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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 28-án  
     18,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Művelődési Ház nagyterme  
 
Jelen vannak:  

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Megjelentek: 

Faragó Tamás a Jobbik Gyöngyösi Képviselő-testületének frakcióvezetője 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
Nagy Eszter élelmezésvezető 
Nagy Miklósné konyhai dolgozó 
Varga Zsuzsanna konyhai dolgozó 
Juhászné Török Andrea konyhai dolgozó 
Ludányi Menyhértné konyhai dolgozó 
Ozsvárt Tibor mezőőr 
Ozsvárt Mihály mezőőr 
Tatár Istvánné 
Molnár Andrea 
Ötvös Krisztina 
 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Napirend  
 

1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
 

(A hirdetmény a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Nagy Károly 
Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm Faragó Tamást, a Jobbik Gyöngyösi Képviselő-
testületének frakcióvezetőjét. Bízom benne, hogy mindenki el fogja mondani a problémáit, 
azonban először engedjék meg, hogy az önkormányzat 2016. évi tevékenységének rövid 
beszámolójával kezdjem el a közmeghallgatást. 
Az Önkormányzat ez évi gazdálkodásáról a következőket szeretném elmondani: 
2016. évben Gyöngyöstarján 275.690 ezer forintból gazdálkodik. 
Ezen belül az óvoda kiadása 51.582 eFt, a Közös Hivatal pedig 66.223 eFt, a kötelező 
önkormányzati feladatokra pedig 157.885 eFt jut. 
Sem az Óvoda, sem a Közös Hivatal működésére nem elegendő az állami támogatás, mindkettőt 
az Önkormányzat bevételeiből kell pótolni. 
Az Óvoda esetében 7.952 eFt-al, a Közös Hivatal esetében pedig Gyöngyösoroszi támogatása 
8.920 eFt, Gyöngyöstarjáné pedig 8.800 eFt. 
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A Közös Hivatal Gyöngyöstarjánban és Gyöngyösorosziban is 7-7 fővel látta el a feladatokat, de 
Gyöngyöstarjánban 1 fő ügykezelő felvételre került, aki 2016. december 1-től végzi majd a 
feladatait. 
Az állami támogatás felosztása a két település között lakosságlétszám arányosan történik, így 
Gyöngyöstarján 61%-ot, míg Gyöngyösoroszi 39%-ot kap. Az e fölötti kiadásokat a két 
önkormányzat külön-külön állja a megállapodásnak megfelelően. 
A kiadások fedezetére a bevételek a következők:  
Legnagyobb bevételt az állami támogatás jelenti: 159.048 ezer forint, ez az összköltségvetés több 
mint fele, 57,69%. 
Ebből: -     az óvoda működtetésére 40.810 ezer forintot 

- családi napközi üzemeltetésére 1.073 ezer forintot 
- étkeztetésre 16.852 ezer forintot 
- szociális feladatokra 14.775 ezer forintot 
- közművelődés támogatására  2.688 ezer forintot 
- közös hivatal működtetésére Gyöngyöstarján és Gyöngyösoroszi együttes 

támogatásaként 48.502 ezer forintot 
- közvilágításra 6.304 ezer forintot 
- köztemető fenntartásra 3.246 ezer forintot 
- közutak fenntartására 3.686 ezer forintot kapunk. 

A normatív támogatáson felül működési célú támogatást az alábbi jogcímeken kap az 
önkormányzat, az össz bevétel 8%-a 

- Közmunka program támogatása                                                 8.683 eFt 
- TB alapból védőnői szolgálat működtetésére:                          3.660 eFt 
- Mezőőri szolgálatra                                                                         2.451 eFt 

A támogatások után a közhatalmi bevételek a legnagyobb bevételi forrás, az össz bevétel 15,63%-a 
- Magánszemélyek kommunális adója   7.400 eFt  
- Iparűzési adó            26.493 eFt  
- Bírság                360 eFt       
- Gépjárműadó                       6.627 eFt 
- Talajterhelési díj                                                               200 eFt  
-Mezőőri járulék bevétellel 2016. évben még nem számolunk, várhatóan 2017. januárjában 
kezdődnek meg a befizetések. 

