirányzatokat. 
 
(2)  A működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv 
vezetője a Képviselő-testület döntése alapján jogosult.  
 
(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között a Képviselő-testület 
jóváhagyásával hajthat végre átcsoportosítást, szintén Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges 
államháztartáson belüli támogatás és átadott pénzeszköz előirányzat módosításához. 
 
(4)  A 2020. évi maradvány Képviselő-testületi jóváhagyását követően a maradvány személyi 
juttatásra fordítható részének azt a személyi juttatás megtakarításából származó összeget kell 
tekinteni, melynek járulék maradványa is rendelkezésre áll. 
 
(5)  A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint az adható kategóriába tartozó 
pótlékok megállapítására, illetve a meglévők szintjének emelésére - fedezet hiányában - nincs 
lehetőség.  
 
(6)  A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben 
jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetmény-többlettel járó létszámcseréket 
előzetesen egyeztetni köteles a Közös Hivatal vezetőjével és a Közös Hivatal Gazdasági 
vezetőjével. 
 
(7) Fenti rendelkezések, valamint a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás be nem 
tartása fegyelmi felelősségre vonással jár. 
 
(8) A polgármester év közben köteles figyelemmel kísérni az önkormányzati költségvetési 
szervek személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodását, figyelemmel a jogszabályi 
előírásokra. 
 
(9) A költségvetési szerv saját döntésével a Képviselő-testület által meghatározott feladat-, 
illetékességi és működési körét nem változtathatja meg. 
 
(10) Alapítványi forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörében 
kerülhet sor a költségvetési szerveknél.  

 
Az előirányzatok felhasználása 

 
9. § 

 
 A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre 
használható fel.  



 
10. § 

 
A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi 
kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű szabad 
előirányzatok mértékéig kerülhet sor.  
 

11. § 
 
 Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit az 
Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán köteles kezelni, más 
banknál bankszámlát nem nyithat. Ez a számlavezető pénzintézet 2021. évben a Budapest Bank. 
 

12. § 
 
A költségvetési szerv az alapító okiratának megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem 
veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és az ebből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítését, továbbá vállalkozási bevételei fedezik a vállalkozási tevékenység 
valamennyi közvetlen- és közvetett kiadását és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó 
amortizációt. 
 

13. § 
 
(1) A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag is felelős a feladatai ellátásához a 
vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító 
okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 
eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a 
gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollok megszervezéséért 
és működtetéséért. 
 
(2) A 2021. évi takarékos gazdálkodásra tekintettel az önkormányzati költségvetési szervek 
évközben csak rendkívüli helyzetben igényelhetnek pótelőirányzatot.  
 

Az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó rendelkezések 
 

14. § 
 
Előirányzat változtatás 
 
(1) A polgármester előirányzat-átcsoportosítási jogkörében az alábbi döntéseket hozhatja a 
személyi juttatások növelése nélkül a jóváhagyott kiadási előirányzatokra vonatkozóan: 
a) a II. fejezet 1 előirányzati csoporton belül címek és alcímek között azonos rovaton belül, 
továbbá egyes címeken, alcímeken belül és között az 1, 2, 3, 4, 5 rovatok között összeghatár 
nélkül előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, 
b)  a II. fejezet 2 előirányzati csoporton belül a 6, 7, 8 rovatok között összeghatár nélkül 
előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, 
c) a II. fejezet 1, 2 előirányzati csoportok között összeghatár nélkül átcsoportosítást hajthat 
végre, figyelemmel arra, hogy a változtatás működési hiányt nem okozhat, 
d) az V. fejezet 2-es címszámon szereplő céltartalék terhére előirányzat-módosítást hajthat 
végre, amellyel a személyi juttatások előirányzatát is módosíthatja, 



e) a működési költségvetés és a felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatait a fejezetek 
között átcsoportosíthatja anélkül, hogy a költségvetésben működési hiányt okozna, 
f) a II. fejezet, a III-IV. fejezet címszámai között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, 
figyelemmel arra, hogy a változtatás a költségvetésben működési hiányt nem okozhat.  
 
(2) A polgármester előirányzat-módosítási hatáskörben megemelheti 
 
a) az államháztartáson belülről kapott támogatások, a nem alapítványtól származó 
véglegesen átvett pénzeszközök összegével a megfelelő fejezetek előirányzatait összeghatár nélkül, 
b) a 4.§ (3) bekezdésre tekintettel összeghatár nélkül a VI. fejezet bevételi és kiadási 
előirányzatait. 
 
(3) A költségvetésben biztosított előirányzatokon belül a polgármester saját hatáskörben 1 
millió forintig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő Képviselő-testületi 
ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 
(4)  Rendkívüli helyzetben a polgármester kötelezettséget vállalhat, kifizetést rendelhet el, 
döntéséről a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 

15. § 
 
(1) A 4. §-ban jóváhagyott általános tartalék felhasználása az I. félévet követően Képviselő-
testületi döntéssel történhet. 
 
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei az önkormányzatnál 
 

16. § 
 
(1) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások készpénzben történő 
teljesítését a következő kifizetések esetében engedélyezi: 
 
a) dolgozók részére kiadott előlegekre (vásárlás, utazás) 
b) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre 
c) kiküldetési és reprezentációs kiadásokra 
d) kisösszegű szolgáltatásokra, reklám propaganda célokra 
e) gépkocsik üzemeltetési, fenntartási kiadásaira 
f) magánszemélytől vásárlások kifizetéseire 
g) segélyek kifizetésére 
h) térítési díjak visszafizetésére 
i) állományba tartozók személyi kifizetéseire (pld. megszűnéssel összefüggő kifizetések 
dolgozói tartozás esetén) 
j) állományba nem tartozók személyi kifizetéseire 
k) közfoglalkoztatottak munkabérének kifizetésére 
 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
 

Záró rendelkezések 
 

17. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  



 
(2) E rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti Felsőtárkány Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2020. 
(XII. 23.) önkormányzati rendelete. 
 
 Szántósi Rafael     Dr. Márton Erik György 
 polgármester      jegyző 
 
Kihirdetve: 2021. február 15.  

