
 26 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2014. február 18-án 17 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről készült 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

A Képviselő-testület döntései 
 
 

Határozat 12/2014. (II. 18.) A MLSZ pályaépítési programhoz 
csatlakozásról 

Rendelet 3/2014.(II.21.) Az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) 
Önkormányzati rendelet módosításáról

  



 27 

 
Tartalomjegyzék:  

 

Napirendi javaslat:................................................................................................ 28 

I. napirend: Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programhoz való csatlakozás 
megvitatása .......................................................................................................... 28 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (II. 18.) KT 
határozata a MLSZ pályaépítési programhoz csatlakozásról ................................. 29 

II. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása .................................. 30 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2014.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL.......................................................................................... ……30



 28 

Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
február 18-án  

     17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Szecskő Zsolt 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelent: 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 
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: Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programhoz való 

csatlakozás megvitatása   
               Előadó: Nagy Károly polgármester 

  II. napirend:  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend: Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programhoz való csatlakozás 
megvitatása   
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Lehetőség van arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az általános iskola udvarán 22x42 m 
nagyságú, műfüves pályát létesítsen, palánkkal, világítással és labdafogó hálóval. Ehhez azonban 
az szükséges, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, de a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ vagyonkezelésében lévő belterületi ingatlant (iskolaudvar) az Önkormányzat használatra 
átengedje a Magyar Labdarúgó Szövetségnek.  
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy hozzájárul a műfüves pálya kialakításához, akkor 
biztosítania kell a Magyar Labdarúgó Szövetség részére a beruházás önerejét, 3.250.000 Ft-ot, 
ami azt jelenti, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. 
 
Bálint Ira:  
Lesz-e hátránya az önkormányzatnak ebből, ha csődközeli állapotba kerülünk, hogy bevállaltuk a 
sportöltöző pályázatát és még ezt is? 
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Nagy Károly: 
Igaz, hogy ez kockázat, de az önerő biztosítására is igyekszünk külső forrást találni.  
 
Szecskő Zsolt: 
Még ha év végén működési hitelt is kell felvennünk, akkor is érdemes a vagyon növelése 
érdekében belevágni. 
 
Bálint Ira:  
A pályázattal megvalósítandó pályával nem vesszük el a helyet a tornaterem tervezett területétől? 
 
Nagy Károly: 
Két éve elkészültek a sportudvar kialakításának tervei, abban mindkettő részére elegendő terület 
lett biztosítva. 
 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség 
pályaépítési programhoz való csatlakozásra vonatkozik, egyetért, és azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ Országos Pályaépítési 
Programjához történő csatlakozásról az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a tulajdonában álló, de a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő Gyöngyöstarján belterület 431 hrsz-ú, 
természetben Jókai Mór tér 5 szám alatti ingatlan használatát a Magyar Labdarúgó Szövetség 
részére átengedi. Az Önkományzat kijelenti, hogy az ingatlan korlátozottan forgalomképes. 
2. Az 1. pontban jelölt ingatlanon az MLSZ 22x42 m méretű műfüves pályát létesíthet, palánkkal, 
világítással és labdafogó hálóval. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a pályát tartalmazó 
ingatlanrészt az MLSZ 15 év határozott időtartamban ingyenesen használja. Az Önkormányzat 
kijelenti, hogy a pálya rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi felújtási, 
karbantartási és használattal járó költséget és közterheket -ideértve az üzemeléshez szükséges 
engedélyek költségét- az Önkormányzat viseli. 
3. Az Önkormányzat a beruházás önerejét, 3 250 000 Forintot az MLSZ részére az Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletében 
biztosítja. Az önrész fedezete ingatlanértékesítés. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. „ 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (II. 18.) KT 

határozata 
 

a MLSZ pályaépítési programhoz csatlakozásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ Országos Pályaépítési 
Programjához történő csatlakozásról az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a tulajdonában álló, de a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő Gyöngyöstarján belterület 431 hrsz-ú, 
természetben Jókai Mór tér 5 szám alatti ingatlan használatát a Magyar Labdarúgó Szövetség 
részére átengedi. Az Önkományzat kijelenti, hogy az ingatlan korlátozottan forgalomképes. 
2. Az 1. pontban jelölt ingatlanon az MLSZ 22x42 m méretű műfüves pályát létesíthet, palánkkal, 
világítással és labdafogó hálóval. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a pályát tartalmazó 
ingatlanrészt az MLSZ 15 év határozott időtartamban ingyenesen használja. Az Önkormányzat 
kijelenti, hogy a pálya rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi felújtási, 
karbantartási és használattal járó költséget és közterheket -ideértve az üzemeléshez szükséges 
engedélyek költségét- az Önkormányzat viseli. 
3. Az Önkormányzat a beruházás önerejét, 3 250 000 Forintot az MLSZ részére az Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletében 
biztosítja. Az önrész fedezete ingatlanértékesítés. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 
 
 




