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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 
 Kissné Matin Éva általános iskola igazgatója 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 

Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület elnök-helyettese 
Nagy László körzeti megbízott 
Gressai Ákos rendőr őrnagy 
Kovácsné Majoros Etelka Nagyik és Unokák énekcsoport vezetője 
Nádasdi Lászlóné Gyöngyöstarjáni Pávakör vezetője 
Várnagy Zsuzsanna iskolás gyermekek szülői munkaközössége nevében 
Korponyiné Gyöngyösi Anett gyermekek szülői munkaközössége nevében 
Bódis Bokros Rita gyermekek szülői munkaközössége nevében 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, meghívottakat, bizottsági tagokat és a jelen lévőket. Ezt 
követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 jelen van, s ennek 
alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, azzal a kéréssel, hogy az abban szereplő 4. napirendi pont, név szerint a község 
közbiztonságáról szóló tájékoztatót a 2. napirendként tárgyalja a képviselő-testület, mivel a 
vendégeket nem szeretné a kelleténél hosszabb ideig fenntartani. Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat: 
 I. napirend:  A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 II. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 
  Előadó: Nagy László körzeti megbízott 
 III. napirend:  Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. oktatási évéről 
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
  Előkészítésben részt vesz: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 
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 IV. napirend: Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól 

  Előadó: általános iskola intézményvezetője 
 V. napirend: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
  Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Szociális Bizottság 
 VI. napirend: A támogatásban részesült Egyesületek 2016. évi beszámolója 
  Előadó: Egyesületek elnökei 
 VII. napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 VIII. napirend: Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások 

biztosításáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 IX. napirend: Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 X. napirend Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 

− Utolsó rendes testületi ülésünket május 26-án tartottuk, azóta 5 rendkívüli ülés volt. 
− Május 27-én szép oviballagáson vettünk részt.  
− 29-én az I. világháborús emléknapra felújítottuk az emlékművet. 
− Június 3-án pedagógusnapot tartottunk az iskolában és az óvodában is. 
− Június 4-én nagysikerű Bánk Bán előadást szerveztünk Miller Lajos Kossuth díjas művész 

úrral karöltve. Az előadás után színvonalas állófogadással köszöntük meg a művészeknek 
a műsort. 

− Június 11-én Egerben a Pávakör fellépésén lehettünk büszkék a csoportra.  
− Június 18-án lezajlott az iskolai ballagás. 
− Gyöngyöstarján kiállító és vendéglátó volt a gyöngyösi idősek otthonában, rendkívül 

sikeres rendezvény volt. 
− Június 25-én megtartottuk a múzeumok éjszakáját, ahol remek műsorokat és rendkívül 

élvezetes színi előadásokat tekinthettünk meg. Ezekben a napokban láttuk vendégül a 
galambfalvi focistákat is, akik a polgármester vezetésével érkeztek hozzánk egy barátságos 
mérkőzésre. 

− Június 22 és július 1. között biztosítottuk azon iskolásoknak a felügyeletét, akiket a szülők 
nem tudtak elhelyezni. 

− Július 5-én a Muzsikál az erdő nagy sikerrel került megrendezésre. 
− Július 6-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
− Július 8-án (pénteken) délután nyári tábor záráson vettem részt, ahol színes programokat 

szervezett a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület a jelentkező gyerekeknek. 
− Július 23-24-én CD felvételt készítettek a Pávakör által előadott dalokból. 
− Július 27-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
− Augusztus 11-én szintén volt egy rendkívüli testületi ülés. 
− 13-án Gyöngyöshalászon palóc olimpián vettünk részt a gyöngyöstarjáni csapattal. 
− Szeptember 1-jén iskolai évnyitó volt. 
− 15-én rendkívül sikeres anyatejes táplálást támogató rendezvényt szervezett a védőnő. 
− 16-án oviszürettel szórakoztatták az ovis szülőket és vendégeket a falu legkisebbjei. 
− Közben elkészült a Művelődési Ház parkettacsiszolása a színpaddal együtt, több helységet 

közmunkással kifestettünk az iskolában és az óvodában, nehezen de befejeződött az 
ovikonyha felújítása és jelenleg is folyik az utak kátyúzása. A mezőgazdasági elkerülő útra 
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zúdult rengeteg sár sok bosszúságot okozott, az utak szélére, a padkára folyamatosan 
hozzák a követ. 

− A szociális tűzifa pályázat beadásra került. 
− Sajnos a hivatali nyomtatónk teljesen tönkrement, a javítása már nem volt gazdaságos, 

ezért a gép karbantartójától egy akciós gépet voltunk kénytelenek vásárolni, melynek 
értéke bruttó 558.800.- Ft volt. 

Kérdés van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, felkérem a bizottságok 
elnökeit, hogy számoljanak be a két ülés között történtekről! 

2./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 

Csontos József: 
Két bizottsági ülésünk volt a két testületi-ülés közötti időszakban.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
Szecskő Zsolt: 
A bizottságnak 5 ülése volt a májusi testületi ülés óta. Ezeken elsősorban települési támogatások 
elbírálására került sor, ezen kívül a szociális rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat 
tárgyaltunk meg. A mai ülésünkön a Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozással 
kapcsolatos döntést hoztunk. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Ha nincs kérdés, észrevétel, áttérnénk az első napirendi pontra. 

II. napirend Tájékoztató a község közbiztonságáról 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem a jelenlévő Gressai Ákos és Nagy László urakat, hogy kívánják-e kiegészíteni a 
beküldött tájékoztatójukat? 
 
Gressai Ákos: 
Köszöntöm a megjelenteket. Úgy gondolom, hogy a tájékoztató mindent magában foglalt. 
Gyöngyöstarján az egyik legbiztonságosabb település, országos szinten mondhatjuk. A 
bűncselekmények száma lényegesen csökkent. A szolgálat folyamatos, de központi utasítás miatt 
1-1 hétre a határra távozunk, ezáltal túlórában látjuk el a feladatot. A községről elmondható, hogy 
2015. évben a regisztrált bűncselekmények száma 14 volt. 5 esetben megszüntettük az eljárást, egy 
esetben pedig elutasításra került. Közterületen elkövetett bűncselekmények száma 4 volt, 
kiemelten kezelt bűncselekmény pedig 5. Ezekből az adatokból, illetve a tájékoztatóból is kiderül, 
hogy Gyöngyöstarján a környék egyik, ha nem a legbiztonságosabb községe. 
 
Nagy László:  
Magam részéről is üdvözlöm a megjelenteket és csak csatlakozni szeretnék az előttem szólóhoz. 
Ezenkívül szeretném megköszönni a segítséget egyrészt arra az időszakra vonatkozóan, amit a 
határnál kell eltölteni, másrészt a polgárőrség segítségét. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Szeretném megkérdezni, hogy a térfigyelő kamerák gyakorlati alkalmazásával milyen 
tapasztalatok vannak? Mik a tapasztalatok a bűncselekmények felderítésével kapcsolatban? 
Esetlegesen a fejlesztési irányokkal kapcsolatban vannak-e javaslataik a jelenlévő rendőr 
uraknak? 
 
