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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 11-én  
     18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
Meghívottként megjelentek: 
 Kovács Zita ügyvezető Agrion West Kft. 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, külön köszöntve a meghívottként megjelent Kovács Zitát, az 
Agrion West Kft képviseletében. Ezt követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 6 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:  Gyöngyöstarján belterület 1061 hrsz. önkormányzati terület 

megvásárlására irányuló kérelem elbírálása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Mezőőri szolgálatról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba 

 
III. napirend: Indítványok, egyebek 

 
III. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Benedek Péter és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend Gyöngyöstarján belterület 1061 hrsz. önkormányzati terület 
megvásárlására irányuló kérelem elbírálása  
(Vételi szándéknyilatkozat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A korábban megküldött anyagban is szerepel az a kérelem, amely az 1061 helyrajzi számú terület 
megvásárlására irányul, de ismertetem a lényeget. Az Agrion West Kft., amelynek képviseletében 
köszönthetjük Kovács Zitát, vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be, az említett terület 
megvásárlására. A cég, helyben termesztett szőlő feldolgozásával foglalkozik, telephelyük is a 
községben van, melyet időközben kinőttek. További eredményes működésükhöz új, korszerű 



 530 

technológiával működő telephelyet szeretnének a megvásárolandó területen, pályázati segítséggel 
létrehozni. A pályázat szeptember 12-én jelenik meg, amelyen már a területre vonatkozó 
beruházási projekttel szeretnének indulni. Tájékoztattam az Agrion West Kft-t, hogy a képviselő-
testület már korábban meghatározta a vételre megjelölt terület árát, 25 millió forintban. Ez ellen a 
Kft-nek nem volt kifogása. 
Átadom a szót Kovács Zitának, hogy amennyiben szeretné, egészítse ki a beadott 
szándéknyilatkozatot. 
 
Kovács Zita: 
Köszönöm. Annyiban szeretném kiegészíteni a már beadott levelünket, hogy régóta szeretnénk új 
területtel bővülni, folyamatosan nézzük a helyi lehetőségeket. A Fajzat pusztán található terület 
sajnos nem megfelelő, mivel nincs víz, ez pedig a borászathoz feltétlenül szükséges. A megjelölt 
terület kifejezetten alkalmas lenne céljaink megvalósítására, ahová egy nagyon szép, zöldmezős, 
megújuló energiával működő borászatot szeretnénk kialakítani. Ez később kiegészülne turisztikai 
központtal is, egy kis panziót vagy családi szálloda létrehozásával szeretnénk a vendégeket 
idecsábítani.  
 
Már Ágnes:  
Pontosan hol van ez a terület? 
 
Nagy Károly:  
A Borjúmály felé vezető úton, a falu szélén, a jobb oldali felső terület. A közelben lévő 
önkormányzati területek megmaradhatnak ingatlanfejlesztésre, esetlegesen lakóépületek 
kialakítására.  
 
Jenei Károly: 
Szívesen láttam volna előzetesen például látványtervet a beruházásról. Személyes véleményem, 
hogy pontosabb információk és egy látványterv nélkül, biankó döntést tudunk csak hozni és csak 
szeptemberben tudjuk meg, miről is döntöttünk. Egy ilyen létesítmény működése közben vannak 
zaj- és környezeti hatások, amelyek ismerete nélkül a döntésünk akár vissza is üthet.  
 
Benedek Péter: 
Én úgy gondolom, hogy a cég eddig is a falu hasznára hajtó tevékenységet végzett, ez a 
továbbiakban is így lesz. Az újfajta technológia alkalmazásával a borászat már nem jár akkora 
zajhatással. Személy szerint támogathatónak látom a kérelmet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos volt már rá példa, hogy egy vállalkozás megkeserítette a körülötte lakók életét. 
 
Benedek Péter: 
Egyrészt a kiépítendő beruházás nem lakóövezeti zónában helyezkedik el. Ezenkívül a borászat 
időszakos tevékenység, körülbelül egy hónapot érint a nagyobb zaj és forgalom. Arról nem is 
beszélve, hogy a borászaton kívül egy patinás szálloda vagy panzió is szerepel az elképzelésben. Ez 
pedig nagyon felvinné a falu imázsát.  
 