Dr. Márton Erik György jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21/2021. (II.19.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 
pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-ára figyelemmel fenntartói 
hozzájárulását adja a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában az óvoda 2021. július 26. 
napjától 2021. augusztus 19. napjáig történő zárva tartásához azzal a kikötéssel, hogy a szülő 
ezirányú igénye esetén az óvoda a zárva tartás ideje alatt is ellátja a gyermek felügyeletét.  
A polgármester a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a bölcsőde zárva tartását a 2021. 
július 26. napjától 2021. augusztus 6. napjáig terjedő időszakban határozza meg. 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartásáról 2021. február 28. 
napjáig a szülőket tájékoztassa. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
22/2021. (II.19.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 
pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésére figyelemmel a 
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában az óvodai általános felvételi időpontját 
(beiratkozás időpontját) 2021. április 23-24. napjában határozza meg. 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdésének 
megfelelő módon szíveskedjen gondoskodni a közlemény közzétételéről. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
23/2021. (II.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. (Cg.: 10-09-029654; adószám: 14818738-2-10) 
alapítójaként hozzájárul a 3324 Felsőtárkány, belterület 2692/3 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” 
művelési ágú, 6134 m2 területű ingatlannak az értékbecslés alapján meghatározott nettó 
12.300.000.- Ft +ÁFA vételáron, a PÖTTYÖS TÉSZTAÜZEM Kft. (3324 Felsőtárkány, Fő út 
43.) részére történő  értékesítéséhez, az adásvételi szerződés megkötéséhez.  
 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
Határidő: 2021.02.28. 
 
24/2021. (II.25.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy kezdeményezi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Felsőtárkány külterületi 018/1 hrsz-ú 401 m² területű, 6. minőségi osztályú „szántó” 
művelési ágú, a 018/2 hrsz-ú 323 m² területű, 6. minőségi osztályú „szántó” művelési ágú, valamint 
a 018/3 hrsz-ú 216 m² területű, 6. minőségi osztályú „szántó” művelési ágú ingatlanok belterületbe 
vonásának és a termőföldeknek az önkormányzati fenntartású temető („Felsőtárkányi Köztemető” 
3324 Felsőtárkány 826 hrsz.) bővítése céljára történő végleges más célú hasznosításának 
engedélyezését. 
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok belterületbe vonásának és más célú hasznosításának 
engedélyezési eljárásához szükséges munkarészek megrendelésére, az ingatlan-nyilvántartási eljárás 



megindítására és az eljáráshoz kapcsolódó díjak és költségek vonatkozásában a 
kötelezettségvállalásra. 
Az eljáráshoz kapcsolódó teljes költség a 2021. évi költségvetés II/1. címszámon rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2021.04.30. 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (II.26.) 
önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének (Rendelet) 1. § (3) bekezdés a) 
pont 1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„a) A Képviselő - testület dönt:  
1. a másodfokon a Bizottság, a polgármester határozatai és a Felsőtárkányi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője átruházott hatáskörben hozott döntése ellen 
benyújtott fellebbezésekről.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„d) Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője dönt: 
1. a házi segítségnyújtás megállapításáról, 
2. az étkeztetésre való jogosultság megállapításáról,  
3. az idősek nappali ellátására való jogosultság megállapításáról.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2)  A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban, vagy elektronikus űrlapon, 
az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt 
hatáskörtől függően a Képviselő-testület hivatalában (továbbiakban: Hivatal), vagy a 
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézményben lehet benyújtani.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(4) A kérelmező köteles együttműködni a Hivatallal, valamint a Felsőtárkányi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménnyel a szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a 
kérelmező és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelmi viszonyairól szóló 



igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül 
szükségesek.” 

5. § 
 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1)  A szociális ellátások megállapításáról a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a 
Bizottság, a Polgármester, valamint a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője 
dönt.” 

6. § 
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ (2) A pénzbeli ellátások  folyósításáról a jegyző gondoskodik.” 
 

7. § 
 
A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ (1) A jogosultak jövedelmének kiegészítésére, pótlására, valamint a létfenntartási gondok 
 megoldásának segítésére az Önkormányzat az alábbi ellátásokat nyújthatja: 
1. települési támogatás, 
2. rendkívüli települési támogatás 
3. köztemetés, 
4. étkeztetés, 
5. házi segítségnyújtás, 
6. családsegítés 
7. idősek nappali ellátása.” 
 

8. § 
 
A Rendelet 12. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(5)  A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 2.000,- és 
10.000,- Ft  között lehet megállapítani.” 
 

9. § 
 
A Rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„ (b)   Különleges méltánylást érdemlő élethelyzetbe került egyének, családok rendkívüli települési 
támogatására a Képviselő-testület egyedi döntéssel, összeghatártól függetlenül jogosult, a 12. § 
(15) bekezdésében foglaltakat ebben az esetben nem kell alkalmazni.” 
 

10. § 
 
A Rendelet 12. §-a az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki: 
„(15) Rendkívüli települési támogatásként pénzbeli ellátás annak a személynek nyújtható, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 300 %-át (85.500,- Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
350 %-át (99.750,- Ft).” 
 

11. § 
 
A Rendelet 14. § -a az alábbiak szerint módosul: 



„Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes gondoskodást 
nyújtó, következő alapellátási formákat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 
nappali ellátása.” 

12. § 
 
A Rendelet 15. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) Az Sztv. 62. §-ában szabályozott étkeztetésről az önkormányzat a Felsőtárkányi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény keretében étkeztetés szociális szolgáltatás működtetésével gondoskodik, 
hétfőtől péntekig tartó időszakban egyszeri napi meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan 
rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani.  
 
(2) Az önkormányzat Felsőtárkány közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja az étkeztetést, különösen azoknak, akik: - 
időskorúak (65 év felettiek), 
a) egészségi állapotuk miatt rászorulók, 
b) fogyatékkal élő személyek, 
c) pszichiátriai betegek,  
d) szenvedélybetegek, vagy 
e) hajléktalanok. 
 
(3) Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője jogszabályban 
meghatározott, mellékletekkel ellátott írásbeli kérelmére történik. 
 
(4) Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a 
rászorulónak, akinek életét, testi épségét vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása 
veszélyezteti. 
 
(5) A szolgáltatással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat a Felsőtárkányi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény vezetője látja el. 
 
