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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 27-én  
     18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Csontos József 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel. Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat 

 
I. napirend:  Vadászati joggal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Javaslat szociális és gyermekjóléti rendelet módosítására 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba 

 
III. napirend: Árajánlatok elbírálása (konyhai eszközök, parkettafelújítás) 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Már Ágnes és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend Vadászati joggal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlása  
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A korábban kiküldött anyagban szerepel, hogy 2017-től társult vadászati jog esetén a vadászati 
jogot kizárólag hasznosítani lehet, haszonbérlet útján. Ebben a kérdésben a tulajdonosi közösség 
gyűlésén fognak döntést hozni. Jelen pillanatban arról kellene döntenünk, hogy ki képviselje az 
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önkormányzati tulajdont ezen a tulajdonosi közösség gyűlésén. Benedek Péter képviselő társunk 
előterjesztette, hogy esetleg ő képviselhetné az érdekeinket ezen a gyűlésen, lévén ő is vadászik. 
Én azonban azt javaslom, hogy mivel az önkormányzati tulajdon felett a polgármester 
rendelkezik, továbbra is ő képviselje az önkormányzatot.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
A haszonbérleti szerződést határozott időre, 2017-2037 között időszakra vonatkozóan kötnék 
meg. A tulajdonosok közössége döntheti el, hogy kinek adja a haszonbérletet. Az önkormányzat, 
mint földtulajdonos érdekelt abban, hogy milyen döntés születik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mivel az önkormányzati vagyon felett a polgármester rendelkezik, mindenképpen az lenne 
célszerű, ha a polgármester képviselné az önkormányzatot. Amennyiben mégsem tud elmenni a 
tulajdonosok gyűlésére, egyszeri alkalmakra megbízást adhat a helyettesítésére. 
 
Már Ágnes:  
Benedek Péter említette, hogy miért szeretné ő képviselni az önkormányzatot? 
 
Nagy Károly:  
Mivel ő földtulajdonos is és vadász is, úgy gondolta, így mindenképpen legyen valaki a gyűlésen 
aki képviselje az érdekeinket. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tudomásom szerint akkor sem marad ki egyetlen tulajdonos sem a haszonbérleti szerződésből, ha 
nem képviselteti magát a gyűlésen. Az összes tulajdonos nem is lehet jelen. Az első gyűlésen arról 
fognak dönteni, hogy a tulajdonban lévő területet kiadják-e egy vagy több vadásztársaságnak. 
 
Nagy Károly:  
Jelen pillanatban a lényeg, hogy hogyan dönt a képviselő-testület a képviseletet illetően. 
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk a kiküldött határozati javaslatnak 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (VII. 27.) 

KT határozata 
 

tulajdonosi közösség gyűlésén történő képviseletről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Károly 
polgármestert, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján összehívott földtulajdonosi közösségi gyűlésen az 
Önkormányzat tulajdonában álló területekre vonatkozóan az Önkormányzatot képviselje. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

II. napirend  Javaslat szociális és gyermekjóléti rendelet módosítására 

(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi rendeletünk módosítására lenne 
szükség abban az esetben, amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja a napköziotthonos óvoda 
vezetőjének kérését, mely szerint nem helyi lakosú gyermek is beíratható lenne a családi 
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napközibe. Jelenleg a rendeletünk ezt nem tartalmazza, mivel a CSANA felvételi körzetét csak 
Gyöngyöstarján közigazgatási területében állapította meg a képviselő-testület. Azonban egy 
helyben dolgozó, gyöngyösi lakos szeretné hozzánk hozni gyermekét, egyelőre a családi 
napközibe, majd ezt követően az óvodába. Amennyiben a képviselő-testület támogatja, hogy a 
későbbiekben nem helyi lakosok gyermekei is felvételt nyerhessenek a családi napközibe, szükség 
van a rendelet módosítására. 
 
Csontos József: 
Támogatom, hogy a létszám feltöltése érdekében akár nem helyi lakosok gyermekei is 
beírathatóak legyenek. 
 