Nagy László: 
A kamerák elsősorban az elrettentést szolgálják. A bűncselekmények felderítésében is van 
hasznuk, bár a Lesz Vigaszba történt betörésnél sajnos nem volt felvétel, mivel nem a megfelelő 
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módon üzemelt akkor a kamera. Azóta ha jól tudom, kijavították a problémát. A rendszer bővítése 
kapcsán már volt róla szó, hogy mely területekre lehetne újabbakat telepíteni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A mezőőri szolgálattal kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak? Milyen a visszajelzés? 
 
Nagy László: 
Szoktam látni őket akár este, akár hajnalban vagyok terepen. Szerintem érezhetően csökkent a 
szőlő és más gyümölcsök lopásának száma. Véleményem szerint jól látják el a szolgálatot, a közös 
kapcsolat is jónak mondható.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm.  
 
Nagy Károly:  
A határszolgálat ellátásával kapcsolatosan várhatóak-e változások? 
 
Gressai Ákos: 
A korábbi tapasztalatokra alapozva, év vége környékén már nem voltunk a határnál, majd 
márciusban indul meg újra. A határvadász egységek toborzása folyamatos, az első csoportba, 
március 1-től 3000 fő kiképzésére számítunk. Bízunk benne, hogy május hótól már nem kell 
annyit menni. De tény, hogy hosszú távra kell berendezkedni ezzel kapcsolatban.  
 
Nagy László: 
Reméljük hamarosan már nem folyamatosan, hanem csak ritkábban kell menni. 
 
Nagy Károly:  
Más településeken lehet-e érezni a rendvédelmi erők hiányát? 
 
Gressai Ákos: 
Sajnos igen, például Gyöngyösorosziban. Próbáljuk a kieséseket túlórával pótolni, de az 
embereink fáradnak.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást és a munkátokat. A képviselő-testületnek van további kérdése, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni a 
tájékoztatást? 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a tájékoztatás elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a jelenléteteket és további jó munkát kívánunk.  
 
(A testületi ülés Gressai Ákos és Nagy László nélkül folytatódik tovább.) 

III. napirend Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. oktatási évéről 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kérdezem a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy megtárgyalta-e a bizottság a 
beszámolót? 
 
Csontos József: 
Igen, megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
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Nagy Károly:  
Köszönöm. Kérdezem az óvoda vezetőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját?  
 
Szecskő Tiborné: 
Várhatóan a 2016/2017-es tanévben a következő képen alakulnak a gyermek létszámok: 
Nagycsoport: 20 fő, Középső csoport: 19 fő, Kiscsoport: 23 fő. A költözések miatt nem lehet 
előrelátni, hogy hogyan fog a későbbiekben alakulni a létszám. 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az óvoda és a benne található játékok, 
berendezések karbantartása olyan sok feladatot ró az önkormányzat karbantartóira, hogy 
javasolnám, hogy vegyünk fel, akár rész munkaidőben egy karbantartót. 
 
Csontos József: 
Javasolnám, hogy a későbbiekben erre a kérdésre térjünk még vissza. 
 
Nagy Károly:  
Képviselő-társaimat kérdezem, hogy van-e valakinek további kérdése? Amennyiben nincs kérem 
szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

IV. napirend Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól 

 
Nagy Károly:  
Ha jól tudom, az iskola igazgatója szóbeli előterjesztés keretében teszi meg beszámolóját. 
 
Kissné Matin Éva: 
Beindult az új tanév, bár a játszótér és a Pavilon még nincs befejezve. Ez a két létesítményünk az 
alapítványnak, a szülői munkaközösségnek, illetve a diákok támogatásának lesz köszönhető. A 
tavalyi két pályázatnak köszönhetően a számítógép-állomásunk gyorsabb lett, a számítógépek már 
a kor technológiájának megfelelőek. A nyári időszakban néhány karbantartási munkálatokat is el 
tudtunk végezni. Az érintésvédelmi felülvizsgálatra igényt nyújtottunk be, a villámvédelmi 
felülvizsgálat által meghatározott hibákat kijavították. Engedélyt kaptunk a tető javítására, ami 
nagyon jó hír, jövő héten kezdik a munkálatokat, melynek során szigetelni fogják a tetőt. Az eddig 
a beázások miatt keletkezett károkat ki kell majd javítani. A kisebb karbantartási munkákra 
közfoglalkoztatottat tudunk alkalmazni, aki székeket javít, udvart tisztít és más feladatokat végez. 
Bár a nyári szünetben igényelt feladatokat sikerült megoldani, a kosárpalánk festése még előttünk 
áll. Angol, rajz és fejlesztőpedagógia területen új kollégáink vannak, illetve ez utóbbinak nálunk 
van a legtöbb órája. 
143-an kezdték meg az új tanévet, körülbelül egyforma arányban vannak az alsó és felső 
tagozatosak.  
Nagy Károly:  
Köszönjük a beszámolót. 
 
Már Ágnes:  
Nemrégiben itt járt Ballagó Zoltán és megegyeztünk abban, hogy folyamatos kapcsolattartás lesz a 
Klik és a szülők között. Szeretnénk, ha létrejönnek egy találkozó az új Klik vezetővel is. 
 
Kissné Matin Éva: 
Januártól lesz átalakulás, ezt követően megbeszélünk vele egy időpontot.  
 
Már Ágnes:  
Akkor jövőre visszatérünk erre a kérdésre. 
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Nagy Károly:  
Rövidesen körbejön a Klik új igazgatója. Ha időpontot tudunk vele megbeszélni, szívesen látunk 
minden érdeklődőt. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nem tragikus az iskola helyzete, de ha 
olyan körülmények alakulnának ki, amely ennek ellentmond, kérlek, hogy tájékoztass minket is. 
 
Kissné Matin Éva: 
A tető szigetelésével és az érintésvédelem hibáinak kijavításával már elégedett vagyok. Jelenleg 
kisebb gondunk van, ugyanis asztalitenisz edzőt keresünk. 
 
Szita Ferenc: 
Én csak szeretnék köszönetet mondani a szülőknek az első osztály kialakításával kapcsolatban.  
 
Már Ágnes:  
A Hírmondóban külön fogunk foglalkozni vele. 
 
Nagy Károly:  
A jelenlévő szülőknek van-e kérdése, észrevétele? 
 
