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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én  
     19,20 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

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

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

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

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 Szecskő Zsolt és Ludányi Ferenc 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:  Külterületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat benyújtása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
 
II. napirend: Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

megtárgyalása 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
III. napirend: Polgármester és alpolgármester illetménye 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
IV. napirend:  Indítványok, egyebek 
 

 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
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I. napirend Külterületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat benyújtása 

 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A pályázattal kapcsolatban korábban már megszavaztunk 3,3  millió forintot az önerő fedezésére. 
A pontos adatokról azonban ismét dönteni kell. A kiosztott határozati javaslat és a mellékletben 
szereplő táblázat tartalmazza a pályázat keretében megvásárolni kívánt traktort és a hozzá 
kapcsolható tartozékokat. A pályázat egyedüli megkötése, hogy az eszközök közös használatban 
legyenek. Ennek megfelelően Nagyréde és Gyöngyöstarján közös konzorciumban pályázni kíván a 
következőkre: 
Nagyréde 1 MTZ traktorra bruttó 6.858.000.- forintért, illetve egy tereprendező vontatott 
szerkezetre bruttó 2.057.400.- forintért. 
Gyöngyöstarján 1 MTZ traktorra, szintén bruttó 6.858.000.- forintért, valamint egy rézsűvágó 
gépre bruttó 2.095.500.- forintért, egy függesztett rakodó árokásó, markoló szerkezetre bruttó 
2.152.650.- forintért, egy műtrágyaszóró eszközre 146.050.- forintos áron, egy sószóró palástra 
44.450.- forintért és egy tolólapra 1.079.500.- forintos áron. Összesen 12.376.150.- forint értékű 
pályázatról van szó, melynek önereje 3.094.038.- forint, Nagyréde pedig 2.374.125.- forintos 
önerővel vesz részt a konzorciumban. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint az árajánlatot adó cég meglehetősen drágán számolta fel a megvásárolni 
kívánt traktort és eszközöket. Ugyanezt a technológiát meg kellene nézni más forgalmazónál is. 
 
Nagy Károly: Több helyről is bekértünk ajánlatokat és ez volt a legkedvezőbb. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Arra is számítani lehet, hogy a most beadott pályázatot nem ebben az évben bírálják el, így a 
pályázaton beadott eszközök ára is változhat. 
 
Szecskő Zsolt:  
Van szüksége a településnek árokásó adapterre? 
 
Már Ágnes:  
Sok helyen láttam, hogy az árkok nincsenek megfelelően kiásva. Úgy gondolom, tudnánk 
használni ilyen jellegű eszközt. 
 
Jenei Károly:  
Eggyel nagyobb teljesítményű traktor sokkal többe kerülne? 
 
Szecskő Zsolt:  
Közel 7 millió forint körül járhat nettó áron. 
 
Nagy Károly:  
A pályázati kiírás pedig kiköti, hogy a két traktor együttes ára nem haladhatja meg a 12,7 millió 
forintot.  
 
Szecskő Zsolt:  
Szerintem ez a traktor jó a falunak, rendben tudja tartani a külső területeket is. Hótoló lap és 
sószóró mindenképpen szükséges. 
 
Nagy Károly:  
Ma döntenünk kell, mivel be kell adni a pályázatot. Ha el tudjuk fogadni a kiosztott és általam 
felsorolt eszközök esetében 3.094.038.- forintos bruttó áron számított önerő mértékét, kérem 
szavazzunk a határozati javaslat alapján! 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 31.) KT 