Nagy Károly:  
Talán egy kicsit árnyaltabb a helyzet, mivel a családi napközi 7 főben lett maximalizálva. Jelenleg 
nem éri el ezt a létszámot, azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy elsősorban a helyi lakosok 
érdekeit kell figyelembe vennünk. A családi napköziben talán nem jelent problémát, hiszen itt 
meglehetősen rövid időt tölt a gyermek. Azonban a későbbiekben, az óvodában már problémát 
jelenthet. Személy szerint támogatom a javaslatot, de kössük ki, hogy emiatt gyöngyöstarjáni 
gyermek nem kerülhet hátrányos helyzetbe. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendelettervezet már ennek megfelelően lett megfogalmazva. „A Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője az elhelyezésre irányuló kérelmeket a jelentkezés 
sorrendjében bírálja el, a gyermekek a jelentkezés sorrendjében vehetők fel. Amennyiben a 
jelentkezők létszáma meghaladja a családi napközibe felvehető gyermekek létszámát, az 
óvodavezető várólistát készít, melyen a gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező gyermekeket 
köteles előresorolni.” 
 
Szecskő Zsolt: 
Mikor lehet beíratni a gyermekeket a CSANA-ba? 
 
Nagy Károly:  
Folyamatosan, akár év közben is. 
 
Már Ágnes:  
A védőnő pontosan tudja, hogy az egyes időszakokban hány gyermek születik. Ennek megfelelően 
nem okozhat gondot a felmérés, hány gyermeket szeretnének beíratni a családi napközibe. 
 
Nagy Károly:  
Meg tudjuk oldani a felmérést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben nem érinti hátrányosan a gyöngyöstarjániakat, támogatom. 
 
Nagy Károly:  
A vezető óvónővel folyamatos kapcsolatban állunk, ő tudja, hogy az adott időszakokban hány főt 
szeretnének beíratni a családi napközibe és az óvodába. Mindenképpen a gyöngyöstarjáni 
gyermekek érdekeit vesszük figyelembe. 
Mielőtt szavazásra bocsátanám a rendelet módosítását, úgy tudom, a Pénzügyi és Szociális 
Bizottságnak is van javaslata. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jelenleg a rendeletünkben a tanszervásárlási támogatásnál szerepel, hogy ki kell kérni az 
intézményvezető javaslatát a támogatott összegre vonatkozóan. Megnehezíti a helyzetet, 
amennyiben nem a helyi iskolába járó kérelmezőről van szól. Mivel a támogatás maximális 
összege nem haladja meg a 10.000.- forintot, javasoljuk, hogy az intézményvezető javaslatára 
vonatkozó részt töröljük a  rendeletből! 
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Dr. Jakab Csaba: 
A változtatás ennek megfelelően az lenne, hogy a támogatás kérelemre adható annak, aki a 
követelményeknek megfelel és maximálisan 10.000.- forint ítélhető meg. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen.  
Módosító indítvány: 
1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lépjen: 
(1) A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente egy alkalommal 

tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként települési támogatás annak állapítható meg, 
akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg. 

(2) A tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatás összege nem 
haladhatja meg a 10 000 Ft-ot.” 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítvány elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs több kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk a kiküldött 
rendelettervezetnek és az előbb elhangzottaknak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2016. (VIII. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 

III. napirend Árajánlatok elbírálása (konyhai eszközök, parkettafelújítás) 
(Az árajánlat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A konyha felújításához, gépek beszerzésére kiosztott anyagként megtalálhatók az árajánlatok. Az 
egyik esetben 7.956.000.- forintról, a másikban  8.349.000.- forintos bruttó árról van szó. Az 
élelmezésvezetővel egyeztettünk, mindkettőben hasonló teljesítményű gépekről és eszközökről 
van szó. 
 
Szecskő Zsolt: 
A pályázat 100%-os finanszírozású? 
 
Nagy Károly:  
5%-os önerőt biztosítani kell. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A pályázatban elnyert összeg 7 956 372 Ft.  
 