Jenei Károly: 
Mekkora lenne a teljes összeg a beruházásra? 
 
Kovács Zita: 
200 millió forint, ami a pályázati összeget és az önerőt is tartalmazza. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben az építésügyi hatóságok engedélyezik a beruházást, az önkormányzatnak nem lehet 
ellenvetése a tervek ellen, hiszen az már azt is jelenti, hogy a hatályos előírásoknak megfelel. 
 
Jenei Károly: 
Számomra csak az előkészítettség hiánya zavaró. Ha már konkrét terveket látnánk, a döntés is 
megalapozottabb lenne. Azonban amennyiben az általunk megállapított vételár megfelel, 
részemről rendben van az eladás. 
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Szecskő Zsolt: 
Milyen jellegű a terület? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Kertvárosias lakóterületként van a helyi építésügyi szabályzatban nyilvántartva, ahol kivételesen 
elhelyezhetők pince, borház, borászattal kapcsolatos funkciójú létesítmények, épületek, valamint 
a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú létesítmények. 
Ebben a kivételességben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendelet értelmében azt kell figyelembe venni, hogy az építmény az adott területre 
vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak 
megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a 
szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát. 
 
Nagy Károly:  
Tehát nincs akadálya a beruházás megvalósításának. Azonban itt kérném a képviselő-testületet, 
hogy az adásvétel megkönnyítése érdekében egyezzen bele a nevezett terület, valamint a 
szomszédos önkormányzati terület földhivatalnál történő megosztásába. A költségek a fölső 
területre 160.000.- forintot tesznek ki, míg az alsó, jelenleg nem eladandó területre 80.000-
100.000.- forint. 
 
Kovács Zita: 
Az építkezés szempontjából is jó lenne a terület megosztása, ezért a megvásárolandó terület 
megosztásának költségeit átvállaljuk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Köszönjük. Véleményem szerint, ha van egy ilyen elképzelés, ami a falunak is kedvező, 
legkevesebb, hogy támogatjuk. Erre a területre még nem volt ilyen meggyőző ajánlat. 
 
Jenei Károly: 
Amióta azokon a terveken gondolkodunk, hogy milyen módon lehetne beépíteni a területet, nem 
jutottunk előre. Ez most jó kezdeményezésnek tűnik. Annyit azonban még megkérdeznék, hogy 
amennyiben nem nyer a pályázat, mi fog történni a területtel? 
 
Kovács Zita: 
Akkor nem most, hanem három év múlva fogjuk az elképzelésünket, akár saját pénzből 
megvalósítani. 
 
Jenei Károly: 
Ha mégsem jönnének be a tervek, és egy idő után értékesíteni kívánják a területet, beleegyeznek-e 
abba, hogy az önkormányzatnak elővásárlási joga legyen a területre? 
 
Kovács Zita: 
Igen. Azonban nekem is lenne egy kérdésem. Tudja-e az önkormányzat garantálni azt, hogy a 
rendezési tervben ma még szereplő, a területet érintő különleges helyzet mondjuk azt, 8 év múlva 
is fennáll? Ugyanis nem szeretném lebontani az épületet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem is szeretnénk, hogy lebontásra kerüljön az építmény. Mi is egy kölcsönös, hosszú távú 
kapcsolatban vagyunk érdekeltek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben elkészül a szerződés, természetesen az is a képviselő-testület elé kerül. Egyelőre, 
amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Agrion West Kft. 
(Gyöngyöstarján) kérelmét belterületi ingatlan vásárlására és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata értékesíteni kívánja a Gyöngyöstarján, belterület 1061 
hrsz-ú ingatlanból megosztással kialakított 4 db, összesen 33891 m2 területű beépítetlen 
ingatlanát az Agrion West Kft. részére 25 000 000 Ft vételáron, mely a jogszabály által fizetendő 
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ÁFA összegét nem tartalmazza. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a megosztás költségeit a 
vevő viselje. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telek megosztásáról, ennek földhivatali 
átvezetését követően az adásvételi szerződés megkötéséről intézkedjen. Az adásvételi 
szerződésben ki kell kötni Gyöngyöstarján Község Önkormányzata elővásárlási jogát. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2016. (VIII. 11.) 

