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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én  
     17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester  
Benedek Péter 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc 
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó  

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 7 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel. 

Napirendi javaslat: 

I. napirend:  A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend:  A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása  
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
III. napirend:  Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 

elfogadása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
IV. napirend:  A 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadása 

 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
V. napirend: Indítványok, bejelentések 
  

 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
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A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
 
 
Nagy Károly:  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

Napirend előtt: 

 

1. Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról 

 
Nagy Károly:  
 
Legutóbbi, rendkívüli ülésünkön már említett Dobó István utca 45. szám alatti ingatlan 
megvásárlásának tervbe vétele ügyében szeretné elmondani, hogy az ügyben eljáró ügyvéd 
rendben találta az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos iratokat, ezt követően az eladótól 2,55 
millió forintos vételi ajánlatot kapott az Önkormányzat. Kéri a képviselő-testült véleményét. 
 
Már Ágnes: 
 
Az ingatlanra vonatkozó információk birtokában ennél alacsonyabb, 2,0 millió forintos vételi árat 
javasol.  
 
(Benedek Péter részvétele nélkül folytatódik az ülés) 
 
Nagy Károly: 
 
Amennyiben más indítvány nincs, kéri, hogy szavazzanak a következő határozati javaslatról! 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján, belterület 704 hrsz-ú, Dobó u. 45 szám alatti, lakóház udvar ingatlan 
vételére az ingatlan tulajdonosa részére 2 000 000 Ft összegű vételi ajánlatot tegyen. A vételi 
ajánlat elfogadása esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (IV. 29.) 
KT határozata 

 
Dobó u. 45 szám alatti ingatlanra vételi ajánlat megtételéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján, belterület 704 hrsz-ú, Dobó u. 45 szám alatti, lakóház udvar ingatlan 
vételére az ingatlan tulajdonosa részére 2 000 000 Ft összegű vételi ajánlatot tegyen. A vételi 
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ajánlat elfogadása esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly: 
 
Mivel nincs jelen az óvoda, illetve az iskola képviselője, ezért felkéri a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság képviselőjét, tartsa meg beszámolóját! 
 

2. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 

 
Szecskő Zsolt: 
 
2015. április 23-án volt a Pénzügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülése, ahol a szociális és 
gyermekjóléti tárgyú rendelet módosítását tárgyalta meg a Bizottság. Ezzel kapcsolatban 
módosító javaslatok is elhangzottak. Ezen kívül szociális segély ügyben döntött a Bizottság. 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját 6 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

3. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Csontos József: 
 
A Bizottság nem ülésezett. 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

 
Nagy Károly:  
 
a lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

− A 11/2015. (II. 12.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Testvértelepülési kapcsolatokhoz pályázat benyújtásáról. A Képviselő-testület a 
pályázat beadásához hozzájárult. A pályázat benyújtásra került. 

− A 20/2015. (III. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 2015. 
évi közbeszerzési tervről. A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület elfogadta, 
minden érdekelt megkapta azt. 

− A 21/2015. (III. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az 
óvodai beiratkozásról. Az óvoda vezetőjét értesítettük. A beiratkozás időpontjáról a 
község lakossága tájékoztatva lett. 

− A 24/2015. (III. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
bírósági ülnök jelöléséről. A jelölést a Képviselő-testület elfogadta, a javaslat 
beküldésre került Gyöngyös Város Jegyzője számára. 

 
Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatra vonatkozó jelentést fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt 
határidejű határozatra vonatkozó jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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II. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása  

 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
 
Költségvetési rendeletünket évente három alkalommal kell módosítani. Elsőként a féléves, majd 
novemberben a háromnegyed éves és legvégül az év végi módosítást kell elvégezni. Legfontosabb 
módosítás, hogy a ténylegesen teljesült kiadásokhoz kell igazítani a tervezett kiadásokat, és a 
tényleges bevételekhez a tervezett bevételeket. Költségvetésünkből ennek megfelelően kikerült 
12,5 millió forint – ingatlan eladási ára. Ezért csökkent a ténylegesen megmaradt tartalékalapunk. 
Az önkormányzat normatív állami támogatásának alakulását a 2014. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. Bevétel szempontjából talán 
legfontosabb tétel a normatív állami támogatás 146,9 millió forint.  
 