Ludányi Ferenc: 
A probléma az, hogy csúszás van a felújításban. 
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Nagy Károly:  
Sajnos van egy kicsi csúszás, aminek oka, hogy később kaptuk meg az árajánlatokat. Jelen 
esetben, a gépek beszerzésénél javasolnám, hogy az alacsonyabb árajánlatot fogadjuk el? 
 
Csontos József: 
De ott 40%-os előleget kérnek. 
 
Nagy Károly:  
A támogatást már megkaptuk, tehát nem jelent problémát az előleg kifizetése, megfelelő 
biztosítékkal átutalható. 
 
Szecskő Zsolt: 
A régi gépekkel mi fog történni? 
 
Nagy Károly:  
Felmérjük az állapotukat és megpróbáljuk értékesíteni azokat. Amennyiben nincs több kérdés 
vagy észrevétel, kérem szavazzunk az árajánlatról a következő formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta az önkormányzati 
főzőkonyha eszközeinek beszerzésére benyújtott árajánlatokat, ezek alapján felhatalmazza a 
polgármestert, hogy bruttó 7 956 372 Ft értékben szerződést kössön az MLM 2001. Bt.-vel (3527 
Miskolc, József A. u. 74.)  az ajánlattevő által benyújtott ajánlat alapján. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2016. (VII. 27.) 

KT határozata 
 

önkormányzati konyha eszközbeszerzéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta az önkormányzati 
főzőkonyha eszközeinek beszerzésére benyújtott árajánlatokat, ezek alapján felhatalmazza a 
polgármestert, hogy bruttó 7 956 372 Ft értékben szerződést kössön az MLM 2001. Bt.-vel (3527 
Miskolc, József A. u. 74.)  az ajánlattevő által benyújtott ajánlat alapján. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
Már Ágnes:  
Itt szeretném megkérdezni, hogy a következő héttől már mehetnek a gyermekek az oviba? Vagy a 
felújítás miatt még nem indulhat az óvoda? 
 
Nagy Károly:  
Igen, az óvodai elhelyezést nem befolyásolja a konyha felújítása. A napirendi pontnál maradva, 
döntenünk kellene a művelődési ház parkettájának felújításáról. 
 
(Az árajánlat a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábban megküldött anyagban két árajánlat szerepel. A beruházás részben a tavalyi nyertes 
pályázati összegből valósul meg.  
 
Már Ágnes:  
Támogatom, hogy valósuljon meg a beruházás, annál is inkább, mivel a művelődési ház 
tornateremként is szolgál. És mivel nincs rendes tornaterem, ami adott, azt fel kell újítani.  
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk arról, hogy az alacsonyabb 
összegű árajánlat kerüljön-e elfogadásra, a következő formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a művelődési ház 
parkettafelújítására benyújtott árajánlatokat, ezek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 
bruttó 1 348 740 Ft értékben szerződést kössön Mátra Gemini Bt.-vel (3200 Gyöngyös, Őrálló út 
70.)  az ajánlattevő által benyújtott ajánlat alapján. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2016. (VII. 27.) 

KT határozata 
 

művelődési ház parkettafelújításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a művelődési ház 
parkettafelújítására benyújtott árajánlatokat, ezek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 
bruttó 1 348 740 Ft értékben szerződést kössön Mátra Gemini Bt.-vel (3200 Gyöngyös, Őrálló út 
70.)  az ajánlattevő által benyújtott ajánlat alapján. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Ludányi Józsefné kérelme  

(A kérelem és a telepítési tanulmány a jegyzőkönyv 8. számú melléklete, az 
előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 9. számú melléklete..) 
 
Nagy Károly:  
Korábban megküldött anyagok között szerepel Ludányi Józsefné rendezési terv módosítására 
irányuló kérelme. A tavalyi évben munkamegbeszélés keretében már volt szó arról, hogy 
gazdasági épületet szeretne létrehozni a megjelölt védett területen. Ehhez mindenképpen szükség 
van a rendezési tervünk módosítására. A módosítással járó költségeket a kérelmező átvállalja. 
  
