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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 23-án  

     14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme. 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Szecskő Zsolt 
Csontos József  
Dénes László 
Bálint Ira (14 óra 30 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Dr. Szecskő Tamás Sósi-rét Kft. képviseletében 
   
Meghívottként megjelentek: 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel a Képviselő-testület 
ülésének összehívására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2011.(III. 25.) (továbbiakban: SzMSz.) számú rendelet 15. § (4) bekezdése alapján telefon 
igénybevételével került sor. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
  

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend: A 0388 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról szóló előterjesztés  

megtárgyalása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Indítványok, bejelentések 
  

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Dénes László személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket; Bálint Ira képviselő Asszony jelezte, késni fog, ezért javasolja, hogy az 
elővásárlási jogra vonatkozó előterjesztést akkor tárgyalja meg a Képviselő-testület, amikor a 
képviselő Asszony megérkezik. Javasolja, hogy a két napirendet cseréljék fel, és addig az 
indítványokat tárgyalják meg. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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I. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Szociális tűzifa biztosítására pályázatot lehetett benyújtani. A pályázat alapján az Önkormányzat 
részére 45 m³ mennyiségű tűzifát biztosítottak. A felét a napokban, míg a másik felét januárban 
fogják ideszállítani. A fák méteres darabokban kerülnek leszállításra, felvágásukra ígéretet kaptak, 
kiosztásáról a Pénzügyi és Szociális Bizottság fog gondoskodni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szociális tűzifa rászorultságát, kiosztását rendeletben kell szabályoznia az Önkormányzatnak, 
ezért szükséges a helyi szociális rendelet módosítása. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, szociális 
ellátásokról szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2013. (XI. 23.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2013. (II. 8.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
2. Harangozó Krisztián kérelme 
 
Nagy Károly: 
Harangozó Krisztián Damjanich utca 3. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testület felé, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 17 ha nagyságú külterületet, melynek 
helyrajzi száma 0379/6, és a Sósi-rét felé vezető út bal oldalán található, 2014-ben kaszálóként 
használhassa. 
Véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy az Önkormányzat használatba adja a területet, 
hiszen ebben az évben is csak gond volt vele, mert gondoskodni kellett annak rendben tartásáról. 
(kaszálás) Természetesen a szerződést úgy kell megkötni, hogy a területet az Önkormányzat, 
amennyiben szüksége van rá, ismételten használatba vehesse. 
Véleménye szerint egy éves időtartamra, térítésmentesen használatba lehetne adni a területet, 3 
hónapos felmondással. 
 
Jenei Károly: 
Tudomása szerint a közeljövőben fás szárú növények, un. smaragdfa telepítésére pályázatot 
fognak kiírni. Olyan feltétellel kellene csak használatba adni a területet, ha az Önkormányzatnak 
szüksége lesz rá, akkor azt újból használatba vehesse. 
 
Szecskő Zsolt: 
Le kell csökkenteni a felmondási időt 2-3 hétre. A smaragdfa telepítéssel kapcsolatban felvetődik 
a kérdés, hogy egyáltalán alkalmas-e a terület talajszerkezete ilyen fajtájú fa telepítésére. 
 
Jenei Károly: 
Ennyire konkrét dolgokat még nem tud az esetleges pályázatról, csak arra gondolt, hogy a 
lehetőséget meg kell adni a növény telepítésére. 
 
(Bálint Ira részvételével folytatódik az ülés.) 
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Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a0379/6 
hrsz-ú ingatlan használatba adására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Harangozó 
Krisztián kérelmét önkormányzati terület használatáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Harangozó Krisztián, Gyöngyöstarján, 
Damjanich u. 3. szám alatti lakossal megállapodást kössön a Gyöngyöstarján, külterület 0379/6 
hrsz-ú ingatlan használatáról szerződést kössön 1 év időtartamra, az ingatlan kaszálására. 
 
A szerződésben biztosítani kell, hogy 1 hónapos felmondási időt követően az Önkormányzat az 
ingatlant használatba vehesse.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 73/2013. (XI. 23.) határozata 
 

Gyöngyöstarján 0379/6 hrsz-ú ingatlan használatáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Harangozó 
Krisztián kérelmét önkormányzati terület használatáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Harangozó Krisztián, Gyöngyöstarján, 
Damjanich u. 3. szám alatti lakossal a Gyöngyöstarján, külterület 0379/6 hrsz-ú ingatlan 
használatáról szerződést kössön 1 év időtartamra, az ingatlan kaszálására. 
 
A szerződésben biztosítani kell, hogy 1 hónapos felmondási időt követően az Önkormányzat az 
ingatlant használatba vehesse. 
 

Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  15 napon belül 
 

II. napirend: A 0388 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról szóló 
előterjesztés megtárgyalása 

 
Nagy Károly: 
Az Önkormányzat vagyonát érintő téma következik, ezért zárt ülés megtartását javasolja. 
Megkérdezi Dr. Szecskő Tamás urat, hogy zárt ülésen kívánja-e tárgyalni az elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó előterjesztést? 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
Kéri, hogy az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 
 
Nagy Károly polgármester zárt ülést rendel el. 
 
(Zárt ülés jegyzőkönyve külön kezelve) 
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Nagy Károly:  
Nyilvános ülés keretein belül kihirdeti a Képviselő-testület határozatát. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 74/2013. (XI. 23.) határozata 

 
Gyöngyöstarján 0388 és 0392/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésével 

vagy tulajdonba vételével kapcsolatos intézkedésekről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Magyar 
Állam 400 000/1 200 000 tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, külterület 0388 hrsz. alatt felvett 4 
ha 640 m2 területű, kivett épület megjelölésű ingatlan és a Magyar Állam 400 000/1 200 000 
tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, külterület 0392/1 hrsz. alatt felvett 2995 m2 területű, kivett 
vízmű megjelölésű ingatlan vagyonkezelői vagy tulajdonjogát Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata részére engedje át. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg, a vagyonkezelői vagy 
tulajdonjoggal járó kötelezettségek milyen terheket jelentenek az Önkormányzat részére és a 
vizsgálat eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. januári Képviselő-testületi ülés 
 
 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 14 óra 45 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

Jenei Károly 
alpolgármester 

Dénes László 
képviselő 

 