(6) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője a benyújtott a szolgáltatásra 
vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba veszi, az étkeztetés nyújtásának 
megkezdését megelőzően (valamint a térítési díj felülvizsgálatakor) megvizsgálja az ellátást 
igénylő, kiskorú esetén pedig a család egy főre jutó havi jövedelmét. 
 
(7)  Az étkeztetésre való jogosultságról átruházott hatáskörben a Felsőtárkányi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője az ellátást igénybevevővel, vagy 
törvényes képviselőjével megállapodást köt. 
 
(8) Jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az étkeztetés térítésmentes. 
 
(9) A Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője a szociális ellátásra való 
jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából 
nyilvántartást vezet.” 

13. § 
 
A Rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(3) A gondozókkal kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat a Felsőtárkányi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény vezetője látja el.” 

14. § 



 
A Rendelet 16. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(5) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: a mindenkor hatályos vonatkozó 
önkormányzati rendelet szerint, figyelembe véve a Sztv. 116. §-át.” 
 

15. § 
 
A Rendelet V. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások című fejezete a 4. Idősek nappali ellátása 
alcímmel és a következő 18. §-szal egészül ki: 
 
„(1) Az Sztv. 65/F. § szerint szabályozott nappali ellátás alapszolgáltatást az önkormányzat a 
Szociális- és Gyermekjóléti Intézmény keretei között idősek nappali ellátásaként biztosítja. 
(2) Az Idősek nappali ellátása biztosítja a saját otthonában élő időskorúak (65 év felettiek) részére: 
a)a napi egyszeri étkezést, 
b) szociális és mentális támogatást. 
(3) Az Idősek klubja gondoskodhat az egészségügyi állapot alapján rászoruló 18. életévet betöltött 
személyről is. 
(4) Az igénybevétel iránti kérelmet a Szociális és Gyermekjóléti Intézményhez kell benyújtani, a 
felvételről az intézményvezető dönt. 
(5) Az Idősek nappali ellátása szolgáltatásait az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, 
ha az ellátott: 
a) agresszívan viselkedik, a közösséggel szemben erőszakosan lép fel, 
b) az alapvető közegészségügyi, járványügyi szabályokat megszegi, 
c) ellen szabálysértési-, vagy büntetőeljárás indul.” 
 

16. § 
 
Jelen rendelet 2021. március 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Szántósi Rafael      dr. Márton Erik György 
 polgármester                  jegyző                     
 
Kihirdetve: 2021. február 26. 

dr. Márton Erik György jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25/2021. (III.01.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva jóváhagyja a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósággal a bölcsődei étkezés 
biztosítása tárgyában létrejött megállapodást.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
26/2021. (III.01.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
27/2021. (III.01.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28/2021. (III.08.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § rendelkezésére 
figyelemmel tulajdonosi minőségében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Bükk 
Színtér Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját és felkéri az 
ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről. 
 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: polgármester, ügyvezető  
 
29/2021. (III.08.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § rendelkezésére 
figyelemmel tulajdonosi minőségében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. 2020. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját és 
felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a beszámoló és a független könyvvizsgálói jelentés letétbe 
helyezéséről és közzétételéről. 
 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: polgármester, ügyvezető  
 
30/2021. (III.08.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § rendelkezésére 
figyelemmel tulajdonosi minőségében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti 
beszámolóját és felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a beszámoló és a független 
könyvvizsgálói jelentés letétbe helyezéséről és közzétételéről. 
 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: polgármester, ügyvezető  
 
31/2021. (III.08.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § rendelkezésére 
figyelemmel tulajdonosi minőségében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Felsőtárkány Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját és 
felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a beszámoló és a független könyvvizsgálói jelentés letétbe 
helyezéséről és közzétételéről. 
 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: polgármester, ügyvezető  
 
32/2021. (III.08.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a települési 
közfoglalkoztatás ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 



  
33/2021. (III.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása„ jogcímen, a c) pont szerinti alcél megvalósítására támogatási kérelmet nyújt be a 
Felsőtárkány, Fő út 150-204. sz. (Dózsa Gy. u. – Petőfi S. u.) közötti járdaszakasz vonatkozásában. 
A pályázati cél megvalósításához a szükséges önerő az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
II/7/2/6 Beruházások során rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 2021.03.12.  
 
34/2021. (III.10.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a közjóléti erdőterületek (Ek1 jelű övezet) legkisebb 
beépíthető területét érintő módosítási javaslat elhagyása mellett folytatja tovább a 
településrendezési eszközök módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, településtervezők  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35/2021. (III.11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-FVT/2020. kódszámú Temetői infrastruktúra 
fejlesztése - 2020. elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok 
ellátása tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja és eredményesnek nyilvánítja, amelynek 
keretében a legkedvezőbb nettó 78.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hetvennyolcezer forint + ÁFA, 
mindösszesen bruttó 99.060,- Ft összegben ajánlatot benyújtó Heves Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-029615; adószám: 22128702-2-10; székhelye: 3300 Eger, 
Kossuth L. u. 9.) ajánlatát fogadja el, a megbízási szerződést ezen gazdasági szereplővel köti meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. 03.31. 
Költségvetést érintő összeg: az önkormányzati költségvetés II/7/1/3/K  sor terhére. 
 