Már Ágnes:  
Ahogy látom, szálláshely és tárolóhelység kialakításáról lenne szó. 
 
Nagy Károly:  
Mivel azonban külterületen lenne létrehozva, számomra közbiztonsági szempontból 
meglehetősen kérdéses a beruházás. 
 
Csontos József: 
Arról nem is beszélve, hogy nagyon oda kell majd figyelni arra, hogy kiket alkalmaz. 
 
Nagy Károly:  
Egyetértek. A nagyrédei helyzetet el kell kerülni. Ott ugyanis elborzasztó körülmények vannak. 
Mivel rengeteg ott a mezőgazdasági munka, a helyiek közül kevesen vállalják el, óhatatlan, hogy 
máshonnan hozzák a munkásokat. Ennek ellenére jelen pillanatban javaslom, hogy szavazzuk 
meg a rendezési terv módosítását. Amennyiben nincs további kérdés, javaslat, kérem szavazzunk 
a korábban megküldött határozati javaslanak megfelelően: 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (VII. 27.) 
KT határozata 

 
településrendezési eszközök módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ludányi Józsefné, 
Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15 szám alatti lakos kérelmét a Gyöngyöstarján, külterület 0182/1 és 
0182/4 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésére vonatkozóan és az alábbi határozatot hozta:  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a benyújtott fejlesztési elképzelést támogatja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 
módosítására és a hozzá kapcsolódó szakértői munkák költségeinek fedezésére településrendezési 
szerződést kössön a kérelmezővel. Az Önkormányzat tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti 
közművesítési hozzájárulást a beruházás költségének 100 %-ában a beruházásban érdekelt 
ingatlan tulajdonosára hárítja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

2./ Gyöngyöstarjáni Páva Kör támogatása 
(Kérelem a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Némethné Süveges Zsuzsanna, a Páva Kör megbízásából felhívott és elmondta, hogy egy CD 
felvétel készülne az előadott dalokról, azonban sajnos nem tudják egyedül finanszírozni a 
felmerülő költségeket. Számukra ez lenne az utolsó lehetőség, hogy maradandó értéket 
alkossanak, mivel sajnos ők sem lesznek fiatalabbak és most vannak a csúcson. A képviselő-
testület az év elején már döntött az egyesületek támogatásáról, így jelen pillanatban az a kérdés, 
hogy amennyiben további összegekkel támogatjuk őket, honnan vesszük el a pénzt. Szívem szerint 
támogatnám őket, hiszen valóban ez lehet az utolsó lehetőségük, de tényleg nyugtalanít, hogy 
honnan teremtsük meg rá a pénzt? Talán az év elején betervezett IKSZT pince felújítását 
elhalaszthatjuk a jövő évre. 
 
Szecskő Zsolt: 
A kérelemben 500 darab CD szerepel. Költségcsökkentés miatt nem lehetne kevesebb? 
 
Már Ágnes:  
Ugyan annyiba kerül 10 CD elkészítése, mint 500, tehát ez nem járható út. Tudjuk pontosan, hogy 
egy évben ajándékokra, reprezentációs költségekre mennyi összeget fordít az önkormányzat? 
 
Nagy Károly:  
Erről jelen pillanatban nincs pontos adatunk, de a CD valóban jó ajándék lehet akár a Luca napon 
is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Bárkinek lehet belőle adni, csak az a kérdés, hogy akarunk-e most ennyi pénzt ajándékozásra 
fordítani? 
 
Nagy Károly:  
A CD felfogható úgy is, mint egy szellemi termék. Személy szerint támogatnám őket. 
 
Már Ágnes:  
Mennyit kapott a Páva Kör ebben az évben? 
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Dr. Jakab Csaba: 
650.000.- forintot. 
 