A további adatokat a kiosztott előterjesztésben lehet megtekinteni. 
 
Nagy Károly: 
 
Kérdés, egyéb észrevétel a napirendi ponthoz? Mivel más hozzászólás nem volt, kéri a 
képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2015. (V. 11.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2014. (II.12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

  (a rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékleteként csatolva) 
 

III. napirend: Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megvitatása 
és elfogadása 
 
Szecskő Zsolt: 
 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság e napirendet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
 
2014. évben az Önkormányzatnak 382.051 ezer forint bevétele volt. Ebből pénzforgalmi bevétel 
232.824 ezer forint volt, ez a tényleges pénzmozgás, intézményi 19.304 ezer forint. Működési célú 
támogatás 146.930 ezer forint volt, közhatalmi bevételeink 44.089 ezer forintot tettek ki, ami 
13%-kal meghaladta a tervezettet. A 6. számú mellékletben látható a közhatalmi bevételek 
alakulása, az előző évhez képest átlagosan 6%-kal több bevételt tudott az önkormányzat realizálni. 
Felhalmozási célú bevételi előirányzatunk nem teljesült, itt az ingatlanértékesítésből befolyó, már 
korábban ismertetett 12,5 millió forint szerepelne, de ez tavaly nem történt meg. A 7. számú 
mellékletben kormányzati funkciónkénti részletezés olvasható a 2014-es bevételekről. Itt látható 
többek között az Óvoda 150.000 forintos pályázaton nyert összege. Finanszírozási bevételek 
összege 149.227 ezer forint volt, ebből hitelkeretünk 32.949 ezer forint volt. A felvett hitel 
visszafizetésre került, december 31-én nem volt hitelállományunk. 
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Kiadásunk összesen 369.344 ezer forint volt. Legfontosabbak: költségvetési kiadások összege 
244.696 ezer forint volt, ebből személyi juttatásokra 108.268 ezer forintot költöttünk, ez a 
tervezett összeg 98%-a. A munkaadókat terhelő járulék 27 millió forint volt, dologi kiadásunk 
pedig 63.801 ezer forint volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 13.955 ezer forintot tettek ki, és 
egyéb működési célú kiadásunk 10.237 ezer forint volt. Itt található például az Egészségügyi 
Társulás, a Fogorvosi Társulás felé kifizetett összegek, illetve a civil szervezetek támogatására 
átadott pénzösszegek is. Beruházás összesen 6.243 ezer forint volt, ebből 2.477 ezer forint volt a 
községrendezési terv, 2.588 ezer forint pedig a Sport- és rendezvénytér kialakítása. A Damjanich 
utca felújítása pedig 15.239 ezer forintba került. 
 
Az Önkormányzat vagyon csökkent, az előző évi 922.221 ezer forinthoz képest tavaly 902.071 ezer 
forint volt, ez 98%-a az előző évinek. Ez a csökkenés az értékcsökkenésnek köszönhető, illetve 
annak, hogy a nagyobb beruházások még nem lettek aktiválva.   
 
Ezek voltak a legfontosabb pénzforgalmi adataink, bővebben a táblázatokban találhatók 
információk. 
 
Jenei Károly: 
 
A vagyon csökkenéséhez kérdezi meg, hogy a civil- illetve sportegyesületek pályázati támogatásból 
és önerőt hozzáadva miért nem képez vagyongyarapodást? Példaként említi a Virág utca 1. szám 
alatti ingatlan felújítását. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
 
Ez a beruházás még nincs aktiválva. A pályázattal el kellett számolni, és a vagyon tekintetében is 
realizálódni fog a befektetett összeg 2015-ben. 
 