36/2021. (III.11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-OTF/2020. kódszámú Óvodai sportterem, 
tornaszoba fejlesztése – 2020. elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó építési műszaki ellenőri 
feladatok ellátása tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja és eredményesnek nyilvánítja, amelynek 
keretében a legkedvezőbb nettó 150.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázötvenezer forint + ÁFA, 
mindösszesen bruttó 190.500,- Ft összegben ajánlatot benyújtó BAGOLY Bt. (Cg.: 10-06-020423; 
adószám: 23212192-2-10; székhelye: 3300 Eger, Ív utca 4.) ajánlatát fogadja el, a megbízási 
szerződést ezen gazdasági szereplővel köti meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. 03. 31.  
Költségvetést érintő összeg: az önkormányzati költségvetés II/7/2/6/K sor terhére.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37/2021. (III.17.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Felsőtárkány 
1544 hrsz-ú ingatlanon található tóparti vizesblokk, nyilvános illemhely rendeltetésű felépítmény 
üzemeltetési célú hasznosítási jogát az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 22/2012. (X. 17.) önkormányzati rendelet 26. § és 27. § értelmében, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § rendelkezéseire figyelemmel a GASTHAUS-
GRILL Kft. (Cg.: 10-09-028734; adószám: 14482373-2-10; székhely: 3348 Szilvásvárad, Egri út 27.) 
részére öt éves határozott időtartamra átadja. Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást ad az 
illemhely vonatkozásában az értéknövelő beruházások elvégzésére, mindösszesen legalább bruttó 
1.200.000.- Ft értékben, az Önkormányzat által jóváhagyott műszaki tartalommal. A beruházás 
számlákkal igazolt értékét az Önkormányzat a bérleti díjba beszámítja, mely beszámítást követően 
a GASTHAUS-GRILL Kft. további bruttó 100.000.- Ft/év (ÁFA-mentes) bérleti (üzemeltetési) 
díjat köteles fizetni. A GASTHAUS-GRILL Kft. az ingatlant köteles a szerződés teljes időtartama 
alatt illemhelyként hasznosítani a szerződésben meghatározott kötelező nyitvatartási idő szerint, 
különösen a tóparti büfék nyitvatartási idejében és a tóparti rendezvények teljes időtartama alatt. 
Az illemhely használatáért kérhető legmagasabb használati díjat bruttó 200.- Ft/fő összegben 
állapítom meg, melyet felek a szerződésben rögzíteni kötelesek. Az illemhely üzemeltetése 
vonatkozásában felmerülő rezsiköltségek az új üzemeltetőt terhelik.  
  
Határidő: 2021.03.31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38/2021. (III.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TOP-2.1.3-16 számú, „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű pályázati felhívás, „Csapadékvízvédelmi intézkedések 
Felsőtárkányban, a II. Rákóczi Ferenc úton” című projekt megvalósításához szükséges előkészítés 
körébe tartozó egyes feladatok ellátása tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja és eredményesnek 
nyilvánítja, amelynek keretében a legkedvezőbb nettó 1.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió 
forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 1.270.000,- Ft összegben ajánlatot benyújtó Agria 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (Cg.: 10 09 035756; adószám: 25561179-2-10; székhelye: 3300 
Eger, Kossuth Lajos utca 9.) ajánlatát fogadja el, a megbízási szerződést ezen gazdasági szereplővel 
köti meg.  
Elrendeli továbbá a kötelezettségvállalás bruttó 1.270.000,- Ft fedezetére történő előirányzat 
módosítást a 2021. évi költségvetés II/7/2/6/K Beruházások sorról, a II/7/1/3/K Dologi 
kiadások sorra. Nyertes pályázat és a költség elszámolhatósága esetén az előirányzat 
visszapótlásának lehetősége felülvizsgálandó. 
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: 2021. 03.31. 
 
39/2021. (III.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbiak szerint egészíti ki a 33/2021. (III. 10.) sz. polgármesteri 
határozatát:  
„Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása„ jogcímen, a c) pont szerinti alcél megvalósítására támogatási kérelmet nyújt be a 
Felsőtárkány, Fő út 150-204. sz. (Dózsa Gy. u. – Petőfi S. u.) közötti, a 1388/12 hrsz-ú ingatlanon 
található járdaszakasz vonatkozásában. 
A pályázati cél megvalósításához a szükséges 6.635.007,- Ft, azaz Hatmillió-hatszázharmincötezer-
hét forint saját forrás (önerő) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II/7/2/6 Beruházások 
során rendelkezésre áll.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a hiánypótlás benyújtására 2021.03.28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40/2021. (III.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2021. évi 
közbeszerzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41/2021. (III.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-AEE/2020. kódszámú Orvosi eszköz elnevezésű 
nyertes pályázat megvalósításához kapcsolódó fogászati kezelőegység beszerzése, illetve kiegészítő 
eszköz önerőből történő beszerzése tárgyában a beszerzési eljárást jóváhagyja és eredményesnek 
nyilvánítja, amelynek keretében az összességében legkedvezőbb ajánlatot: 
• Fogászati kezelőegység nettó 4.058.237,- Ft + ÁFA, azaz nettó Négymillió-ötvennyolcezer-
kettőszázharminchét forint + ÁFA, bruttó 5.153.961,- Ft, illetve 
• Kompresszor nettó 389.919,- Ft + Áfa, azaz nettó Háromszáznyolcvankilencezer-
kilencszáztizenkilenc forint + ÁFA, bruttó 495.197,- Ft. 
mindösszesen bruttó 5.649.158,- Ft összegben ajánlatot benyújtó AGRIMED Kft. (Cg.: 10-09-
020105; adószám: 10533549-2-10; székhelye: 3300 Eger, Dr. Nagy János utca 4.) ajánlatát fogadja 
el, a szerződést ezen gazdasági szereplővel köti meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a szerződés megkötésére 2021. április 30. 
Költségvetést érintő összeg: a 2021. évi költségvetés II/7/2/6 Beruházások sor terhére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42/2021. (III.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, az 
alapszolgáltatás keretében végzett 2020. évi család-és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 
43/2021. (III.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, az 
alapszolgáltatás keretében végzett 2020. évi idősek nappali ellátása tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 
44/2021. (III.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva elfogadja a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, az 
alapszolgáltatás keretében végzett 2020. évi étkeztetés és házi segítségnyújtás tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 
45/2021. (III.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény felülvizsgált szakmai 
programját a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
46/2021. (III.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Bükk Színtér Nonprofit 
Kft. 2021. évi munkatervét és közművelődési szolgáltatási tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
47/2021. (III.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzata a felsőtárkányi 2401/2. 
hrsz. alatt nyilvántartott, mindösszesen 18 ha 1053 m2  területű „kivett ipartelep” megnevezésű 
ingatlan 24324/2172636 tulajdoni hányad arányú részére vonatkozóan 2021. március 23. napján 
kelt, FT/1345-1/2021. iktatószámon érkeztetett levélben közölt vételi ajánlatban foglalt feltételek 
szerint nem kíván élni az elővásárlási jogával és hozzájárul ahhoz, hogy a Felsőtárkány Bükk-kapu 
Kft. is lemondjon az elővásárlási jogáról.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
48/2021. (IV.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatot a beérkezett vélemények alapján a 
településrendezési eszközök módosításához nem kell elkészíteni. 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Településrendezési eszközök módosításánál az államigazgatási szervek 
véleményét elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
 
49/2021. (IV.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § előírása alapján 
lefolytatott véleményezési eljárás során a tervezet tartalmát vitató észrevétel nem maradt. Az Állami 
Főépítésszel egyeztetve, a Szabályozási terven a Felsőtárkány, belterület 80. hrsz-on korábban jelölt, 
be nem építhető területsáv pontosítás során átkerült valós helyére, a Felsőtárkány, belterület 78. 
hrsz-ra. A határozat mellékletét képező „Tervezői válaszok” c. táblázat alapján az észrevételeket a 
tervekbe bedolgozták, ezáltal a Polgármester a véleményezési eljárást lezártnak tekinti, egyben a 
Tervező által összeszerkesztett dokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (1) 
bekezdése szerinti végső véleményezésre az illetékes Állami főépítésznek megküldi. 
 