Már Ágnes:  
Én is támogatnám őket, de kevesebb összeggel. Pl. 100.000.- forinttal. A költségvetésből ők 
kapták a legnagyobb összeget idén. Nem hiszem, hogy tisztességes lenne a többi egyesülettel 
szemben, ha az egyiket ennyire preferálnánk a többi kárára.  
 
Szecskő Zsolt: 
Saját bevételből nem tudják megoldani a CD? Jól gazdálkodnak, feltételezem, hogy bevételt is 
tudnak produkálni. Egyébként egyetértek az előttem szólóval. 
 
Ludányi Ferenc: 
Én is egyetértek. 
 
Csontos József: 
Én a teljes összeg odaítélését támogatom. Amennyiben nem valósul meg az IKSZT beruházás, ezt 
a pénzt jó célra kell elkölteni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Esetleg a jövő évi költségvetés terhére meg lehetne előlegezni számukra ezt az összeget. 2017-ben 
ennyivel kevesebbet kapnak majd.  
 
Nagy Károly:  
Ezzel a javaslattal én is egyetértek. 
 
Ludányi Ferenc: 
Személy szerint viszont hangsúlyoznám a fennálló igazságtalanságot. Egyes egyesületek csak 
100.000.- forintot kaptak egész évre! 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, szavazzunk arról, hogy a következő évi költségvetésük terhére 
támogassuk a Páva Kört 228.000.- forintos összeggel, tehát az alábbi határozati javaslat szerint: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét CD kiadási költségeinek támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2017. évi működési költségéből 228 000 Ft-t 
megelőlegez a Pávakör által kiadott CD sokszorosítási költségeire. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa, 
továbbá az Önkormányzat és a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodást 
kösse meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2016. (VII. 27.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét CD kiadási költségeinek támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2017. évi működési költségéből 228 000 Ft-t 
megelőlegez a Pávakör által kiadott CD sokszorosítási költségeire. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa, 
továbbá az Önkormányzat és a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodást 
kösse meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
(A polgármester 5 perc szünetet rendel el.) 
 
(Az ülés a szünetet követően folytatódik.) 
 
Nagy Károly:  
Valakinek kérdése, indítványa? 
 
Szecskő Zsolt: 
A kamerákkal kapcsolatban lenne felvetésem. Amennyiben a korábban megkeresett vállalkozó 
továbbra sem építi ki őket, javaslom, hogy keressünk meg más vállalkozót és kérjünk árajánlatot. 
Sajnos telik az idő és nem történik semmiféle előrelépés. 
 
Nagy Károly:  
Soros testületi ülésünkre ajánlatot kérek. 
 
Csontos József: 
A hirdetésünkre jött érdeklődő? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Egy érdeklődőről hallottam. 
 
Csontos József: 
Nem kellene az Ingyen Piacban is megjelentetni a hirdetést? 
 
Ludányi Ferenc: 
A rádióban hallottam a hirdetésünket és talán az Ingyen Piacban is megjelent. 
 
Nagy Károly:  
Várjuk az érdeklődőket, de sajnos valóban nincsenek sokan. 
 
Már Ágnes:  
Ha jól hallottam, az iskolánk az egri helyett átkerült a hatvani tankerülethez. Javaslom, hogy 
vegyük fel velük a kapcsolatot, hátha segítenének a lapos tető, illetve a szigeteléssel kapcsolatban. 
 
Nagy Károly:  
Árajánlatunk van a tetőre, egyelőre azonban félre van téve. A gyöngyösi kormányhivatal 
vezetőjével történt egyeztetés alapján ígéretet tett arra, hogy elkíséri hozzánk a hatvani tankerület 
vezetőjét egy személyes bemutatkozásra. Ennek időpontját még nem tudjuk. 
 
Már Ágnes:  
Szeretnék én is jelen lenni a találkozón. 
 
Nagy Károly:  
Rendben, szólni fogunk. 
 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A videó- és fotópályázat részletes pályázati kiírás átvételének határideje lejárt. Javaslom 
meghosszabbítani. 
 
 