KT határozata 
 

belterületi ingatlan értékesítéséről 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Agrion West Kft. 
(Gyöngyöstarján) kérelmét belterületi ingatlan vásárlására és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata értékesíteni kívánja a Gyöngyöstarján, belterület 1061 
hrsz-ú ingatlanból megosztással kialakított 4 db, összesen 33891 m2 területű beépítetlen 
ingatlanát az Agrion West Kft. részére 25 000 000 Ft vételáron, mely a jogszabály által fizetendő 
ÁFA összegét nem tartalmazza. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a megosztás költségeit a 
vevő viselje. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telek megosztásáról, ennek földhivatali 
átvezetését követően az adásvételi szerződés megkötéséről intézkedjen. Az adásvételi 
szerződésben ki kell kötni Gyöngyöstarján Község Önkormányzata elővásárlási jogát. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Kívánok a vállalkozáshoz sok sikert és úgy gondolom, ha a terveket komolyan véve, az elképzelés a 
terveknek megfelelően megvalósul, a falu csak nyerhet. 
 
Kovács Zita: 
Köszönjük, mi is ezt szeretnénk. 
 
(18,40-től Kovács Zita nélkül folytatódik az ülés.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Még egy megjegyzésként, én félek attól, hogy a pályázati összeg, tehát a 200 millió forint kevés 
lesz a zöldmezős beruházáshoz. 
 
Nagy Károly:  
Továbbra is maradnánk az önkormányzati területeknél. A korábban már említett 80.000-
100.000.- forintos költséggel az alsó terület megosztását is javasolnám a képviselő-testületnek, 
mivel az esetleges értékesítésnél így könnyebb helyzetben lennénk. Ennek megfelelően, 
amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak 
megfelelően:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján belterület 1073 hrsz-ú ingatlanon legalább kettő, 1 ha-t meg nem haladó 
területű földrészlet kialakításáról gondoskodjon. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2016. (VIII. 11.) 

KT határozata 
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belterületi ingatlan megosztásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján belterület 1073 hrsz-ú ingatlanon legalább kettő, 1 ha-t meg nem haladó 
területű földrészlet kialakításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

II. napirend Mezőőri szolgálatról szóló rendelet módosítása 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérném jegyző urat, hogy foglalja össze az előterjesztést. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A kormányhivatallal történő egyeztetés alapján kerül módosításra a rendelet, elsősorban 
jogszabályváltozások miatt, illetve technikai jellegű változások kerülnek átvezetésre. A változás a 
bevallás módját és a bevallás nélküli befizetést érinti. Bevallás hiányában hozott határozatban a 
rendeletünk szankciót szab meg, a kormányhivatallal történt egyeztetés után viszont kivennénk a 
szankciót. 
Amint a korábban kiküldött anyagban is látható, a mezőőri járulék beszedésével kapcsolatos 
változások szerepelnek a jogszabálytervezetben. A rendelettervezet alapesetként a jegyző 
határozathozatalát állapítja meg, melyet kiegészít a fizetésre kötelezettek bevallása. A 
határozathozatalhoz szükséges nyilvántartások kialakítása megkezdődött. A nyilvántartások 
pontatlansága miatt a fizetésre kötelezettek a fellebbezési idő alatt kifogásolhatják a határozatban 
foglaltakat, ekkor saját hatáskörben, a földhivatal nyilvántartásaival egyeztetve történik meg a 
határozat felülvizsgálata. 
 
Ludányi Ferenc: 
Milyen arányban fizeti az önkormányzat a mezőőri kiadásokat? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A kiadások 50%-ára állami támogatást kapunk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az a rendszer, ami alapján működnek, bevált? 
 