Melléklet: Tervezői válaszok 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. április 30. 
 
 
50/2021. (IV.16.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési dokumentáció a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lett 
a Partnerekkel ismertetve.  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy fentiek alapján a partnerségi véleményezési eljárást lezártnak 
tekinti és a Tervező által összeszerkesztett dokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ 
(1) bekezdése szerinti végső véleményezésre az illetékes Állami Főépítésznek megküldi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51/2021. (IV.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc utat érintő projektek 
keretében csapadékvízvédelmi intézkedésekre és útépítésre vonatkozó kivitelezési munkálatokhoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja 
és eredményesnek nyilvánítja, amelynek keretében a legkedvezőbb összesen nettó 965.000,- Ft + 
ÁFA, azaz nettó Kilencszázhatvanötezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 1.225.550,- Ft 
összegben ajánlatot benyújtó Kiss Brigitta egyéni vállalkozó (Nysz.: 38025682; adószám: 66715272-
2-25; székhelye: 3519 Miskolc, Bártfai u. 9.) ajánlatát fogadja el, a megbízási szerződést ezen 
gazdasági szereplővel köti meg.  
Elrendeli továbbá a kötelezettségvállalás bruttó 1.225.550,- Ft fedezetére történő előirányzat 
módosítást a 2021. évi költségvetés II/7/2/6/K Beruházások sorról, a II/7/1/3/K Dologi 
kiadások sorra. Nyertes pályázat és a költség elszámolhatósága esetén az előirányzat 
visszapótlásának lehetősége felülvizsgálandó. 
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: 2021. 04. 30. 
Költségvetést érintő összeg: a 2021. évi költségvetés II/7/1/3/K Dologi kiadások során a fedezet 
biztosított a döntés alapján. 
 
52/2021. (IV.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-UHK/2021. kódszámú „Út, híd kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési, valamint 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja és az eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, amelynek keretében a legkedvezőbb nettó 310.000,- Ft + ÁFA, azaz 
nettó Háromszáztízezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 393.700,- Ft összegben ajánlatot 
benyújtó Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (Cg.: 10 09 035756; adószám: 25561179-2-10; 
székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) ajánlatát fogadja el, a megbízási szerződést ezen 
gazdasági szereplővel köti meg. 
Elrendeli továbbá a kötelezettségvállalás bruttó 393.700,- Ft fedezetére történő előirányzat 
módosítást a 2021. évi költségvetés II/7/2/6/K Beruházások sorról, a II/7/1/3/K Dologi 
kiadások sorra. Nyertes pályázat és a költség elszámolhatósága esetén az előirányzat 
visszapótlásának lehetősége felülvizsgálandó. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Költségvetést érintő összeg: a 2021. évi költségvetés II/7/1/3/K Dologi kiadások során a fedezet 
biztosított a döntés alapján. 
 
53/2021. (IV.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-UHK/2021. kódszámú „Út, híd kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó engedélyezési és teljeskörű 
kiviteli tervdokumentáció elkészítése a Felsőtárkány, Várhegy utca 2503 hrsz-ú kivett közút ingatlan 
Fő út – Szüret utca közötti szakasz felújítására feladatok ellátása tárgyában  a beszerzési eljárást 
jóváhagyja és az eljárást eredményesnek nyilvánítja, amelynek keretében a legkedvezőbb nettó 
250.000,- Ft + ÁFA (AM), azaz nettó Kettőszázezer forint + ÁFA (AM), mindösszesen bruttó 
250.000,- Ft összegben ajánlatot benyújtó Horcsin Zoltán egyéni vállalkozó (Nysz.: 50261231; 
adószám: 67456659-1-30; székhelye: 3324 Felsőtárkány, Pázsit u. 9.) ajánlatát fogadja el, a 
vállalkozási szerződést ezen gazdasági szereplővel köti meg. 



 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Költségvetést érintő összeg: a 2021. évi költségvetés II/7/2/6/K Beruházások során a fedezet 
biztosított. Nyertes pályázat és a költség elszámolhatósága esetén az előirányzat visszapótlásának 
lehetősége felülvizsgálandó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54/2021. (IV.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-FVT/2020. kódszámú Temetői infrastruktúra 
fejlesztése – 2020. elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok 
ellátása tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja és eredményesnek nyilvánítja, amelynek 
keretében a legkedvezőbb nettó 45.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Negyvenötezer forint + ÁFA, 
mindösszesen bruttó 57.500,- Ft összegben ajánlatot benyújtó BAGOLY Bt. (Cg.: 10-06-020423; 
adószám: 23212192-2-10; székhelye: 3300 Eger, Ív utca 4.) ajánlatát fogadja el, a megbízási 
szerződést ezen gazdasági szereplővel köti meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. 04. 30.  
Költségvetést érintő összeg: az önkormányzati költségvetés II/7/2/6 Beruházások sor terhére. 
 
55/2021. (IV.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-FVT/2020. kódszámú Temetői infrastruktúra 
fejlesztése – 2020. elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó kiviteli terv elkészítése feladat 
ellátása tárgyában  a beszerzési eljárást jóváhagyja és eredményesnek nyilvánítja, amelynek 
keretében a legkedvezőbb nettó 150.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázötvenezer forint + ÁFA, 
mindösszesen bruttó 190.500,- Ft összegben ajánlatot benyújtó BAGOLY Bt. (Cg.: 10-06-020423; 
adószám: 23212192-2-10; székhelye: 3300 Eger, Ív utca 4.) ajánlatát fogadja el, a vállalkozási 
szerződést ezen gazdasági szereplővel köti meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. 04. 30.  
Költségvetést érintő összeg: az önkormányzati költségvetés II/7/2/6 Beruházások sor terhére. 
 