Az intézmények saját bevételei közé tartozik a gyermekek és az idősek által fizetett térítési díj 
valamint ennek áfa vonzata. Az Óvodában több jogcímen is lehet térítési díj mentességet kérni, így 
ténylegesen a gyerekek elenyésző része (5 fő) fizet az étkezésért. Itt a térítési díj bevétel 
drasztikusan csökkent. 
Intézményi bevétel továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja, ide tartozik az 
árusok által fizetett közterület használat is. Két üzlethelyiség jelenleg üresen áll (Pizzéria és a 
Kenyérbolt), így az Önkormányzatnak jelentős a bevétel kiesése. 
A saját bevételek közé tartozik még a temetői sírhely megváltás, valamint a közkifolyós vízdíjak, és 
a továbbszámlázott szolgáltatások díjai. Összességében 15 millió forint az ebből befolyt bevétel 
éves szinten. 
Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak: 
- személyi jellegű kiadások:                        125.481 e Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:                32.054 e Ft 
- dologi jellegű kiadások:                          71.782 e Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                             9.005 e Ft 
- egyéb működési célú kiadások:               15.973 e Ft 
- beruházások,                                                      1.415 e Ft 
- felújítások                                                         21.831 e Ft 
A személyi jellegű kiadások, ezek járulékai és a dologi kiadások foglalják magukba az intézmények 
és az önkormányzat dolgozóinak illetményét, juttatásait, a fizetendő rezsi költségeket, a kötelező 
önkormányzati feladatok működési kiadásait. 
2015. évben elindítottuk a Mezőőri szolgálatot. 2 fő teljes munkaidős mezőőrt alkalmazunk, ennek 
kiadása közel 4 millió forintot tesz ki éves szinten. A mezőőri szolgálatra az állami támogatás 
50%-os. Továbbá 300 eFt támogatás megérkezett a Hegyközségtől üzemanyag költségekre. 
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Ellátottak pénzbeli juttatására, azaz segélyezésre összesen 9.005 e Ft-ot f fordítunk:  
 
Kifizetés jogcíme: 
Temetési segély 
Bursa Hungarica 
Lakhatási támogatásra 
Rendkívüli támogatás  
Gyógyszer támogatás  
Tanszer vásárlás támogatása 
Születési támogatás  
Iskoláskorúak támogatása 
Idősek napjára támogatás 
Szociális célú tűzifa  
 
Településünkön működő civil szervezetek működésének támogatása minden évben két lépcsőben 
valósul meg. Egyik oldalról a képviselők tiszteletdíjuk ellenében felajánlásokat tesznek a 
támogatásra, másik oldalról pedig az Önkormányzat az egyéb bevétele terhére is támogatja a 
szervezeteket. A kifizetett támogatások a következőképpen alakultak: 
 

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör támogatása 3.493 e Ft 
Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 200 e Ft 
Muzsikál Az Erdő Alapítvány  350 e Ft 
Világos Szándékkal Alapítvány 100 e Ft 

 
A Páva Kör ez évben 878 eFt-ot költhet el, melyet nagyrészt már meg is tett, a nagyi –Unoka 
klub részére pedig 100 eFt értékben. 
 

Beruházások  
 

 Az önkormányzat felhalmozási kiadást tervez a következők szerint: 
Szerszámok vásárlása                                                                                250 e Ft  
Óvodába számítógép vásárlás                                                                   165 eFt  
Térfigyelőrák                                                                                          1.000 eFt  
Művelődési ház            felújítás                                                              1.500 eFt  
Közvilágítás hálózat részleges felújítás                                                  3.000 eFt    
IKSZT pince felújítás                                                      500 eFt     
Háborús emlékmű felújítás                        200 eFt   
Konyha pályázat útján történő felújítása  16.131 eFt      
Polgármesteri Hivatal gázóra kialakítás       500 eFt   
 
A bevételek növelése érdekében Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évben is több 
pályázatot adott be, melyek a következők: 
Szociális célú tűzifára 1.360 eFt-ot nyertünk, 
Rendkívüli támogatásra az igényt beadtuk, még elbírálásra várunk. 
 
A legnagyobb elnyert pályázatunk ez évben a Konyhafejlesztés, ennek keretében 16.131 eFt-ot 
nyertünk. Ez a beruházás a vége felé közeledik, reméljük minden igényt kielégít majd. 
Az Önkormányzatnak nincs fennálló hiteltartozása, jelenleg a bankszámlán összesen 25 millió 
forint van. 
 
Pályázataink alakulása: 

- Már tavaly is vártunk a közvilágítás felújítása pályázatra, ami még mindig nem jelent 
meg. Ezért a testület úgy döntött, hogy önerőből és a korszerűsítéssel járó 
megtakarítást is hozzáadva elkezdjük a lámpák cseréjét. A közbeszerzési eljárás 
folyamatban van. Sikerült elérni, hogy próba lámpákat helyezzenek ki a faluba. 
Jelenleg 9 db ledes lámpa van az oszlopokon. 3 db a Hősök utca elején (a 
Dohányboltnál), 3 db a Kossuth utcában a Hősök utca felől, 1 db a Pozsonyi utcában, 1 
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db a Haller pince bejáratával szemben. Több este végeztünk szakemberekkel 
fényméréseket azért, hogy a településünkön a közvilágítás szintje mindenhol elérje a 
megfelelő mértéket. A közbeszerzés folyik. Terveink szerint az időjárástól függően 3 
hónapon belül elkészül az egész faluban a korszerűsítés. A jobb teljesítmény elérése 
érdekében azonban pár hetes csúszás várható. 