Ozsvári Dénes: 
Örültem a tavalyi évben, hogy sikerült összehozni két találkozót a fenntartóval, hogy lássák, hogy 
milyen problémáink vannak. Szülőként még mindig látom, hogy néhány probléma még nem 
oldódott meg. Ezért kérem, hogy a szülőket is vonják be a találkozókba, probléma feltárásokba, 
mivel úgy látom, hogy ők is szívesen segítenek, ahol tudnak. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, úgy lesz. Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

V. napirend A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a gazdálkodási előadónknak. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Köszönöm. Tisztelt Képviselő Testület. 2016. évi egyéb szociális feladatok támogatására 
14.774.715 Ft-ot, szociális étkezésre 2.214.400 Ft-ot, gyermekétkeztetésre 14.637.672 Ft-ot, 
családi napközi fenntartásra 1.072.800 Ft-ot kap az Önkormányzat.  
Az egyéb szociális feladatok támogatása felhasználható a többi támogatás kiegészítésére, a 
közmunkások kiadásainak pályázati pénzzel nem fedezett részére és a települési támogatás 
kiadásainak fedezetére. 
A szociális étkezésre és a gyermekétkeztetésre nyújtott támogatás az előző évek gyakorlatának 
megfelelően nem szorul kiegészítésre. 
A Csana támogatása viszont kevésnek bizonyul. A 2016. évi költségvetés szerint 2.800.000 Ft kell 
a működés fenntartásához, mely az egyéb szociális keret terhére elszámolható. 2016. szeptember 
23-ig ebből 1.760 eFt felhasználása megvalósult, várhatóan év végéig a tervezett összeg kerül 
elköltésre, kiegészíteni nem kell. 
Közmunkások kiadásainak fedezetére 95% állami támogatást kap az Önkormányzat. 
A 2016. évi költségvetésben átlagban 10 fő közmunkás 80%-os támogatással lett számolva. A 
szociális keret terhére a tervezett szerint 1.837 eFt lett a kiadás. 
A tervezettől eltérően az átlagos létszám 6 fő, a támogatás pedig 95%. 
A várható bérköltség éves szinten 7.694 eFt, melyre a támogatás 7.309 eFt. Így a szociális keret 
terhére összesen 385 eFt fordítható a bérköltség és járulékok tekintetében. 
Továbbá támogatással fedezett a dologi kiadások eszközbeszerzése és a munkaruhák 
megvásárlása. 
Támogatással nem fedezett a táppénz kifizetés valamint az üzemanyag felhasználás. 
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2016. szeptember 23-ig 93 eFt táppénz és 314 eFt üzemanyag lett kifizetve. 
Várhatóan 2016. év végéig a szociális keret terhére 870 eFt számolható el a közmunkások 
kiadásainak fedezetére. 
Az egyéb szociális feladatok keretére így év végéig elszámolható lesz 2.800 eFt Csana működés és 
870 eFt közmunkások költségfedezete. 
Települési támogatásra 2016. szeptember 23-ig összesen 5.766 eFt lett elhasználva, mely már 
magába foglalja az idősek napján kiosztásra kerülő utalványokat is.  
Így jelenleg fennálló szabad szociális keret 5.339 eFt, melynek fedeznie kell a már kötelezettséggel 
terhelt Émász felé fizetendő lakhatási támogatást (240 eFt), a gyermekek részére nyújtandó 
december havi kifizetést 492 eFt-ot, a szociális célú tűzifa pályázattal nem fedezett részét, s a 
további támogatásokat. 
2017. évre a költségvetési törvény alapján  a következő módon számolódik ki a támogatás: 

- 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. január, április és 
július havi létszáma, 

- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma, 
- 40%-a a települések lakosságszáma 

elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. 
 
Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma: 
januárban 8 fő, áprilisban 6 fő, júliusban 9 fő. 
A település lakosság száma 2360 fő. ebből 60 éven felüli  620 fő, 26% 
Adóerő képességünk 18000 alatt van, így a támogatás 100 %-ára jogosult Gyöngyöstarján. 
A 2017. évi szociális keret pontos összege várhatóan december hónapban lesz ismert. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Azzal szeretném még kiegészíteni az előterjesztést, hogy a költségvetési rendelet módosításával 
együtt kerül megtárgyalásra a szociális rendelet módosítására valamint a vagyonrendelet 
módosítására irányuló javaslat. A szociális rendelet módosítására az idősek támogatásával 
kapcsolatban került sor, a vagyonrendelet módosítására pedig a Borjúmájnál található telkek 
miatt. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen. Ha jól tudom, a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta a 
költségvetés módosítására irányuló előterjesztést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. A szociális rendelet 
esetében az idősek számára nyújtható települési támogatás jogosulti körének módosítását 
javasoljuk, hogy azok is kaphassanak támogatást, akik december 31-ig töltik be a 64. életévüket. 
Ezen kívül a Bursa Hungarica pályázat esetében az egy főre jutó jövedelmet a minimál-nyugdíj 
220%-ában javasoljuk meghatározni, ezzel is szélesebb kört próbálva támogatni.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a költségvetési rendelet 
módosítására irányuló előterjesztésről, a rendelettervezetnek megfelelő formában. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2016. (X. 3.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2016. (II.18.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
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VI. napirend A támogatásban részesült Egyesületek 2016. évi beszámolója 

1./ A Pávakör beszámolója 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
Nagy Károly:  
Szeretném üdvözölni körünkben Nádasdi Lászlóné, Borika nénit, a Pávakör vezetőjét, és 
megkérdezem, hogy van-e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Üdvözlöm a képviselő-testületet és örömmel látom, hogy ki van osztva a CD-nk, amihez ezúton is 
köszönjük a támogatást. A beszámolóhoz nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
Képviselő-testület felé fordulok, van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk róla! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Örülök, hogy hasznosan tudták felhasználni a működésre kapott támogatást. Jó munkát és sok 
sikert kívánok, valamint, hogy Gyöngyöstarján hírnevét továbbra is öregbítsék. 

2./ Nagyik és Unokák énekcsoport beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Szintén nagy szeretettel köszöntöm körünkben Kovácsné Majoros Etelkát, az énekcsoport 
vezetőjét és kérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Kovácsné Majoros Etelka:  
Köszöntöm a testületet. Mozgalmas évet zártunk. 13 alkalommal szerepeltünk és sikerült 
bekerülnünk az országos döntőbe is, a nyugdíjas Ki Mit Tud vetélkedőn. Örülünk a két fiatal 
tagunknak, akik színesítik a csoportot.  
 
Nagy Károly:  
Nagyon örülök, hogy ilyen magas színvonalon teljesítenek. Büszkén mondhatom, hogy két ilyen 
nagyszerű, nívós műsorokra képes egyesületünk van. Szívesen látnánk az iskolában énekórán vagy 
más tanórán bemutató előadásokat a Pávakörtől és a nagyiktól is. 
 
Kovácsné Majoros Etelka:  
Köszönjük szépen. Szívesen mennénk látogatóba az iskolába, az egyes osztályokhoz, hogy nekik is 
megmutathassuk hagyományainkat, énekeinket. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a felajánlást. Véleményem szerint a gyerekeknek is csak javára válna egy ilyen jellegű 
bemutatkozás.  
 
Már Ágnes:  
Úgy gondolom, hogy az iskola egy kicsit nagyobb szerepet vállalhatna a falu rendezvényein. A 
gyerekek számára is más élmény az, ha ott van mellettük a pedagógus, esetleg ő kezdeményezi a 
részvételt. Nyilván áldozattal jár ez, de az önkéntesek is mind a saját idejükből áldoznak fel ilyen 
eseményeknél. Ezenkívül amennyiben a gyerekek beszámolnak az osztályban arról, hogy ők is 
felléptek egy-egy alkalommal, azt az iskola is jutalmazhatná.  
 
