
Jegyzőkönyv 
 
Felvéve Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én  

18. 00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint Fedor István polgármester és 5 fő képviselő, 
Pápainé Laczkovszki Zsuzsanna a Felsőpetény Községi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
Elnöke, Boróka László körjegyző valamint Holecné Gulyás Erzsébet jegyzőkönyvvezető.   
 
Fedor István polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapította, hogy 
az 5 fős képviselő-testület jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította, azt 
megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását azzal, hogy az 5.  
számú napirendet zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, valamint azt, hogy zárt ülésen 6. 
napirendként beszámoló a szociális-, művelési és sport bizottságra átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről című napirendet tárgyalja a képviselő-testület.  
 
Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői az elhangzott 
napirend tárgyalására tett javaslattal egyetértettek, azt egyhangúan elfogadták.  
 
Felsőpetény község képviselő-testülete a polgármesternek a napirendekre vonatkozó 
módosító indítványát 5 szavazattal 0 szavazat ellenében elfogadta és az alábbi napirendeket 
tárgyalta: 
 

Napirend 
 tárgya         előadója 
 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   Fedor István  
                   polgármester 
 
2. Együttműködési Megállapodás Felsőpetény Község Önkormányzata Fedor István 
és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között    polgármester 
 
3. A magánszemély kommunális adójáról szóló 5/2012. rendelet   Fedor István  
felülvizsgálata          polgármester  
    
4. Egyebek          Fedor István 
           Polgármester 
 
5. Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott   Fedor István  
      döntésekről         polgármester  
 
6. Beszámoló a szociális-, művelési és sport bizottságra   Petényiné Huszár  
átruházott hatáskörben hozott döntésekről    Judit Bizottsági Elnök 
 
 
 
             
 



1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Fedor István, polgármester (jelentés csatolva)  
 
Fedor István, polgármester, szóbeli előterjesztésében ismertette a képviselő-testülettel a 
lejárt határidejű határozatokat és azok végrehajtására tett intézkedéseket, majd kérte azok 
elfogadását.  

Kérdés, hozzászólás: nem volt  

 

Ezt követően Fedor István polgármester szavazásra bocsátotta előterjesztését.  
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 0 szavazat ellenében a jelentést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2012.(07.05..) számú határozata  
Felsőpetény község képviselő-testülete a polgármesternek a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentését elfogadja és a 17-20/2012.(04.26.) számú és a 22-
23/2012.(04.26.) számú határozatok jelentési kötelezettségét megszünteti.  
 
2./  Együttműködési Megállapodás Felsőpetény Község Önkormányzata és a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat között  
Előadó: Fedor István polgármester 
 
Fedor István polgármester az ülés e napirendjénél köszöntötte Pápainé Laczkovszki 
Zsuzsannát, a Felsőpetény Községi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét abból az 
alkalomból, hogy a két önkormányzat együttműködési megállapodása tervezetét – melyet a 
nemzetiségi önkormányzat már elfogadott – e napirend keretében tárgyalja a képviselő-
testület. Az  írásos előterjesztéshez kapcsolódó szükséges szóbeli kiegészítésre felkérte 
Boróka László körjegyzőt.  
Boróka László körjegyző ismertette a képviselő-testülettel, hogy a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 2012.01.01-i hatályú rendelkezése értelmében szükséges 
a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata. A törvény értelmében az önkormányzat biztosítja a kisebbségi 
önkormányzat számára az önkormányzati működés adminisztrációjához, a testületi munka 
előkészítéséhez szükséges feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról. E kötelezettség teljesítése érdekében a helyi 
önkormányzat megállapodást kell, hogy kössön a helyi nemzetiségi önkormányzattal, mely 
megállapodást az önkormányzatok minden év január 31. napjáig felülvizsgálja. Hasonló 
együttműködési megállapodás korábban is köttetett a két önkormányzat között, melyet 
mindkét önkormányzat képviselő-testülete 2007.02.12-én elfogadott, s ennek a 
felülvizsgálata szükségessé vált.  
 
Fedor István elnök, megköszönte a körjegyző napirendhez kapcsolódó szóbeli kiegészítőjét. 
A képviselők rendelkezésére bocsátott, a Felsőpetény községi Önkormányzat és a 
Felsőpetény Községi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közti együttműködési 
megállapodás tervezetet megvitatásra majd elfogadásra ajánlotta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 



Fedor István ezt követően elterjesztését szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 0 szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012.(07.05.) számú határozata  
 

Felsőpetény községi Önkormányzat a polgármester előterjesztését megtárgyalta, azt 
elfogadja. Az önkormányzat a határozat mellékletét képező, a Felsőpetény községi 
Önkormányzat és a Felsőpetény Községi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közti  
együttműködési megállapodást elfogadja. 
 