- A védőnői épület energetikai korszerűsítésére, szigetelésére, eszközök beszerzésére 
beadott pályázatunk folyamatban van, a nyáron beadott pályázat elbírálását várjuk, 
reményeink szerint nyertes pályázatot adtunk be. 

- Szintén be van adva az óvoda energetikai korszerűsítésére, szigetelésére, nyílászárók 
cseréjére vonatkozó pályázatunk, melyhez 25%-os önerőt kell biztosítani. Ez a pályázat 
is elbírálás alatt van. Reményeink szerint ez a pályázat is nyerni fog és ezzel az óvoda 
épülete kívül-belül meg fog újulni. 

- Turisztikai pályázatot adtunk be a jáspislelőhely bemutathatóságára, benne a múzeum 
épületének felújítására, ahol kialakításra kerülne egy ásvány-feldolgozó helyiség, itt 
vetítések is lehetnének. Ezenkívül tanösvény kialakítására kerülne sor a múzeumtól  
egészen a Gyöngyösoroszi ásványok házáig. A gyöngyösorosziban található Ásványok 
Háza konzorciumi partner a pályázatunkban, közösen bővebb kínálatban 
ismertethetnénk meg a látogatókat a különféle ásványokkat. A Jáspis-dombot 
bemutatható állapotba hoznánk, kilátóval. Itt meg lehetne tekinteni az ásványok 
kialakulásának folyamatát, illetve lehetne is gyűjteni belőlük. Ez 150 millió forint 
összköltségű, önerő nélküli lehetőség. Ez is elbírálás alatt van. 

- A jövő héten a Lucázás rendezvényünk keretein belül lesz átadva az Óvoda felújított 
konyhája, melyre 16 millió forintot nyertünk, ennek alkalmából minden érdeklődőt sok 
szeretettel várunk. 

- Az idén is vannak kisebb beruházások, amelyek nem lettek teljesítve. Ennek elsődleges 
oka, hogy az önkormányzatok 2014 óta nem vehetnek fel hitelt, csak kormányzati 
engedéllyel. Ezért megpróbáltunk pici tartalékot hagyni az év végére, nehogy 
fizetőképtelenné váljuk. Éppen ezért a már korábban tervezett IKSZT pince később 
kerülne kialakításra. 

- Még megemlíteném a térfigyelő kamerákat melyeknek terveit már évekkel ezelőtt 
elkészítettük, jelenleg az ÉMÁSZ újraengedélyeztetésének folyamatában járunk, teljes 
egészében addig nem tudjuk megvalósítani az elképzeléseket, amíg az engedélyt nem 
kapjuk meg, de a központ már a Luca napra elkészül. 

- A mezőőrök kaptak két vadkamerát, amelyet bárhová elhelyezhetnek. Ezek segítségével 
fény derülhet többek között például az illegális szemétlerakók személyére, helyszíni 
elfogást foganatosíthatnak, ezáltal nagy segítségre lehetnek a tiltás betartásában. 

Amint hallották kedves vendégeink, sok minden történt ebben az évben is. Részletekbe most nem 
mentem bele, de úgy gondolom, hogy a hallottak vitaindítóként, gondolatébresztőként 
szolgálhatnak. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Pontosítani szeretném, hogy a mezőőri járulék kivetése folyamatban van. A beadott pályázataink 
közül több elbírálás alatt áll, illetve egy pályázatunkhoz most kaptunk választ, a Közös 
Önkormányzati Hivatalba 3 millió forint értékben számítógép vásárlására kaptunk lehetőséget. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a kiegészítést! Amennyiben nincs kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban, van-e más 
téma, probléma, amit szeretnének megosztani, vagy más jellegű kérdéseket feltenni? 
 
Nagy Eszter: 
E hónap elején küldtünk a konyhai dolgozók nevében egy levelet a képviselő-testületnek. Ebben a 
dolgozók bérének emelésével kapcsolatban kértük volna a testület segítségét. Nem tudjuk, hogy 
volt-e ez ügyben megbeszélés, vagy esetleg döntés ezzel kapcsolatban? 
 
Nagy Károly:  
Múlt hét csütörtökön volt testületi ülés, ahol megvitattuk a kérdést. A testület úgy határozott, 
hogy a bérekkel kapcsolatos döntéseket a költségvetés tárgyalásakor tudjuk érdemben meghozni. 
Ezenkívül az egyes területeket külön-külön nem tudjuk vizsgálni, csak globálisan, minden 