Nagy Károly:  
Egyetértek. Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

3./ Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Előzetesen megküldtük a beszámolót a képviselőknek, sajnos most nincs itt az elnök, de többen is 
tagjai vagyunk az egyesületnek, ismerjük munkájukat. Az önkormányzattól kapott kis összeggel 
elszámoltak, úgy gondolom, hasznos dolgokra költötték. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem 
szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

4./ Polgárőr Egyesület beszámolója 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kiosztottuk az egyesület beszámolóját. Mindenki által tudott, hogy átszerveződés alatt állnak, s az 
új vezetés talán hasznára válik az egyesületnek. Szerencsére nem sok közbiztonságot érintő 
szerepük van a faluban, elsősorban a rendezvényeknél számítunk segítségükre. Lehet még 
fejleszteni a csapatot, de már az is jó, hogy működnek és segítik a közösséget. Amennyiben nincs 
hozzászólás, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

5./ Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolója 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ez a beszámoló is a kiosztott anyagban található. Szép programokat, rendezvényeket tartottak az 
év folyamán. Köszönjük a munkát, különösen a nyári tábor megszervezését, az idősek és fiatalok 
részvételét. A sikerre tekintettel jövőre is támogathatónak tartom a nyári tábor megszervezését. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

6./ Gyöngyöstarjáni Sportkör beszámolója 
 
Nagy Károly:  
Mivel az alpolgármester úr nem tudott megjelenni az ülésen, a Sportkör tevékenységéről 
megtartandó beszámolóját egy későbbi időpontban fogjuk megtárgyalni. 

VII. napirend Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, megtárgyaltuk és két kiegészítéssel elfogadásra javasoljuk. Az egyik kiegészítés a szociális 
rendeletben már elfogadott, az egy főre jutó jövedelem meghatározásánál, a minimál nyugdíj 
200%-ról 220%-ára történő emelése. A másik kiegészítés a Bursa Hungarica pályázat 
keretösszegének 350.000.- forintról 500.000.- forintra történő megemelése lenne, ezzel is 
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nagyobb lehetőséget adva a támogatásra. Ez az emelés nem jelenti az egyes pályázóknak történő 
nagyobb összegű támogatást, csupán szélesebb kört nyitunk a pályázóknak. 
 
Nagy Károly:  
Az utóbbi években mindig csatlakoztunk a Bursa Hungarica pályázathoz. A két kiegészítést pedig 
támogathatónak tartom. Így amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a korábban 
megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
csatlakozás a 2017. évi Bursa Hungarica pályázathoz 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 500 000 forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. október 1. 

VIII. napirend Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások 
biztosításáról 
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Idén az Idősek Napját október 9-én 16,00-i kezdettel tartjuk. Fellépnek többek között az 
óvodások, a Pávakör, a Nagyi és Unokák énekcsoport és Gáspár Enikő. Amennyiben nincs kérdés, 
kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
idősek napi rendezvény időpontjáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Idősek Napja rendezvényét 2016. október 9-én vasárnap 
tartja a Művelődési Házban. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a rendezvényről értesítse a község 
lakosságát. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. október 9. 

IX. napirend Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábban kiküldött határozati javaslatnak megfelelően, Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 28-án (hétfő) 18 órakor 
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közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: IKSZT Közösségi Ház (Gyöngyöstarján, Rákóczi 
u 1.) Napirend: Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
Amennyiben nincs hozzáfűznivaló a napirendhez, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 28-án (hétfő) 18 
órakor közmeghallgatást tart. 
Helye: IKSZT Közösségi Ház (Gyöngyöstarján, Rákóczi u 1.) 
Napirend: Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. november 28. 

X. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Választási bizottsági tagok megválasztása 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Póttagok megválasztására korábban már sor került, de újabbakra van szükség. Hat fővel vettük fel 
a kapcsolatot, akik vállalták is a bizottsági tag szerepét. A hat név szerepel a kiosztott anyagban. 
Amennyiben a képviselő-testület megválasztja őket, akár már a mai napon letehetik az esküt és 
vasárnap már behívható, amennyiben szükséges. 
 
Nagy Károly:  
Ha nincs további kérdés vagy észrevétel, 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 63/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének javaslata alapján a Szavazatszámláló Bizottság 7., 8., 9. ,10., 11., 12. póttagjait az 
alábbiak szerint megválasztja: 
Póttagok: 
Mészáros Lászlóné Dobó u. 16. szavazatszámláló bizottság 7. póttag 
Józsa Györgyné Szabadság u. 30. szavazatszámláló bizottság 8. póttag 
Hliva Tiborné Fajzati u. 2/A szavazatszámláló bizottság 9. póttag 
Bokros Jánosné Aradi u. 23. szavazatszámláló bizottság 10. póttag 
Nagyné Záper Krisztina Aradi u. 31. szavazatszámláló bizottság 11. póttag 
Dénes Eliza Nefelejcs u. 20. szavazatszámláló bizottság 12. póttag 
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Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

2./ Gyalogátkelőhely létesítési kérelem 

(A kérelem és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Általános iskolai szülők adtak be kérelmet, hogy a hivatal oldalánál, az általános iskolához menve 
a Rákóczi Ferenc útra gyalogos átkelőhelyet kellene létesíteni, ami megkönnyíteni a gyermekek 
közlekedését. Jegyző úrral együtt már utána is jártunk, hogy hogyan lehetne elindítani a 
folyamatot, már kértünk is egy állásfoglalást. Jegyző úrnak át is adom a szót, hogy elmondhassa, 
milyen kritériumoknak kell megfelelni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A helyi közúton is ugyanolyan feltételekkel lehet kijelölt gyalogátkelőhelyet létesíteni, mint az 
országos közutakon. Ennek van egy engedélyeztetési eljárása, amit a Heves Megyei 
Kormányhivatal közlekedési osztálya folytat le, az eljárás díja 54.800.- forint, amit az 
Önkormányzatnak kell fizetnie. Az eljárásban először még kiviteli tervvel nem kell rendelkezni, 
ezt majd csak később, az engedéllyel rendelkezőnek kell tervezővel elkészíttetnie és ezt követően a 
tervben foglaltak alapján kell megvalósítani az engedélyezett gyalogátkelőhelyet. Lényeges a 
megvilágítás, a közvilágításnál külön bemérési jegyzőkönyvet kell csatolni a kivitelezésnél, ami 
megfelelő megvilágítást biztosít a gyalogátkelőhelyen. A kérelmet alá lehet támasztani a rendőrség 
baleseti statisztikáival, ami indokolttá teheti a gyalogátkelőhely létesítését. Ezenkívül forgalmi 
adatokkal kell majd alátámasztani a létesítés indokát, az út kategóriájától függően legalább 250-
1000 jármű/óra esetén van lehetőség gyalogátkelőhely létesítésére, de ettől különös indok 
fennállása esetén, pl. oktatási intézmény megközelítése, el lehet tekinteni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatás. 
 
Csontos József: 
Erre a szakaszra 10 évvel ezelőtt is kértünk, de nem kaptunk engedélyt. 
 
Ludányi Ferenc: 
A hivatalnál nincs is akkora forgalom. A templomnál azonban igen.  
 
Már Ágnes:  
Ott be sem lehet látni az útszakaszt. 
 
Nagy Károly:  
Ettől függetlenül most is meg kell próbálni, az eljárást el kell indítani.  
 
Szecskő Zsolt: 
Mekkora költségekkel járna? 
 