 
Jenei Károly: 
 
Megjegyzi, hogy a Sportkör esetében a vagyongyarapodás sokkal kevesebb, mint amennyi 
pénzösszeget belefektettek.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
 
Az önkormányzat vagyonában is meg fog jelenni ez az összeg. Pénzügyileg kell kimutatni a tavalyi 
változásokat és az értékcsökkenés megközelítőleg 100 millió forint éves szinten. Mivel földterület 
átminősítéssel megkaptunk ingatlanokat és utakat is, az ezekre vonatkozó értékcsökkenés már 
ebben a beszámolóban is megjelenik. Csak abban az esetben lesz növekedés, ha felújítás, 
beruházás következik be. Ez pedig az idei évben várható. 
 
Már Ágnes: 
 
Mi a helyzet az önkéntes munkával, adományokkal? Ezek értéke megjelenik a vagyonnál? 
Gondolok itt a Fészer Színházra. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
 
Mivel ezen esetekben nincs pénzügyi elszámolás, ezek nem kerülnek be a pénzügyi 
kimutatásokba.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
 
Ezeket a hozzáadott értékeket esetleg értékbecsléssel lehetne megállapítani. 
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Gyenesné Fekete Ildikó: 
 
Mivel a könyvelés forintban történik, csakis ilyen módon lehet kimutatni a változásokat. 
 
Nagy Károly: 
 
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki az előterjesztés 
részeként kiküldött, az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2015. (V.11.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
BESZÁMOLÓJÁRÓL 

 

  (a rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. mellékleteként csatolva) 
 

IV. napirend: A 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
 
Átadom a szót Dr. Jakab Csaba jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
 
Ez a napirend két részből áll. Tartalmazza először is a Kistérségi Társulás által 2014-ban végzett 
belső ellenőrzésről szóló jelentést, A 2. pontban pedig a 2014. évben végzett folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló beszámolót, amely főleg a civil szervezetek 
ellenőrzésére vonatkozik. 
 
Nagy Károly: 
 
Amennyiben más indítvány nincs, kéri, hogy szavazzanak a következő határozati javaslatról! 
„Gyöngyöstarján Községi Önkormányzata megtárgyalta a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
Az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében az 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével 
téjákoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (IV. 29.) 
KT határozata 

 
a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzata megtárgyalta a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
Az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében az 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével 
téjákoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

V. napirend: Indítványok, bejelentések 

1. Vagyonrendelet módosítása 
 
Dr. Jakab Csaba: 
 
A vagyonrendelet mellékletének módosítására van szükség azon tételek miatt amelyek a 
közelmúltban felmerültek. Ilyen például a Brassó utcai területrendezés, az Önkormányzat 
tulajdonába ingyenesen bekerült utak, illetve a Virág utca 1. szám alatti ingatlan. Ezeket kell 
belevenni az önkormányzati ingatlanvagyon felsorolásába.  
 
Nagy Károly: 
 
Van-e erre vonatkozó kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet módosításáról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2015. (V.11.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. mellékleteként csatolva) 
 

2. Szociális rendelet módosítása 
 
Dr. Jakab Csaba: 
 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján, a Hivatalhoz érkezett támogatási kérelmeket 
megvizsgálva olyan jellegű változtatást indítványoz a Képviselő-testület elé, melynek értelmében 
ismét lehetősé nyílna visszatérítendő támogatások megítélésére. A szociális törvény változása 
miatt, mivel az új törvény nem tartalmazza ezt a támogatási formát, a helyi rendeletbe sem lett 
átemelve, azonban igény mutatkozott rá. Példaként lehet említeni a munkába való elhelyezkedés 
kezdeti időszakára eső bérlet, illetve egyéb költségeket, ahol a visszafizetés forrása lehet a 
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jövendőbeli kereset. Ilyen esetben lehetővé válna, hogy a munkába állási támogatást vissza tudná 
fizetni a kérelmező.  
 
Ezen kívül felmerült annak a korábbi szociális rendeletben szereplő átmeneti segélynek az 
ismételt bevezetése, amely olyan elhárítást igénylő élethelyzetekre lenne biztosítva, amelyet az 
átmeneti segély korábbi szabályozása tartalmazott. Olyan kérelmező által igazolt kiadások, 
melynek teljesítése a kérelmező létfenntartását időszakosan vagy tartósan veszélyezteti. 
 