56/2021. (IV.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Község Önkormányzata tulajdonában álló Felsőtárkány 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó Javadalmazási szabályzatot a határozat 
melléklete szerinti, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. A 
szabályzatot a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető, jogi képviselő 
Határidő: azonnal 
 
57/2021. (IV.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Község Önkormányzata tulajdonában álló Felsőtárkány Bükk-
kapu Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó Javadalmazási szabályzatot a határozat melléklete 
szerinti, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. A szabályzatot a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető, jogi képviselő 
Határidő: azonnal 
 
58/2021. (IV.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Község Önkormányzata tulajdonában álló Felsőtárkányi 
Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó Javadalmazási szabályzatot 



a határozat melléklete szerinti, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. 
A szabályzatot a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető, jogi képviselő 
Határidő: azonnal 
 
59/2021. (IV.21.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a Felsőtárkány Község Önkormányzata tulajdonában álló Bükk Színtér 
Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó 
Javadalmazási szabályzatot a határozat melléklete szerinti, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt tartalommal elfogadja. A szabályzatot a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető, jogi képviselő 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60/2021. (IV.22.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva hozzájárul a Felsőtárkány Község Önkormányzata tulajdonában álló 
Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Dacia Dokker Van 
1.3 Tce Ambiance Clim típusú, 2020. évjáratú, új kishaszongépjárműnek a bruttó 4.443.730.- Ft. 
vételáron történő megvásárlásához. 
A gépjármű finanszírozása fix kamatozású zártvégű pénzügyi lízingszerződés alapján történik 30 
%-os önerővel, 60 hónapos futamidőre (6,47% THM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61/2021. (IV.23.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta Kocsis Edit 3324 
Felsőtárkány, Fő út 166. szám alatti lakos támogatási kérelmét és a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2021. 04. 08. napjának reggelén keletkezett tűzkár miatt 
különleges méltánylást érdemlő élethelyzetbe került családnak a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja alapján 
100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő, rendkívüli települési 
támogatást biztosít. 
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: 2021. 04. 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62/2021. (IV.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Nonprofit 
Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló, valamint a 2021. január 1.–március 31. közötti időszakra 
vonatkozó szakmai beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
63/2021. (IV.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkány Bükk-
kapu Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló, valamint a 2021. január 1.–március 31. közötti időszakra 
vonatkozó szakmai beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
64/2021. (IV.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló, valamint a 2021. január 1.–március 
31. közötti időszakra vonatkozó szakmai beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
65/2021. (IV.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Bükk Színtér Nonprofit 
Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló, valamint a 2021. január 1.–március 31. közötti időszakra 
vonatkozó szakmai beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
66/2021. (IV.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az MFP-OTF/2020. kódszámú Óvodai sportterem, 
tornaszoba fejlesztése elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása 
tárgyában a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  
Intézkedik továbbá a projekt megvalósítása érdekében már megkötött, egyes szolgáltatási 
szerződések felbontása, megszüntetése iránt. 
Megállapítja, hogy a lehívott támogatási előleg terhére megkötött pályázati dokumentáció 
elkészítése és kiviteli terv készítési feladatok kötelezettségvállalásai alapján 1.057.275.- Ft, azaz 
Egymillió-ötvenhétezer-kettőszázhetvenöt forint összegben előlegfelhasználás történt.  
Az előlegfelhasználás visszapótlása és a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi 
előirányzat módosításokat rendeli el: 
Kiadások: 
II. fejezet 7./-/1/3/K „Önkormányzat felhalmozási kiadásai” címszám 
Működési költségvetés/Dologi kiadások 
  csökken 485.775 Ft-tal 



II. fejezet 7./-/2/6/K „Önkormányzat felhalmozási kiadásai” címszám 
Felhalmozási költségvetés/Beruházások 
  csökken 26.456.949 Ft-tal 
 
II. fejezet 7./-/2/6/K „Önkormányzat felhalmozási kiadásai” címszám 
Felhalmozási költségvetés/Beruházások 
  csökken 1.057.275 Ft-tal 
II. fejezet 7./-/1/5/K „Önkormányzat felhalmozási kiadásai” címszám 
Működési költségvetés/Egyéb működési célú kiadások 
  növekszik 539.750 Ft-tal 
II. fejezet 7./-/2/8/K „Önkormányzat felhalmozási kiadásai” címszám 
Felhalmozási költségvetés/Egyéb felhalmozási célú kiadások 
  növekszik 27.460.249 Ft-tal 
Felkéri a gazdasági vezetőt, hogy a 27.999.999.- Ft, azaz Huszonhétmillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint összegű támogatási előleg 
visszafizetése történjen meg a jogosult számlájára.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: 2021. 05. 15. 
 
67/2021. (IV.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület 2021. évi működési 
támogatását 888.000.- Ft, azaz Nyolcszáznyolcvannyolcezer forint összegben hagyja jóvá, melyhez 
elrendeli a III/8-/1/5/Ö címszám csökkentését 477.760.- Ft összegben a V/2/-/5/K címszám 
egyidejű növelése mellett. A polgármester jogosult a Támogatási Szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
68/2021. (IV.29.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 2021. évi 
működési támogatását 2.518.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszáztizennyolcezer forint összegben 
hagyja jóvá, melyhez elrendeli a III/11-/1/5/Ö címszám csökkentését 917.860.- Ft összegben a 
V/2/-/5/K címszám egyidejű növelése mellett. A polgármester jogosult a Támogatási Szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69/2021. (V.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a 31/2021. (III.08.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 §. rendelkezésére figyelemmel tulajdonosi 
minőségében jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Felsőtárkány Nonprofit 
Kft. 2020. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját és felkéri az ügyvezetőt, hogy 
gondoskodjon a beszámoló és a független könyvvizsgálói jelentés letétbe helyezéséről és 
közzétételéről. 
 
Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
70/2021. (V.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja a 21/2021. (II.19.) számú 
polgármesteri határozatát: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 
pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-ára figyelemmel fenntartói 
hozzájárulását adja a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában az óvoda és a bölcsőde 
2021. augusztus 02. napjától 2021. augusztus 13. napjáig történő zárva tartásához azzal a kikötéssel, 
hogy a szülő ezirányú igénye esetén az óvoda a zárva tartás ideje alatt is ellátja a gyermek 
felügyeletét.  
Felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartásáról haladéktalanul, de 
legkésőbb 2021. május 14. napjáig tájékoztassa a szülőket. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
71/2021. (V.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva hozzájárul a Suzuki Ignis 1.3 GLX típusú, JBP-384 forgalmi rendszámú, 
TSMMHX51S00144663 alvázszámú gépjármű értékesítéséhez.  
A polgármester jogosult az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. május 31. 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2021. (V.13.) 
önkormányzati rendelete Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015. 

(V.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
6/A.§ (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 



314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli 
el: 

1.§ 
      Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015.(V.21.) sz. rendelet (a 
továbbiakban: HÉSZ) 47.§ (2) bekezdés táblázata az alábbira módosul: 
 
Övezeti jel: Telekre vonatkozó előírások: Építményre vonatkozó előírások: 
 beépítési mód: min. terület (m2): max. beépíthetőség (%): min. zöldfelület (%):
 legnagyobb beépítési sűrűség (m2/m2): épületek és egyéb építmények magassága 
(m): 
K1pincékkel K 50 K 40 1,0 3,5 
K2pincékkel Z 400 40 40 1,0 7,0 
 

2.§ 
Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatának 1. mellékletét képező, Szabályozási terv 
normatartalma a tervezési területeken e rendelet 1-4. melléklete szerint módosul. 
 

3.§ 
E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
                  Szántósi Rafael          dr. Márton Erik György 

        polgármester               jegyző 
 
Kihirdetve: 2021. május 13. 
                 dr. Márton Erik György jegyző                  
                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
72/2021. (V.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva dönt a Felsőtárkány, belterület 2401/2. hrsz. alatt nyilvántartott, ténylegesen 
18,1053 ha nagyságú „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan vonatkozásában a közös tulajdon 
megszüntetése iránti polgári peres eljárás megindításáról. 
A polgármester felhatalmazza a Felsőtárkány Bükk-kapu Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság a polgári 
peres eljárásban pertársként részt vegyen (célszerű pertársaság) és felkéri a jogi képviselőt a 
keresetlevél benyújtására. 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető, jogi képviselő 
Határidő: a keresetlevél benyújtására 2021. május 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
73/2021. (V.26.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva elfogadja Felsőtárkány Község Önkormányzata és intézményei 
vonatkozásában a 2020. évben végzett belső ellenőrzések éves összefoglaló jelentését. 
     Felelős:Dr. Márton Erik György 
       jegyző 
     Határidő: azonnal 
 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról, 
valamint a központi támogatások elszámolásáról 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) és (2) pontjában meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban 
meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A Képviselő-testület Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. 
(II.14.) rendeletével megállapított 2020. évi költségvetés zárszámadását 708.691.515 forint 
bevételi és 608.773.619 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:  
a) működési bevételeket     609.904.504 Ft-ban 
ebből: 
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 41.228.928 Ft-ban 
ab) közhatalmi bevételeket  242.573.652 Ft-ban 
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását  226.098.117 Ft-ban 
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 33.819.227 Ft-ban 
    (ebből TB alaptól 14.090.900 Ft) 
ae) finanszírozási bevételből a maradványt    56.204.987 Ft-ban 
af) egyéb finanszírozási bevételt    9.979.593 Ft-ban 
 
b) a működési kiadásokat     478.390.948 Ft-ban 
ebből: 
ba) személyi juttatásokat     225.782.925 Ft-ban 
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális 
hozzájárulási adót      36.852.414 Ft-ban 
bc) dologi kiadásokat      123.959.278 Ft-ban 
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait    1.554.000 Ft-ban 
be) egyéb működési célú kiadásokat    82.613.265 Ft-ban 
    (ebből kölcsön nyújtás - Ft) 
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat     7.629.066 Ft-ban  
 
c) a felhalmozási bevételeket     98.787.011 Ft-ban 
ebből: 
ca) felhalmozási bevételeket     118.549 Ft-ban 
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását  1.277.000 Ft-ban 



cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44.651.363 Ft-ban 
    (ebből TB alaptól - Ft) 
cd) finanszírozási bevételből a maradványt    52.740.099 Ft-ban 
 
d) a felhalmozási kiadásokat     130.382.671 Ft-ban 
ebből: 
da) beruházások összegét      38.021.239 Ft-ban 
db) felújítások összegét      90.808.378 Ft-ban 
dc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat   1.553.054 Ft-ban 
(ebből: kölcsön nyújtás - Ft) 
     
               e) az átlaglétszámot a költségvetési szervekre és önkormányzatra 60 főben  
állapítja meg. 

2. § 
 
(1) A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított 708.691.515 forint bevételi főösszeget az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
a.) Költségvetési szervek bevételei   35.383.546 Ft 
(I. fejezet)  
b.) Önkormányzati feladatok saját bevételei  272.141.462 Ft 
(II. fejezet) 
c.) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett  67.580.711 Ft 
 pénzeszközök 
 (III. fejezet) 
d.)  Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése - Ft 
 (IV. fejezet) 
e.) Helyi önkormányzatok támogatásai   227.375.117 Ft 
 (V. fejezet) 
f.) Finanszírozási bevételek    106.210.679 Ft 
  (VI. fejezet) 
 
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 
 
(3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 608.773.619 forint kiadási főösszeget az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
a.) Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés  
(I. fejezet/1 előirányzati csoport): 248.696.963 Ft 
b.) Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások  
(I. fejezet/2 előirányzati csoport): 1.014.627 Ft 
c.) Önkormányzat működési költségvetés  
(II. fejezet/1 előirányzati csoport): 141.767.528 Ft 
d.) Önkormányzat beruházási kiadásai  
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 37.006.612 Ft 
e.) Önkormányzat felújítási kiadásai  
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 90.808.378 Ft 
f.) Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások  
(III. fejezet) 79.181.377 Ft  
g.) Kölcsönök nyújtása 
(IV. fejezet): - Ft 
h.) Finanszírozási kiadások 



(VI. fejezet): 7.629.066 Ft 
i.) Költségvetési befizetések  
(VII. fejezet): 2.669.068 Ft 
   
(4) A kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 
 
(5) A 2020. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3/1. 
és 3/2. mellékletekben szerepelnek. 
 