Nagy Károly:  
Előzetesen még nem tudjuk, hogy hová lehetne elhelyezni. Szerintem meg kell várni a szakértőt, 
aki felvilágosítást adhat a terveztetés, felfestés, megvilágítás költségeiről. Ezekről természetesen 
tájékoztatjuk a képviselő-testületet. A templom esetében a biztonsági lánc elhelyezése került még 
szóba. 
Bódis Bokros Rita: 
Előfordult már velem, hogy amikor arra jártam autóval, majdnem elém löktek egy kisgyermeket. 
A gyerekek csak játszanak és észre sem veszik, hogy milyen balesetveszélyes az a szakasz. Az sem 
helyes, hogy az idősebbek az út szélén közlekednek.  
 
Már Ágnes:  
Sajnos nagyon megnőtt az autók száma, ami magával vonja a megnövekvő balesetveszélyt is. 
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Szecskő Zsolt: 
Táblával kellene felhívni a figyelmet a gyalogos közlekedésre! 
 
Bódis Bokros Rita: 
Vagy fekvőrendőr kellene a sebességkorlátozáshoz, esetleg lánc vagy korlát. Nagyon sok gyerek 
közlekedik arra!  
 
Nagy Károly:  
A gyalogos átkelőhely kialakítása miatt szakember segítségét kérjük, akitől majd tanácsot kérünk 
a templom melletti területhez is.  
 
Várnagy Zsuzsanna Zsóka: 
A szakember nagy valószínűséggel meg tudja majd mondani, hogy mit lehet kihozni az ottani 
lehetőségekből. 
 
Nagy Károly:  
Akkor egyelőre maradjunk annyiban, hogy a templom melletti területre és minden ilyen ominózus 
közlekedési csomópont megoldási lehetőségeire szakvéleményt kérünk, a gyalogos átkelőhely 
kialakításához pedig kérem képviselő-társaimat, hogy szavazzunk a korábban megküldött 
határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
gyalogátkelőhelyek létesítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jókai Mór tér-
Rákóczi utca és a Petőfi utca-Dobó utca kereszteződésében gyalogáthelőhely létesítésére irányuló 
kérelmet és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gyalogátkelőhely létesítési kérelmének 
benyújtására és az útügyi hatósági eljárási díj megfizetésére. A kérelmezett forgalmi helyzetek 
megoldására a polgármestere szakmai tanácsot kér. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

3./ Kérelem helyiségbérletre 

(A kérelem és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kérelem érkezett be, melyben egy tüdőgyógyász szeretne igénybe venni a védőnői állomást, hogy 
két hetente egyszer gyermekek részére történő tüdőgyógyászati szakrendelést végezzen. El kell 
dönteni, hogy engedélyezzük-e, illetve amennyiben igen, mennyiért? Véleményem szerint 
színvonal-emelkedéssel járna a községben egy ilyen jellegű vizsgálat. Gyermekorvosunk, Dr. 
Purger Piroska is támogatja, mivel sok gyermek él a községben ilyen jellegű betegséggel. Akár 
díjmentesen is el tudnám képzelni a helyiségbérletet. 
 
Már Ágnes:  
A díjmentességet meg lehetne adni, cserébe minden évben 2 alkalommal szűrést, egészség-
megőrzési, egészségfejlesztési tanácsadást tarthatna a gyermekek és szüleik számára.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ismerem a doktornőt, nagy szaktekintélynek örvend. Hasznos dolognak tartom, hogy itt szeretne 
tevékenykedni. Javaslom, hogy adjuk meg a lehetőséget és én is inkább szívességet, mint bérleti 
díjat kérnék. 
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Nagy Károly:  
Szívesen látjuk, biztosítjuk számára a helyiséget a fentiek szerint. Amennyiben nincs további 
észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően! 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Halász Adrien 
kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy magánrendelés céljára a Dobó u. 7. szám alatti védőnői 
tanácsadó helyiségeit bérleti szerződéssel legfeljebb havi 2 alkalomra, alkalmanként legfeljebb 4 
óra időtartamra Dr. Halász Adrien igénybe vegye.  
A Képviselő-testület a helyiséget ingyenesen biztosítja, amennyiben a gyöngyöstarjáni gyermekek 
számára díjmentesen évi 2 alkalommal szűrő-megelőző programot szervez. 
Amennyiben a kérelmező a bérlet feltételeit elfogadja, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
védőnői szolgálat helyiségeinek bérletéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Halász Adrien 
kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy magánrendelés céljára a Dobó u. 7. szám alatti védőnői 
tanácsadó helyiségeit bérleti szerződéssel legfeljebb havi 2 alkalomra, alkalmanként legfeljebb 4 
óra időtartamra Dr. Halász Adrien igénybe vegye.  
A Képviselő-testület a helyiséget ingayenesen biztosítja, amennyiben a gyöngyöstarjáni 
gyermekek számára díjmentesen évi 2 alkalommal szűrő-megelőző programot szervez. 
Amennyiben a kérelmező a bérlet feltételeit elfogadja, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

4./ ASP csatlakozásról 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelez minket arra, hogy 
csatlakozzunk az ASP rendszerhez., amely egy informatikai rendszer bevezetését jelenti, ami 
távoli hozzáférést biztosít az önkormányzat feladatellátásába. A technikai háttér biztosításához a 
feltételeket uniós forrásból lehet pályázat útján megteremteni, ami félig fix, abban a tekintetben, 
hogy a műszaki tartalmat előzetesen meghatározzák. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben most a pályázatot kihagyjuk, önerőből kell a későbbiekben megoldani, hiszen 
kötelező feladatról van szó. Ha nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2016. (IX. 27.) 

KT határozata 
 

önkormányzati ASP csatlakozáshoz pályázat benyújtásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be  
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez pályázati 
felhívásra (kódszáma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 
önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozása megvalósítása érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a pályázatban az alábbi nyilatkozatot teszi: 
- a pályázat megvalósítása keretében infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg, 
- a támogatást igénylő önkormányzat a Felhívásban meghatározott lehetséges kedvezményezetti 
körbe tartozik.  
- A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott indikátort - az ott meghatározott 
feltételeknek megfelelően - megadta, a minimális elvárt célértéket a megfelelő határidőre vállalta.  
- A támogatást igénylő nyilatkozatot tett, hogy a KMOP 4.7.1. és az EKOP-2.1.25 jelű projektek 
keretében támogatásban nem részesült.  
- A támogatást igénylő vállalta, hogy az előírt horizontális követelményeket, valamint a 
kommunikációs vállalásokat teljesíti.  
- A támogatást igénylő vállalta, hogy a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközöket az ASP 
csatlakozási szerződésben meghatározott célok érdekében használja.  
- A támogatást igénylő nyilatkozott, hogy az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek 
használatához szükséges eszközökkel rendelkezik vagy vállalta a használathoz szükséges eszközök 
beszerzését és üzembe helyezését a projekt fizikai zárásának időpontjáig.  
- A támogatást igénylő a felhívásban meghatározott minimum számú szabályzat módosítását 
vállalta.  
- A támogatást igénylő vállalta, hogy az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, 
migrációja feladat keretében adattisztítási terv, adattisztítási jelentés és migrációs jegyzőkönyv 
készül.  
- A támogatást igénylő vállalta, hogy a tesztelés és élesítés keretében tesztforgatókönyv, 
tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyv készül.  
- A támogatási kérelmet benyújtó a kötelező tevékenységek megvalósítását vállalta.  
- A támogatási kérelmet benyújtó vállalta az ASP Adattárházba történő, a Kincstár által 
meghatározott informatikai specifikációknak megfelelő adatszolgáltatást.  
- A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek szükségesek az ASP központhoz való 
csatlakozáshoz.  
- Támogatást igénylő vállalta a kártyaolvasó beszerzését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet az előírt 
mellékletekkel együtt nyújtsa be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