Nagy Károly:  
Mióta a mezőőröket foglalkoztatjuk, nem történt nagyszámú bejelentés lopás vagy rongálás 
tárgyában. Amit észlelnek jelzik, ahogyan azt is, hogy milyen intézkedéseket foganatosítanak. Az 
utóbbi években nagyobb károkozás nem történt. A mezőőri szolgálattal kapcsolatban vannak 
ellenséges hangok is, de tudjuk, hogy nem lehet mindenki kedvére tenni. Arról is lehetne vitát 
indítani, hogy megkülönböztessük-e a különféle művelési ágú területeket, és azok után fizetendő 
hozzájárulást. Mindenesetre elmondható, hogy a mezőőrök rugalmasak, lehet őket irányítani 
bizonyos, különösen veszélyeztetett területek felé. Jelenleg magaslest állítanak fel, ami jobb 
rálátást biztosít a területre. 
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a megküldött 
rendelettervezetnek megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2016. (VIII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A MEZŐŐRI SZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ 8/2014. (VII. 11.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
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III. napirend  Indítványok, egyebek 

1./ A szociális rendelet módosítása 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
Nagy Károly:  
Tudomásom szerint a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a rendelet 
módosításával kapcsolatos előterjesztést. Átadom a szót az elnök úrnak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, megtárgyaltuk és a képviselő-testület elé szeretnénk terjeszteni a rendelet módosítására tett 
javaslatunkat, melyet a gazdálkodási előadó féléves beszámolója alapján hoztunk meg. Ennek 
alapján tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy települési támogatásra az első félévben 
meglehetősen kevesen jelentkeztek, aminek következtében a költségvetésben maradt tartalék, 
amelynek egy részét most szeretnénk, iskolakezdési támogatás címen kiosztani. A bizottság 
javaslata, hogy minden, gyöngyöstarjáni illetőségű, általános iskolás korú gyermek után 15.000.- 
forintos iskolakezdési támogatás kerüljön kiosztásra, melyet a szülő vehet át. Ezen kívül 
decemberben, karácsony előtt minden, gyöngyöstarjáni illetőségű, óvodás és általános iskolás 
korú gyermek után 2.000-2.000.- forintos támogatást szavaztunk meg. Ezeket a kiadásokat látva 
javasoljuk továbbá, hogy szeptember-október táján térjünk vissza a támogatásokra, hogy 
esetlegesen még milyen területeken tudunk segíteni a rászorulókon. 
Ezen kívül még a rendeletünkben a lakhatási támogatásnál a korábban használatos „egy 
fogyasztási egységre jutó jövedelem” kifejezés szerepel, ezzel a módosítással javasoljuk a kifejezést 
„egy főre jutó jövedelem”-re változtatni. 
 
Benedek Péter: 
Támogatom a javaslatot. 
 
Nagy Károly:  
Személy szerint is úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata támogatható, különösen, hogy a 
fedezet megtalálható a költségvetésünkben. Reméljük, hogy az idén megállapított támogatásokat 
a jövőben is tudjuk biztosítani. Amennyiben nincs további kérdés vagy javaslata, kérem 
szavazzunk az előbb hallott rendelettervezet alapján.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2016. (VIII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 

 
Szecskő Zsolt: 
Ezen kívül javasoljuk, hogy az idősek támogatását az idei évben 2.000.- forintról 3.000.- forintra 
emeljük meg.  
 
Nagy Károly:  
A 2.000.- forint már régóta nem változott, ezért úgy gondolom, amennyiben a költségvetésbe 
belefér, támogatható a javaslat. Amennyiben nincs további kérdés vagy javaslata, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 2016. 
évben az idősek települési támogatását jogosultanként azonos 3000 Ft-ban állapítja meg. A 
támogatás formája Erzsébet utalvány. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. október 1.” 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2016. (VIII. 11.) 

KT határozata 
 

idősek települési támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 2016. 
évben az idősek települési támogatását jogosultanként azonos 3000 Ft-ban állapítja meg. A 
támogatás formája Erzsébet utalvány. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. október 1. 