Nagy Károly: 
 
Kérdés, kiegészítés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet módosításáról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2015. (V.11.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
2/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. mellékleteként csatolva) 
 

3. Gyöngyös körzete kistérség többcélú társulása társulási megállapodásának 
módosítása 
 
Dr. Jakab Csaba: 
 
A társulás a belső ellenőrzéssel kapcsolatos finanszírozást módosítaná a többcélú társulás 
társulási megállapodásában. Minden községnek külön-külön el kell fogadnia. Korábban a 
lakosságszám lapján volt ez a felosztás, most pedig az ellenőrzési napok alapján történne a 
költségvetés ellenőrzése. 
 
Nagy Károly: 
 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a megállapodás módosításáról 
a következő formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására irányuló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta.  
 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási Megállapodás VIII. fejezete 2. pontjának az alábbi 
rendelkezéssel történő kiegészítését:  
 
 (A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás működési költségeihez az 
alábbi módon járulnak hozzá) 
 … 
 „A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok kiadásai az éves ellenőrzési tervben meghatározott 
ellenőrzési napok alapján, ideértve a tanácsadásra vonatkozó napokat is, kerüljön felosztásra. A 
KHSZK-nál tervezett belső ellenőrzéssel összefüggő kiadásokat a tagönkormányzatok állandó 
lakosainak száma alapján kell felosztani.” 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításra vonatkozó döntést küldje meg a 
Társulási Tanács részére, valamint felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal és értelem szerint” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2015. (IV. 29.) 

KT határozata 
 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására irányuló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta.  
1. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási Megállapodás VIII. fejezete 2. pontjának az alábbi 
rendelkezéssel történő kiegészítését:  
 (A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás működési költségeihez az 
alábbi módon járulnak hozzá) 
 … 
 
 „A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok kiadásai az éves ellenőrzési tervben meghatározott 
ellenőrzési napok alapján, ideértve a tanácsadásra vonatkozó napokat is, kerüljön felosztásra. A 
KHSZK-nál tervezett belső ellenőrzéssel összefüggő kiadásokat a tagönkormányzatok állandó 
lakosainak száma alapján kell felosztani.” 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításra vonatkozó döntést küldje meg a 
Társulási Tanács részére, valamint felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 

4. Felvonók karbantartására vonatkozó ajánlat 
 
Nagy Károly: 
 
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Térnél található felvonó ellenőrzésére, illetve havi 
karbantartására kapott árajánlatot az Önkormányzat. Mióta az épület átadásra került, a felvonó 
nem volt használatban. Ennek következtében nem látom okát annak, hogy havi szinten 
karbantartsák, illetve ellenőrizzék a működését. Javaslom, hogy helyezzük üzemen kívül. 
 
Szecskő Zsolt: 
 
Amennyiben valóban nem használták még, támogatom a javaslatot. 
 
Nagy Károly: 
 
Ha nincs más vélemény, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslatot 
elfogadta. 
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5. Külterületi ingatlanon történő bozótirtás, fűnyírás 

 
Nagy Károly: 
A külterületen található önkormányzati területek tisztításának, bozótirtásának kérdését kérném 
megvitatni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium földalapú támogatás keretében 
támogatja ezen területek tisztítását, tisztántartását. Kérem a képviselő-testület véleményét, a 
község külterületi ingatlanaival kapcsolatban. 
Csontos József: 
Van olyan helyi vállalkozó, aki el tudná végezni a terület bozót-mentesítését?  
 
Nagy Károly: 
Igen, már végeztek magánterületen bozótirtást, tőle lehet árajánlatot kérni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Véleményem szerint ezt kellene tenni. Árajánlatot kérni ezen területekre. 
 
Nagy Károly: 
Kérem akkor szavazzunk, egyetért-e a képviselő-testület, hogy árajánlatot kérjünk a külterületi 
ingatlanok bozótirtására? 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslatot 
elfogadta. 
 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 19 óra 55 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

Már Ágnes Szecskő Zsolt 
képviselő képviselő 

 
 

 


