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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 12-én  
     17,00 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, ezt követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 
7 képviselő közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja, majd 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. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirenddel. 
Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat 

 
I. napirend:  Közvilágítás korszerűsítése közbeszerzési eljárás lebonyolítójának 

kiválasztása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Javaslat szociális rendelet módosítására 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. 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. 

I. napirend Közvilágítás korszerűsítése közbeszerzési eljárás lebonyolítójának 
kiválasztása  

(Bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A testületi ülés előtt jegyző úrral közösen felbontottuk a beérkező ajánlattételi borítékokat, 
melynek eredménye a kiosztott bontási jegyzőkönyvben megtalálható.  
 
Már Ágnes:  
Van-e lényegi különbség az ajánlatok tartalmában? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Ugyanazzal az adattartalommal mentek ki az ajánlattételi felhívások, így különbség nincs az 
ajánlattételekben.  
 
Már Ágnes:  
Esetleg valamilyen plusz tevékenységet vállal valamelyik cég? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nem kértünk plusz vállalást. 
 
Nagy Károly:  
Mivel azonos tartalmú ajánlattételre került sor, javaslom, hogy a legalacsonyabb összeget 
megjelölő céget válasszuk ki. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az 
alábbi határozati javaslat alapján! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2016. (X. 12.) KT 

határozata 
 

a közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról 
 

A közvilágítási rendszer korszerűsítésével összefüggő közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
tanácsadói feladatok ellátása bekért árajánlatok elbírálását követően Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatra a 
Professional Project Kft.-vel  (1072 Budapest, Nyár u. 32) kössön szerződést. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

II. napirend Javaslat szociális rendelet módosítására 

(Rendelettervezet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének. 
 
Szecskő Zsolt: 
A gazdálkodási előadó tájékoztatása szerint a szociális támogatásokra adható költségvetési 
keretben még vannak lehetőségek arra, hogy támogassuk a lakosságot. A bizottság megtárgyalta 
és úgy gondolja, hogy mivel korábban már az általános iskolások támogatásra kerültek, a 
következő körben a közép- és felsőfokú oktatásba résztvevők részére is adjunk támogatást. Ez a 
lehetőség eddig nem szerepelt a rendeletben, így annak módosítása szükséges.  
 
Csontos József: 
Hogyan tudjuk a tanulókat felmérni? 
 
Szecskő Zsolt: 
Előzetesen értesítést küldünk annak a korosztálynak, akik közép- vagy felsőfokú oktatásban részt 
vehetnek, és az értesítésben szereplő kérelem kitöltésével, valamint iskolalátogatási igazolás 
csatolásával igénybe vehetik a támogatást. 
 
Csontos József: 
Mekkora lenne a támogatás összege? 
 
Szecskő Zsolt: 
20.000.- forint/fő. 
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Csontos József: 
Támogatom, azonban megkérdezném, hogy ebben az évbe a fogyatékkal élőket nem támogatjuk? 
 
Szecskő Zsolt: 
A rendeletünkben eddig nem szerepel, illetve érzékeny adat lévén, nyilvántartásunk sincs ezekről 
a lakosokról. De amennyiben találunk rá módot, mindenképpen támogatni fogjuk őket. Javaslom, 
a későbbiekben térjünk vissza erre a kérdésre. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szociális rendelettel egy időben a vagyonrendeletünket is módosítani kell, mivel a 
Borjúmájban található önkormányzati ingatlan területére vonatkozó változásokat át kell 
vezetni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a kiosztott rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2016. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 

2/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 
VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 

25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

III. napirend Indítványok, egyebek 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Geisingenben 2017. júliusában megrendezik 
a szokásos utcabált. Amennyiben a képviselő-testület, egy egyesület vagy a községből bárki 
szeretne ezen részt venni, mint testvér-települési rendezvényen, elő lehetne készíteni az utat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Hivatalos meghívást nem kaptunk a rendezvényre? 
 
Nagy Károly:  
Jelen pillanatban a meghívással mi tartozunk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Pár éve jól működő kapcsolat volt Geisingennel. Nem szeretném, ha ez ellaposodna. Javasolom, 
hogy pár napra hívjuk meg őket, akár a Luca napra. Úgy gondolom, hogy 2-3 évente jó lenne , ha 
sort kerítenénk kölcsönös kapcsolatfelvételre. Itt nem csupán a képviselő-testület részéről, de 
akár gazdasági kapcsolatokról, akár gyermekek csereutaztatásáról is beszélek. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Régóta vallom, hogy nem csak vezetői szinten, de a civil szerveződések, illetve a lakosság 
részvételével kell a testvérkapcsolatot fenntartani.  
 
Szecskő Zsolt: 
Én is úgy gondolom, hogy nem mindig nekünk kell ellátogatnunk hozzájuk! Azonban ne hagyjuk 
ellaposodni a kapcsolatot! Támogatnunk kell minden olyan kezdeményezést, amely a kölcsönös 
kapcsolat ápolására irányul. 