5./ Közvilágítás korszerűsítése 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
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Nagy Károly:  
Mint tudjátok, ez már régóta szerepel a képviselő-testületi üléseken. Sajnos a jelenlegi 
közvilágítási rendszer annyira elavult, hogy egyre több gond van vele. Véleményem szerint nem 
szabad tovább várni a korszerűsítéssel. Az új rendszert 7-10 éve alatt ki lehetne fizetni és korszerű, 
energiatakarékos égőkkel lehetne megvilágítani a falut. Ennek megvalósításához azonban 
közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, ehhez kellene felhatalmazás, hogy az ajánlattételi 
dokumentációt elő lehessen készíteni. A közbeszerzési eljárást lebonyolító személy kiválasztása 
után már vele lehetne konkrétan beszélni magáról a közbeszerzésről. 
Ha nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
közvilágítás korszerűsítésének közbeszerzése előkészítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közvilágítás korszerűsítése tárgyában tervezett közbeszerzés lebonyolításához 3 
közbeszerzési szakértőtől árajánlatot kérjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

6./ Térfigyelő kamerarendszer ajánlatainak elbírálása 
(Az árajánlatok és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Két olyan kulcspont van a községben, amit be lehetne kamerázni, ezen kívül a központ 
megfigyelését szeretnénk megvalósítani. Azonos tartalmú műszaki leírással került kiírásra a 
pályázat, amelyre három ajánlat érkezett. Az Aspex Kft ajánlata a legkedvezőbb. A kérdés, hogy a 
teljes elképzelést valósítsuk-e meg, vagy csak részben teljesüljön a kamerarendszer kiépítése? Be 
tudjuk-e vállalni a nagyobb léptékű beruházást? 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem mindenképpen. Korábban a közbiztonsági beszámolónál is hallottuk, hogy nem csupán 
elrettentő szerepe van a kamerának, de segíthet az elkövetők kézre kerítésében is. Ezen kívül a 
használt gumigyűjtő akciónál is nagy segítségre volt a kamera. Ezzel teljesen le lehetne fedni a 
községet és ellenőrizni lehetne a forgalmat. Támogatom, hogy valósítsuk meg a teljes beruházást.  
 
Ludányi Ferenc: 
Én is támogatom a javaslatot.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
A beszerzésre szánt kamerákat miért nem lehet bekötni a már működő rendszerbe? 
 
Nagy Károly:  
Plusz költséggel jár, ezen kívül biztonságosabbnak tartom, ha itt helyezzük el a központban. A 
lényeg, hogy olyan működőképes rendszert tudjunk kiépíteni, ami a mindennapos biztonságot 
szolgálja. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésére és kiépítésére szerződést kössön az ASPEX 
Consulting Kft-vel (3200 Gyöngyös, Zöldfa u. 12. képviseli: Maka Attila ügyvezető) 2 444 940 Ft 
értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
5 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünetet követően folytatódik.) 

7./ Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumainak 
módosítása 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának és a közös hivatalról szóló megállapodásnak a módosítására azért kell sort 
keríteni, mivel Gyöngyöstarjánban 1 fő köztisztviselő helyett 1 fő közszolgálati ügykezelő kerül 
kinevezésre. Ezen kívül az ebédidő eddig 12,30-13,00 között volt, azonban ezt visszaállítanánk 
12,00-12,30-ra, ezáltal az ügyfélfogadási idő is módosulna.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, nincs akadálya a módosításnak. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem 
szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló, 22/2013. (III. 21.) határozatával elfogadott megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. A megállapodás 8.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
8.1. A közös önkormányzati hivatal összlétszáma 12 fő köztisztviselő és 1 fő közszolgálati 

ügykezelő. 
 
Az egységes hivatal szervezeti felépítése: 

- 1 fő jegyző 
 

A közös önkormányzati hivatal székhelyén kinevezett köztisztviselők: 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
- 1 fő adóügyi ügyintéző 
- 1 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő községüzemeltetési ügyintéző 
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A közös önkormányzati hivatal székhelyén kerül kinevezésre 1 fő közszolgálati ügykezelő. 
 
A közös önkormányzati hivatal kirendeltségén kinevezett köztisztviselők: 

- 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 fő adóügyi ügyintéző  
- 2 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő aljegyző vagy aljegyző hiányában a kirendeltség vezetésével megbízott 

köztisztviselő” 
 
2. A megállapodás 9.3. b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) A székhely ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:   8.00-12.00 és 12.30-17.00 
Kedd:   az ügyfélfogadás szünetel 
Szerda:  8.00-12.00, 12.30-16.00 
Csütörtök:  az ügyfélfogadás szünetel 

Péntek:  8.00-12.00 
A jegyző ügyfélfogadása: 

Hétfő és szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00 
 
c) A kirendeltség ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:   8.00-12.00 és 12.30-17.00 
Kedd:  8.00-12.00 és 12.30-16.00 
Szerda:  az ügyfélfogadás szünetel  
Csütörtök:  8.00-12.00 és 12.30-16.00 
Péntek:  az ügyfélfogadás szünetel 
A jegyző ügyfélfogadása: 
minden hónap második keddi munkanapján 8.00-12.00 óráig, 
Az aljegyző vagy aljegyző hiányában a kirendeltség vezetésével megbízott köztisztviselő 
ügyfélfogadása: 

Kedd:   13.00 – 16.00  
Csütörtök:  8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 5 napon belül 
 
Nagy Károly:  
A szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban, amennyiben nincs további kérdés vagy 
hozzászólás, kérem szavazzunk a határozati javaslatban foglaltak szerint! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2016. (IX. 27.) 

KT határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
27/2013. (IV. 25.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
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1. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata (továbbiakban KÖH SZMSZ) 15. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
15. § (1) A Hivatal összlétszáma 12 fő köztisztviselő és 1 fő közszolgálati ügykezelő. 
 (2) A Hivatalt 1 fő jegyző vezeti, helyettese az aljegyző, vagy a jegyző által megbízott 
köztisztviselő. A Hivatal székelyén kinevezett köztisztviselők száma 5, közszolgálati ügykezelő 
létszáma 1 fő, a Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén kinevezett köztisztviselők száma - 
amennyiben kinevezésre került, az aljegyzővel együtt - 6. 
 (3) A közös önkormányzati hivatal székhelyén kinevezett köztisztviselők: 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
- 1 fő adóügyi ügyintéző 
- 1 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő községüzemeltetési ügyintéző.  
 (4) A közös önkormányzati hivatal székhelyén kinevezett közszolgálati ügykezelő 
létszáma 1 fő. 
 (5) A közös önkormányzati hivatal kirendeltségén kinevezett köztisztviselők: 
- 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 fő adóügyi ügyintéző  
- 2 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő aljegyző vagy aljegyző hiányában a kirendeltség vezetésével megbízott köztisztviselő 
 
2. A KÖH SZMSZ 19. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) A Hivatalhoz beérkezett iratok iktatását ezen feladattal munkaköri leírásában megbízott 
közszolgálati tisztviselők végzik.” 
 