 
3./  A magánszemély kommunális adójáról szóló 5/2012. rendelet felülvizsgálata  
Előadó: Fedor István polgármester  
 
Fedor István polgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondta, véleménye szerint a 
rendelet előkészítése során a képviselő-testületnek elkerülték a figyelmét  - Felsőpetény 
községre speciálisan jellemező, a kommunális adó megállapítását befolyásoló – olyan 
körülmények, melyek rendezése indokolt. Az elmondottakkal alátámasztva, megvitatásra 
majd elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.  
 
Rodák Tamás alpolgármester elmondta az adónem bevezetésekor a testület célja a teljes 
körű szabályozás volt, ami remélhetőleg a jelen rendelet-tervezettel együtt megvalósul. 
 
Boróka László körjegyző véleménye szerint szükséges a kommunális adóról szóló rendelet 
módosítása, mivel a részletesebb szabályozást, a szokványostól eltérő települési anomáliák  
indokolttá teszik.  
 
Fedor István polgármester – egyéb észrevétel hiányában - a rendelet-tervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlotta, azt szavazásra bocsátotta.  
 
Felsőpetény község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal 0 szavazat ellenében a 
rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2012.(VII.06.) rendelete  

A magánszemély kommunális adójáról szóló  
5/2012.(IV.27.) rendelet módosításáról 

 
Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. §. 
 

A 4. § . helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Adómentességek, adókedvezmények  
 
(1) Mentes a magánszemély kommunális adó alól: 
 
a) az egyéb építménnyel beépített ingatlan tulajdonosa, amennyiben az ingatlan az építési 
jogszabályok szerint lakás építésre nem alkalmas.  
b) az építési jogszabályok szerint lakás építésére nem alkalmas telek tulajdonosa. 
c) a beépítési kötelezettséggel vásárolt építési telek, a beépítési kötelezettség időtartamára 
illetve a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjáig.  
  
(2) Az adózó kérelmére az adóévben mentes a magánszemély kommunális adó alól az 
adózó állandó lakás céljára szolgáló és ilyen célra használt ingatlana, ha a családjában az 
egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege alatt van.  
 
(3) Az adózó kérelmére 50 %-os  kedvezményben részesül az adóévben az, akinek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 
másfélszerese alatt van, s az ingatlan állandó lakás célját szolgálja, s kérelmező azt ilyen 
célra használja.  
  

2. §.  
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Felsőpetény, 2012. július 5.  
  
 

             Fedor István  sk.                                               Boróka László sk. 
             polgármester                                               körjegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. július 6. 
        Boróka László sk.     
        körjegyző 

 
 
 
 
 



4./ Egyebek 
Előadó: Fedor István Polgármester 
 
4.1. Fedor István polgármester e napirend keretében ismertette a képviselő-testülettel 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Rétsági Orvosi Ügyelet 
működtetésével kapcsolatos írásos előterjesztését. A polgármester javasolta a képviselő-
testület tagjainak, hogy Felsőpetény község Önkormányzata vegyen részt társulási formában 
az ügyeleti rendszerben és vállalja  közbeszerzési eljárás lebonyolítási díjának egy főre jutó 
46,401 Ft illetve az esetlegesen jelentkező többletköltségek megfizetését az orvosi ügyelet 
működtetésével kapcsolatosan. Ezt követően kérte előterjesztése megvitatását majd 
elfogadását.  
 
Boróka László körjegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az 
önkormányzatnak biztosítania kell a folyamatos orvosi ellátást a lakosság számára, s ez 
ebben a társulási körben megvalósítható,  a finanszírozáson felül jelentkező többletköltségek 
megfizetésével.  
 
Fedor István polgármester egyéb észrevétel hiányában az előterjesztést szavazásra 
bocsátotta.   
 

Felsőpetény község Önkormányzat képviselő-testülete 5 szavazattal 0 szavazat ellenében 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2012.(07.05.) számú határozata  
Felsőpetény község Önkormányzatának a Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, azt elfogadja.  
Az önkormányzat vállalja a Rétsági Orvosi Ügyelet működtetésével kapcsolatban a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítási díjának egy főre jutó 46,401 Ft illetve az esetlegesen 
jelentkező többletköltségek megfizetését.  
Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a testület döntéséről Rétság Város 
Önkormányzatát értesítse.  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 
4.2. Fedor István polgármester a napirend keretében ismertette a képviselő-testülettel az„ 
egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósítását szolgáló 
TÁMOP-6.1.2./11/1. azonosítási számú pályázaton való részvételi lehetőséget. Javasolta e 
napirend második részeként, hogy pályázati részvételre vonatkozó döntés esetén a testület 
adjon részére felhatalmazást, hogy a Science Consulting Projektmenedszer Kft-vel kössön 
előszerződést a nyertes pályázat megvalósítására vonatkozóan.  Kérte előterjesztésével 
kapcsolatosan az észrevételeket, javaslatokat.  
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt.  
 