3. § 
 
(1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatás 
elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a 
felhasználás alapján 1.131.500 Ft többlettámogatás keletkezett a központi költségvetésből.  
 
(2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 
támogatásainak elszámolásából 2.244.799 Ft többlettámogatás keletkezett a központi 
költségvetésből.  
 

4. § 
 
A Képviselő-testület a 2020. évi maradvány összegét külön határozatban 99.917.896 Ft összegben 
hagyja jóvá. 
 

5. § 
 
Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2020. évi vállalkozási tevékenység 
maradványa. 
 

6. § 
 
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az 
Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.  
(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti. 
(3) A 2020. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú 
bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2020. évben a 8. 
melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
(5) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 9. mellékletben 
találhatók. 
(6) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 10. 
melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 
(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 11. melléklet részletezi. 
(8) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 12. melléklet tartalmazza. 
(9) A 2020. évi maradvány levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
(10) Az Európai Uniós programok 2020. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja 
el a Képviselő-testület. 
(11) A 2020. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 2.437.802.934 Ft összegben fogadja el a 
Képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 15. mellékletben 
található. 
(12) A 2020. évi összesített eredménykimutatást a 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-
testület. 



(13) Az önkormányzati vagyon 2020. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából 
a 17. melléklet részletezi. 
(14) Az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait a 18. melléklet részletezi. 
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőtárkány Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete. 
 

Szántósi Rafael    Dr. Márton Erik György 
polgármester     jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74/2021. (V.28.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva alapítói döntéssel úgy határozott, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – figyelemmel a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§ rendelkezéseire és a 3:109. § (2) bekezdésére – 
a Bükk Színtér Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3324 Felsőtárkány, Fő út 350.; Cg.: 10-09-038409; adószám: 28954479-2-10) 
tevékenységi körét 2021. június 01. napjával az alábbi TEÁOR ’08 kódszámú és megnevezésű 
tevékenységekkel bővíti ki: 
8891 - Táboroztatási szolgáltatás 
5530 - Szabadidős és nyaraló táboroztatás 
5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
8551 - Sport, szabadidős képzés 
A polgármester jogosult az alapítói döntés alapján az Alapító Okirat módosításának az aláírására.  
A polgármester felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a változás cégnyilvántartáson 
történő átvezetése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg, a szükséges módosításokat a Kft. 
alapító okiratába, a cégnyilvántartásba és a cégjegyzékbe bejegyeztesse. 
 
Felelős: polgármester, jogi képviselő, ügyvezető 
Határidő: 2021. május 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75/2021. (V.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva elfogadja a település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
76/2021. (V.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva a 2020. évi maradvány összegét 99.917.896 Ft-tal hagyja jóvá az 1. 
mellékletben foglalt részletezés alapján. 
 
Ezen belül: 
 
1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványa 12.593.034 
Ft, melyből a személyi juttatás maradványának összege 503.247 Ft. A költségvetési szervek 
feladatokra előirányzott maradványát az 1. melléklet 1. pontja szerint fogadja el a Képviselő-
testület.  
 
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2020. évi maradvány 87.324.862 Ft, az 
alábbiak és az 1. melléklet 2-6. pontjai szerint: 
 
a.) Működési költségvetés 3.705.399 Ft 
b.) Beruházási kiadások 254.000 Ft 
c.) Felújítási kiadások 4.621.827 Ft 
d.) Tartalékok 7.332.244 Ft 
e.) 2021. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg 71.411.392 Ft 
 
3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások 2021. évi 
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 
szabályai az irányadók. 
 
4. Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva elrendeli, hogy a 2020. évi maradvány jóváhagyott összege a mellékletek 
szerinti jogcímeken kerüljön átvezetésre a 2021. évi költségvetésen a 4/2013. (I. 11.) 
Kormányrendelet szabályozásának figyelembevételével.  
 
A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott maradványról a költségvetési szerveket 
értesítse. 
 
Felelős: gazdasági vezető, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
77/2021. (V.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének tagjai előzetesen írásban 
véleményezték a Pénzügyi Bizottság elnökének a polgármester 2020. október 15 – 2021. március 
15. közötti időszakban végzett munkája értékeléséről szóló előterjesztését. Fentiekre tekintettel 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében és a képviselő-testületnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/H. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester részére, a 2020. 
október 15 – 2021. március 15. közötti időszakban végzett eredményes munkája értékelése alapján 
bruttó 1.645.332.- Ft-ban, azaz bruttó Egymillió-hatszáznegyvenötezer-háromszázharminckettő 



forint összegű jutalmat állapít meg, azzal, hogy a jutalom kifizetésére a Magyarország Kormánya 
által elrendelt járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően kerülhet sor. 
 
A megállapított juttatás fedezetét a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja  
- az önkormányzat II/1-/1/1/K személyi jellegű kiadások soron 1.645.332.- Ft-ot, az 
önkormányzat II/1-/1/2/K szociális hozzájárulási adó soron 255.026.- Ft-ot. 
 
Felelős: jegyző, gazdasági vezető 
Határidő: a veszélyhelyzet megszűnését követően azonnal 
 
78/2021. (V.31.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzatánál a főépítészi 
tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti települési főépítészi feladatok 
ellátásával a D-TÉR Tervezésszervező és Ingatlanfejlesztő Kft-t (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 
9; Cg. 10-09-026744; adószám: 13615477-2-10; a főépítészi feladatok ellátásáért személyében 
felelős főépítész: Rátkai Attila) bízza meg a 2021. június 01. napjától kezdődő határozatlan 
időtartamra, nettó 100.000.-Ft/hó + ÁFA megbízási díj ellenében. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

 
79/2021. (VI.11.) Felsőtárkány Község Önkormányzat polgármesterének határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere megvizsgálta Csóka Lászlóné 3324 
Felsőtárkány, Munkás út 55. szám alatti lakos támogatási kérelmét és a képviselő-testület feladat- 
és hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2021. 05. 27. napján történt támfal leomlása miatt 
különleges méltánylást érdemlő élethelyzetbe került kérelmezőnek a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontja 
alapján 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő, rendkívüli 
települési támogatást biztosít. 
 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 

 

 