3. A  KÖH SZMSZ 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A székhely ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:   8.00-12.00 és 12.30-17.00 
Kedd:   az ügyfélfogadás szünetel 
Szerda:  8.00-12.00, 12.30-16.00 
Csütörtök:  az ügyfélfogadás szünetel 

Péntek:  8.00-12.00 
A jegyző ügyfélfogadása: 

Hétfő és szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00 
 
(3) A kirendeltség ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:   8.00-12.00 és 12.30-17.00 
Kedd:  8.00-12.00 és 12.30-16.00 
Szerda:  az ügyfélfogadás szünetel  
Csütörtök:  8.00-12.00 és 12.30-16.00 
Péntek:  az ügyfélfogadás szünetel 
A jegyző ügyfélfogadása: 
minden hónap második keddi munkanapján 8.00-12.00 óráig, 
Az aljegyző vagy aljegyző hiányában a kirendeltség vezetésével megbízott köztisztviselő 
ügyfélfogadása: 

Kedd:   13.00 – 16.00  
Csütörtök:  8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00” 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
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8./ Óvoda karbantartásának megoldása 

Nagy Károly:  
Átadom a szót a képviselő úrnak. 
 
Csontos József: 
Én pedig továbbadom a vezető óvónőnek. 
 
Szecskő Tiborné: 
Az óvoda és környékének rendben tartására, a téli fűtés megoldására, valamint a bútorok, játékok 
javítására szükségünk lenne egy karbantartóra, ha csak részmunkaidőben is.  
 
Csontos József: 
Elsősorban olyan munkaerő felvétele lenne célszerű, aki el tudná látni a faluban felmerülő 
problémák javítását is, akár a közfoglalkoztatottak bevonásával. Az a tapasztalat, hogy a 
közfoglalkoztatottak önállóan munkára nem alkalmasak.  
 
Ozsvári Dénes: 
Felügyelőt kell alkalmazni a közfoglalkoztatottakhoz. A múzeum udvarán elvégzik a munkákat, 
amennyiben felügyelik őket. 
 
Nagy Károly:  
Egyetértek Ozsvári úrral. Felügyelet nélkül nem végzik hatékonyan a munkájukat.  
 
Csontos József: 
De információkra is szükség van. Ha nem tudjuk, hol vannak a faluban problémák, nem tudjuk 
azokat megjavítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek azzal, hogy a jelenleg alkalmazott két karbantartó nem elég a munkák elvégzésére. 
Évekkel ezelőtt négy karbantartó is volt. 
 
Nagy Károly:  
Sok dolga van a két karbantartónak, de nem kell minden feladatot az önkormányzatnak ellátni. 
Például az árkok karbantartása az ottlakók feladata.  
 
Szecskő Zsolt: 
De ezen kívül vannak még más feladatok is. Például az úttestre belógó fák vagy az elburjánzó 
bokrok akár balesetveszélyesek is lehetnek, különösen útkereszteződésnél.  
 
Nagy Károly:  
A gallyazáshoz már kerestünk megfelelő embert, aki ezt a feladatot elvégzi. Egy új karbantartót is 
érdemes lenne alkalmazni. Javaslom, hogy ezt a döntésünket halasszuk a következő ülésre, addig 
is várom az ötleteket. 

9./ Benedek Péter ingatlanvásárlási kérelme 

(A kérelem és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kérelemben is olvasható, hogy a Rózsa utca végén, a patakparton található 1795 m2-es legelőről 
lenne szó. A terület minden oldalról Benedek Péter tulajdona, így nem látom akadályát, hogy 
eladjuk neki ezt a területet. 
 
Benedek Péter: 
A borászat mellett őshonos állattartással szeretnék foglalkozni azon a részen. 
 
Már Ágnes:  
Az arra közlekedőknek mekkora kerülőt kellene tenni, ha az ottani utat lezárnád? 
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Benedek Péter: 
Megnyitnám a terület fölötti utat, ami nem jelentene nagy kerülőt. Erről már beszéltem az ottani 
földtulajdonosokka, és nem látnak kifogást. 
 
Már Ágnes:  
Mivel állattartásról van szó a területen, a lakóterülettől való távolság nem jelent-e gondot? 
 
Benedek Péter: 
Külterületi állattartásról van szó, az engedélyt megkaptam. 
 
Nagy Károly:  
Magam részéről támogatni tudom az ötletet, az eladási árat kellene meghatározni. 
 
Csontos József: 
Mekkora az aranykorona értéke? 
 
Benedek Péter: 
Kettő.  
 
Szecskő Zsolt: 
Én úgy gondolom, hogy 50.000.- forint reális ár. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy 34 Ft/m2 áron adjuk el a területet Benedek Péternek. Amennyiben egyetért a 
képviselő-testület a javaslattak, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Benedek Péter, 
Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68 szám alatti lakos kérelmét önkormányzati ingatlan megvásárlására 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló, üzleti vagyon részét képező 014/31 hrsz-ú, 1795 m2 területű, legelő művelési ágú ingatlant el 
kívánja adni Benedek Péter, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68 szám alatti lakosnak 60 000 Ft áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg és a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján a vételi ajánlat 
kifüggesztésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
Benedek Péter ingatlan vásárlási kérelme (014/31) 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Benedek Péter, 
Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68 szám alatti lakos kérelmét önkormányzati ingatlan megvásárlására 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló, üzleti vagyon részét képező 014/31 hrsz-ú, 1795 m2 területű, legelő művelési ágú ingatlant el 
kívánja adni Benedek Péter, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68 szám alatti lakosnak 60 000 Ft áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg és a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján a vételi ajánlat 
kifüggesztésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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10./ Support Kft bérleti díj tartozása 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Pizzéria az utolsó hónapokra nem fizette meg a bérleti díjat. Egy kérelmet adtak be, amelynek 
kérik, hogy az otthagyott eszközöket számítsuk be a díjtartozásba. Magam részéről szeretném, ha 
a testület beleegyezésével felméretnénk, hogy az otthagyott eszközök, berendezési tárgyak 
mekkora értéket képviselnek és ezen az értéken számítanánk be a tartozásba. A jelenlegi helyzet 
azt mutatja, hogy amennyiben nem fogadjuk el az ajánlatot, a díjhátralék miatt akár perre is sor 
kerülhet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az ár amit ők határoztak meg, fedezi a díjtartozást? 
 
Nagy Károly:  
A duplája. 
 
Szecskő Zsolt: 
És visszakérik a fennmaradó részt? 
 