Fedor István ezt követően külön-külön szavazásra bocsátotta előterjesztését, először a 
pályázaton való részvételre vonatkozó előterjesztést szavaztatta meg.  
   
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 0 szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 



Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2012.(07.05.) számú határozata  
Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja, melynek alapján az„ Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- 
lokális színterek „ TÁMOP-6.1.2./11/1. azonosítási számú pályázaton való részvételről dönt.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételével.  
Határidő: 2012.07.23.  
Felelős: polgármester  
 
Fedor István polgármester a döntést követően szavazásra bocsátotta előterjesztését a 
szerződéskötésre vonatkozóan:  
   
A képviselő-testület 5 szavazattal 0 szavazat ellenében az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2012.(07.05.) számú határozata  
Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja, melynek alapján az„ Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- 
lokális színterek „TÁMOP-6.1.2./11/1. azonosítási számú pályázat benyújtásával 
kapcsolatban felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a Science Consulting 
Projektmenedszer Kft-vel előszerződést kössön a nyertes pályázat megvalósítására 
vonatkozóan.   
Határidő: szükség szerint  
Felelős: polgármester  
 
4.3. Fedor István polgármester a napirend keretében kérte az írásos határozati javaslat 
megvitatását majd elfogadását a törzsvagyon köréből kivonandó ingatlanra vonatkozóan.  
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt.  
 
Fedor István ezt követően külön-külön szavazásra bocsátotta előterjesztését.   
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 0 szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 
 
Felsőpetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2012.(07.05.) számú határozata 
Felsőpetény község Önkormányzata a polgármester előterjesztését elfogadja, melynek 
alapján az önkormányzat tulajdonát képező, a felsőpetényi 0139/38. hrsz-ú 4.277 m2  
területű „kivett közút ” megnevezésű területet az önkormányzati törzsvagyon köréből kivonja, 
- mivel annak közútként történő fenntartása a helyszínen kialakultaknak megfelelően nem 
indokolt - és azt a valóságos állapotnak megfelelően  „legelő” művelési ágra változtatja.   
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a képviselő-testület 
döntésének az ingatlan nyilvántartáson történő átvezetéséről illetve az ezzel kapcsolatos 
építéshatósági eljárás lebonyolításáról gondoskodjon.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: értelemszerű 
 
 



4.4. Fedor István polgármester ismertette a határozati javaslatot, annak  megvitatását és 
elfogadását kérte.   
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt  
 
Fedor István polgármester ezt követően jelentését szavazása bocsátotta.  
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 0 szavazat ellenében a jelentést elfogadta, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
32/2012.(07.05.) számú határozata  
Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja, melynek alapján arról dönt, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
által, a Wekerle Sándor Alapkezelő bonyolításában kiírt a szociális földprogramok 
működtetésének támogatására szóló pályázaton Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
keretében részt kíván venni 4 fő bevonásával.  
A pályázat támogatás intenzitása 100 %-os vissza nem térítendő támogatás. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 
jognyilatkozatok megtételére.  
Határidő: 2012. július 20.  
Felelős: polgármester és dr. Faragó Mária társulás vezető 
 
Tájékoztatás: 
 
- Fedor István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Rodák Zoltánné 
Óvodavezető bejelentéséről, mely szerint a napközi otthonos óvodában a nyári leállás 
augusztus 1-31-ig tart. 
 
- Rodák Tamás alpolgármester véleménye szerint az intézmény leállása alatt lenne célszerű 
elvégezni az óvoda kerítésének hálóval történő sűrítését. 
 
- Felhívta a testület figyelmét, tudomása van arról, hogy az önkormányzatnak fizetési 
elmaradása van Rétság Szakszolgálat felé, s ez indokolttá teheti a szolgáltató részéről 
történő ellátás szüneteltetését.  
 
Fedor István polgármester egyetértéséről biztosította az alpolgármestert, hozzáfűzve, hogy 
az önkormányzat a fizetési kötelezettségét anyagi eszközök hiányában nem tudja teljesíteni.    
   
Fedor István polgármester egyéb napirend és felvetés hiányában a nyilvános ülést bezárta, a 
testület munkáját az 5-6. napirend tárgyalásával zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készül.  

K.m.f. 
 

Fedor István          Boróka László  
polgármester         körjegyző 
 
     Petényiné Huszár Judit 
     Jegyzőkönyv hitelesítő 
 