2./ A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A kiosztott előterjesztésben látható, hogy a képviselő-testület legutóbbi, a szociális rendeletet 
módosító rendelete miatt szükség van a Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítására, 
mely szerint nem csupán Gyöngyöstarján közigazgatási területéről lehet felvenni gyermekeket.  
 
Nagy Károly:  
Mivel ez egy technikai módosítás, a határozat támogatható, így amennyiben nincs további kérdés, 
kérem szavazzunk a kiosztott határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2016. (VIII. 11.) 

KT határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba 
Határidő: 8 napon belül 

3./ Tájékoztatás 

 

Nagy Károly:  
Borászattal kapcsolatos tájékoztatást szeretnék elmondani. Ludányi József felkeresett, hogy a 
korábban már említett borászati pályázaton indulna és szeretné beépíteni a lakóhelyével 
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szemközti területet. Tájékoztattuk, hogy mivel belterületen lévő ingatlanról van szó, nem lesz 
egyszerű.  
 
Benedek Péter: 
A terület hasznosítása traktorbeállóként indult. Ezek szerint teljes beépítését tervezi. 
 
Nagy Károly:  
Igen. Időközben változott a helyzet, de voltak rá utaló jelek, hogy be szeretné építeni a területet. 
Tájékoztattuk, hogy ez negatívan is hathat a környezetre, ennek eredményeként beszerezte a 
közvetlen szomszédok beleegyezési nyilatkozatait. De az építésügyi hatóságnak is lehetnek 
ellenvetései.  
 
Jenei Károly: 
Véleményem szerint pontos tervet kellene benyújtania, amiben az alkalmazandó technológiára is 
lenne utalás, mivel másokat is érint a terv. 
 
Benedek Péter: 
Üzemszerű borászatra, véleményem szerint oda nem ad engedélyt az építési hatóság.  
 
Szecskő Zsolt: 
Mivel saját tulajdonról van szó, szerintem azt csinálhat majd, amit akar. Az önkormányzatnak 
nincs ebbe beleszólása. 
 
Jenei Károly: 
Viszont a környéken lakó emberek panaszkodhatnak, és ezzel nekünk kell majd foglalkozni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az önkormányzatnak, mint közúti hatóságnak lehet beleszólása, amit az építkezés folyamán 
figyelembe kell venni.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, az önkormányzat eddig minden tőle telhetőt megtett, várni fogjuk a 
fejleményeket. 
 
Jenei Károly: 
Ha már szőlő-feldolgozás. Lehet-e tenni azért, hogy a szőlő területtől a vízelvezető árokig 
zöldövezet maradjon? A nagy esőzések a földet lehordták a vízelvezető árokba, ami eltömődött, 
ezen kívül a traktorok a földet még ki is hordták az útra, és ennek következtében a kőszállító 
kamionok nem tudták a mezőgazdasági utat használni, így kénytelenek voltak a falun keresztül 
közlekedni. 
 
Benedek Péter: 
Vannak olyan szőlő birtokok, ahol a sor utolsó tőkéje annyira előre van hozva, hogy nincs értelme 
füvesíteni, de ha füvesíti is, a traktor kikaparja.  
 
Szecskő Zsolt: 
Mivel az út az önkormányzat tulajdona, a mellette lévő, kb. 3 méteres sávot kisajátíthatná és ott ki 
lehetne alakítani a füvesítést. Rugalmasabbnak kellene lenni mindkét fél részéről. Nem tudom, 
hogy van-e jogi megoldás, vagy a tulajdonosokkal kellene beszélni egyenként. 
 
Benedek Péter: 
A gazdákat kellene arra ösztönözni, hogy az az ő érdeke is, hogy tiszták maradjanak a 
mezőgazdasági utak. De sajnos többen az önkormányzattól várják a megoldást. Talán a mezőőrök 
figyelmeztethetnék azokat, akik így művelik a földjeiket. De szerintem is jó ötlet elbeszélgetni a 
borászokkal, szőlős gazdákkal. 
 
Jenei Károly: 
És mi lenne abban az esetben, ha minden tulajdonos az utolsó 5 métert a szőlőbirtokon belül 
füvesen hagyná? 
 