Nagy Károly:  
Nem. De minden félreértés elkerülése miatt javaslom, hogy becsültessük fel mi is az ott található 
értéket. Amennyiben nincs további kérdés, elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat „A” változatát! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
Support Kft. bérleti díj tartozásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Munkácsi 
András ügyvéd kérelmét a Support Kft. bérleti jogviszonyának megszűnésével összefüggő 
elszámolása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Hősök u. 1. szám alatti, volt pizzéria helyiségeiben a volt bérlő által elvégzett 
beruházásokat, valamint az átvételre szánt (Képviselő-testület által meghatározandó) eszközöket 
szakértővel méresse fel, azok jelenlegi értékét állapíttassa meg és a felmérés eredményéről a 
Képviselő-testületet tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

11./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 

(Az előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. A kormányhivatal észrevételt tett arról, hogy a mozgóképről szóló törvény 
módosításával összefüggő rendelkezéseknek megfelelően kell módosítanunk a közterület 
használatáról szóló rendeletünket. 
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Nagy Károly:  
Úgy gondolom, ennek nincs akadálya, amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem 
szavazzunk a rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2016. (X. 3.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL, ÉS ANNAK DÍJAIRÓL SZÓLÓ 

12/2008. (IX. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.) 

12./ Kérelem közvilágítás biztosítására a Segesvári és Kassa utca kereszteződéséhez  
(A kérelem a jegyzőkönyv 25. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az ott lakók adtak be kérelmet arra vonatkozóan, hogy a kereszteződéshez lámpát biztosítsunk. A 
kérdés, hogy már most tegyünk-e oda hagyományos égőt, vagy 2-3 hónap múlva az új 
közvilágítást már úgy építsük ott ki? 
 
Ozsvári Dénes: 
Véleményem szerint a közbeszerzés nem fog lezajlani 2-3 hónap alatt.  
 
Nagy Károly:  
Akkor hagyományos lámpával fogjuk megoldani. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Segesvári és 
Kassa utcák kereszteződésében közvilágítási lámpa felszereléséről szóló lakossági kérelmet és az 
alábbi határozatot hozta: 
A kérelmezett kereszteződésben a műszaki feltételek megléte esetén - a közvilágítás 
korszerűsítéséig - egy darab használt lámpatestet kell felszerelni. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a lámpatest felszerelését rendelje 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
Segesvári és Kassa utcák kereszteződésében közvilágítás kiépítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Segesvári és Kassa 
utcák kereszteződésében közvilágítási lámpa felszereléséről szóló lakossági kérelmet és az alábbi 
határozatot hozta: 
A kérelmezett kereszteződésben a műszaki feltételek megléte esetén - a közvilágítás 
korszerűsítéséig - egy darab használt lámpatestet kell felszerelni. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a lámpatest felszerelését rendelje 
meg. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
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13./ Művelődési Ház átnevezése 
 
Nagy Károly:  
Pályázatot lehet benyújtani épületszigetelésre, -korszerűsítésre. A Művelődési Ház funkciója miatt 
nem szerepel a kiírásban, azonban amennyiben funkcióváltásra kerülne sor, abban az esetben 
pályázhatnánk arra az épületre vonatkozóan is. Mivel az épület tornateremként is funkciónál, 
esetleg el lehetne indulni ebbe az irányba. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mivel jár ez a funkcióváltás? 
 
Nagy Károly:  
Valójában a neve változna meg. Következő ülésre kérném az ötleteket, hogy milyen jellegű 
funkcióváltásra kerülhetne sor. 

14./ Testvértelepülési kapcsolatok építéséről 
 
Nagy Károly:  
A hét végi meghívásnak eleget téve, elutaznánk Galambfalvára. Az úttal kapcsolatos kiadásokra, 
ajándékokra kérem a képviselő-testület támogatását, 200.000.- forintos keretig.  
Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200 000 Ft-ot biztosít 
Galambfalva testvértelepülésre önkormányzati delegáció látogatásához. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 29.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2016. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
Testvértelepülési kapcsolatok építéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200 000 Ft-ot biztosít 
Galambfalva testvértelepülésre önkormányzati delegáció látogatásához. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 29. 
 
Nagy Károly:  
Van-e további bejelentés, indítvány? 
 
Csontos József: 
Úgy gondolom, hogy a Luca-napi rendezvényünk kezd egy kicsit ellaposodni. El lehetne 
gondolkodni azon, hogy milyen rendezvényt lehetne szervezni a faluban, akár a borászok 
bevonásával. A jövő évben ennek megfelelően akár el is maradhatna a Luca-nap, helyette nyáron 
vagy az őszi időszakban borfesztivált lehetne tartani.  
 
Benedek Péter: 
Én úgy gondolom, borfesztivált csak abban az esetben lehetne tartani, ha azt professzionális 
színvonalon meg tudjuk szervezni. Olyan sok ilyen fajta rendezvény van országszerte, hogy ha 
nem csinálunk kimagaslót, akár bele se kezdjünk. 
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Csontos József: 
Akár két napos rendezvény is lehetne, túrával egybekötve. 
 
Benedek Péter: 
Egy színvonalas rendezvény megszervezésénél mindenképpen külsős szakember segítségét 
kérném, aki a sajtót, hirdetéseket tudná kezelni, nagynevű vendégeket tudna meghívni, akik olyan 
hírértéket adnának a rendezvénynek, ami garantálja, hogy jövőre is idejönnek.  
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint a Luca-napot nem szabad elhagyni.  
 
Csontos József: 
Nagyon ellaposodott. Olyan rendezvényt kellene szervezni, ami a helyi lakosságot is jobban 
megmozgatná.  
 
Már Ágnes:  
Ahhoz viszont nagyobb arányú összefogás kellene! 
 
Benedek Péter: 
Ha borral kapcsolatos rendezvényben gondolkodunk, kicsiben kellene indítani, de semmiképpen 
nem fesztivált. Ezt szerintem már unják az emberek. Természettel kapcsolatos bortúra alkalmával 
be is lehetne mutatni a dűlőket. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam egy pályázatra a 
képviselő-testület figyelmét. A pályázattal egy földutat lehetne először makadám, majd műútra 
cseréli, ezáltal egy dűlőt látogathatóvá lehetne tenni. 
 
Csontos József: 
A pályázattal a mezőgazdasági utat nem lehetne felújítani? 
 
Benedek Péter: 
Csak földútra vonatkozik a kiírás. 
 
Nagy Károly:  
Láttuk a pályázatot és ötleteket várunk, hogy mely utat lehetne ily módon átalakítani.  
 
Benedek Péter: 
Én a 0187/35 és 0187/22-es utakra, egy 1 km-es szakaszra gondoltam. 
 
Ludányi Ferenc: 
A más területeken gazdálkodók nem fognak neki örülni.  
 
Benedek Péter: 
Véleményem szerint ez nagyon rossz hozzáállás. Jelenleg itt van egy lehetőség, amit meg lehetne 
ragadni. Emellé már csak egy megbízható, jó pályázatíró kellene.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ezzel egyetértek. Az önkormányzatnak nagy szüksége lenne egy megbízható pályázatíróra, aki 
kézben tudná tartani a dolgokat. 
 
Nagy Károly:  
Mindenképpen jó lenne a falunak ez a pályázat. A terület kiválasztásában segítségeteket kérem, 
amennyiben van egy olyan út, amit közösen tudunk javasolni, megpályázzuk.  
 
Már Ágnes:  
Az óvoda felújításához, a jövőre nézve szeretném mondani, hogy amennyiben lesznek ilyen jellegű 
beruházásaink, nagyobb gondot kellene fordítani az előkészítésre. Nem volt szerencsés, hogy két 
hónapig volt bezárva az intézmény. 
 
 




