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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 1-én  
      18 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
Csontos József 
Szecskő Zsolt 
Dénes László 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Dudás Lászlóné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Benedek Jánosné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 Kissné Matin Éva iskola igazgató 
 Szecskő Tiborné Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
 Nagy László körzeti megbízott 
 Benedek János Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
 Ludányi Ferenc Római Katolikus Egyházközség Világi Elnöke 
 Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
 Török Istvánné igazgatási előadó 
 Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
Vendégként megjelent: 

Nagyné Záper Krisztina iskolai SZMK  elnök 
  

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 7 képviselő jelen van, s 
ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirenddel, 
azzal a kiegészítéssel, hogy második napirendként a Szavazatszámláló Bizottság póttagjának 
megválasztására kerülne sor.  

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend: Településrendezési terv elfogadása 

             Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
  II. napirend: Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
  III. napirend: Indítványok, bejelentések 

    
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 7 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, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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I. napirend: Településrendezési terv elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 

Dr. Jakab Csaba: 
Ezen napirenden belül határozattal kell elfogadnia a Képviselő-testületnek a településszerkezeti tervet, 
valamint rendeletet kell alkotnia a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. 
 

1. Településszerkezeti terv elfogadása 
 

Dr. Jakab Csaba: 
Az államigazgatási szervekkel az egyeztetések megtörténtek.  
A Bükki Nemzeti Park és a Környezetvédelmi Felügyelőség kisebb módosításokat kért. A módosítások 
bedolgozását követően kerülhet sor a rendelet kihirdetésére. 
Felkéri Török Istvánnét, tájékoztassa a képviselőket a Bükki Nemzeti Park javaslatáról. 
 

Török Istvánné: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szakhatósági egyeztetések során, a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság javaslata alapján a „Világosvár”-at – „ex lege” védett forrásként szerepeltetni kell a 
tervlapokon, valamint a külterület északi részén elterülő erdőrészeket az Országos ökológiai hálózat és 
NATURA 2000 védelem alatt álló területek határait korrigálni javasolják az általuk leírtak alapján. 
Sajnos a csatolt fájlt a tervezőnő sem tudta megnyitni, de ez ügyben fel fogják venni a kapcsolatot az 
Igazgatósággal. 
Ezen módosításokkal a településrendezési tervet elfogadásra javasolják. 
A javasolt módosítások a településrendezési terv tervezőivel egyeztetésre kerültek, mely módosításokat 
határidőre a tervdokumentáción átvezetnek.  
 

Nagy Károly: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság a rendezési tervet megtárgyalta. Kéri a Bizottság elnökét, 
tájékoztassa a képviselőket az ott elhangzottakról. 
 

Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna:  
A módosítások figyelembe vételével javasolja a Bizottság a rendezési terv elfogadását. 
 

Bálint Ira: 
Nem érti, hogy miért nem vették már fel korábban a kapcsolatot a Bükki Nemzeti Parkkal, hogy olyan 
fájlban küldjék el a módosításokat, amit meg tudnak nyitni. 
A rendezési terv elfogadása előtt, jó lett volna látni a módosításokat. A Bizottsági ülésen is azért 
tartózkodott a szavazástól, mert a módosítás tartalmának ismerete nélkül nem tud dönteni. Legalább 
térképen szeretné látni a hatóság által kijelölt területet. 
 

Jenei Károly: 
A NATURA 2000 védelem alatt álló terület. A Képviselő-testület bárhogyan is dönt, az a terület kerül 
kijelölésre, melyet a szakhatóság meghatároz. 
 

Bálint Ira: 
Ettől függetlenül lehetett volna korábban kérni, hogy úgy küldjék meg az adatokat, hogy a fájlt meg 
lehessen nyitni. 
 

Nagy Károly: 
Más hozzászólás, kérdés nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, amely a településszerkezeti terv elfogadására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2014. (X. 1.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Településszerkezeti terv jóváhagyásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti terv 
módosításait, a többször módosított 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvény, az OTÉK és a 314/2012 (XI.8) Korm. rendeletnek megfelelően a határozat 1. számú 
mellékletét képező Településszerkezeti terv leírás és 2. sz melléklet Településszerkezeti terv alapján. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az állami főépítésznek és az eljárásban részt 
vevő összes államigazgatási szervnek az elfogadott rendeletet és határozatot küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

 

2. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása 
 

Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött rendeletet - a 
módosítások figyelembe vételével -, amely a helyi építési szabályzatra és a szabályozási tervre vonatkozik, 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
12/2014. (X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI  ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL 
 

  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

 

II. napirend: Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása 

 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az október 12-i választásra a jelöltek részéről a delegálási határidő 
szeptember 26-án 16 órakor lejárt. A Bizottságokba elég kis számmal delegáltak a jelölő szervezetek, 
illetve a független jelöltek. A választási törvény előírja, hogy a választási bizottságoknak 5 fővel kell 
dolgozniuk, ezért szükséges még egy póttag megválasztása. 
Javasolja, hogy Szavazatszámláló Bizottság póttagjaként Misi-Kerek Orsolya Gyöngyöstarján, Nefelejcs 
utca 25 szám alatti lakost válassza meg a Képviselő-testület.   
 

Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a jegyző Úr javaslatával, amely a Szavazatszámláló 
Bizottság póttagjára vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 