határozata 
 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtásáról 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Nagyréde Nagyközség Önkormányzatával 
konzorciumban támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívás 2. célterületére (önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése).  
A projekt tárgya a traktorból, függesztett és vontatott munkagépekből álló, a konzorciumot alkotó 
önkormányzatok bel- és külterületi útjainak karbantartására alkalmas géppark beszerzése.  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag tevékenysége 1 traktor, 1 
függesztett tolólap, 1 db műtrágyaszóró sószóró palást kiegészítéssel, 1 db függesztett rakodógép 
tartozékaival, 1 db függesztett rézsűvágó  beszerzésére terjed ki. 
A teljes projekt tervezett összköltsége bruttó 21 872 650 Ft.  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatára eső bruttó összköltség 12 136 150 Ft, a kapcsolódó 
önerő bruttó 3 094 038 Ft, mely az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységek elvégzésére, a konzorciumi megállapodás megkötésére.  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatára a rá eső projektrészt megvalósítja és gondoskodik az 
üzemeltetési időszakban történő fenntartásról. 
Hatályát veszti a 97/2016. (XII. 14.) számú határozat. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

II. napirend Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 
megtárgyalása 
 
(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A tavalyi évben új rendelet készült az egészségügyi körzetekről, amit véleményezésre kellett 
elküldeni az országos módszertani intézethez. A véleményt megkaptunk. Ennek alapján a 
képviselő-testület rendeletet hozhat az egészségügyi alapellátások körzeteiről. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, egyértelmű. Korábban megküldtük az erre vonatkozó előterjesztést és 
rendelettervezetet, kérem, hogy amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, szavazzunk a 
rendelettervezetnek megfelelően. 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 1/2017. (II. 2.) 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL  

(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 

III. napirend Polgármester és alpolgármester illetménye 
 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 

Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. Amint az a híradásokban is szerepel, az illetményeket a polgármestereknél rendezték, 
melyre a önkormányzati törvény január 1-jétől hatályos módosítása vonatkozik. A polgármesterek 
esetében fix összegű illetményt ír elő.  
 
Szecskő Zsolt: 
A törvény által meghatározott összeg megállapításához nincs hozzáfűzni valóm, azonban 
megkérdezném, hogy a képviselők tiszteletdíja nem a polgármester illetményétől függ? 
 
Nagy Károly:  
Nem. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a határozati javaslatnak 
megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I. 31.) KT 

határozata 
 

polgármester illetményének megállapításáról 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6) bekezdése alapján Nagy 
Károly Mihály főállású polgármester illetményét 2017. január 1-jétől bruttó 548 400 Ft, 
költségtérítését 82 260 Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
És most az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy 
az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. Ez alapján 
legfeljebb 246.780.- forint tiszteletdíj állapítható meg részére. 
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Nagy Károly:  
Mivel a képviselők tiszteletdíja ebben az évben nem emelkedett, javaslom, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíja a tavalyi évihez hasonlóan alakuljon, azonban a járulékok csökkenése miatt 
indítványozom, hogy a tiszteletdíj úgy alakuljon, hogy az idei bruttó összeg, a járulékokkal együtt 
ne haladja meg a tavalyi évit. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jenei Károly társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére 2017. január 1-jétől havi bruttó 163 400 Ft összegű tiszteletdíjat állapít 
meg.” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I. 31.) KT 
határozata 

 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jenei Károly társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére 2017. január 1-jétől havi bruttó 163 400 Ft összegű tiszteletdíjat állapít 
meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
 
Jenei Károly: 
A tiszteletdíjamról a korábbihoz hasonlóan, lemondok. 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

 
Nagy Károly:  
Más jellegű észrevétel? 
 
Már Ágnes:  
A hó kotrásával kapcsolatban javasolnám, hogy amennyiben a későbbiekben nagyobb mennyiségű 
hóra számítunk, élénkebb legyen a kommunikáció az önkormányzat és a kotrással megbízott 
vállalkozó között. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, eddig is fenn tudtuk tartani a jó kommunikációt, hiszen a nagyobb mennyiségű 
havat rögtön elkezdte takarítani. 3 cm-es vagy annál kevesebb havat nem lehet eltúrni.  
 
Már Ágnes:  
Közintézményeknél alaposabban is meg lehetett volna oldani a takarítást, mivel nehezen lehetett 
megközelíteni az orvosi rendelőt, a postát vagy a gyógyszertárat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos nincs ember, aki folyamatosan ezzel foglalkozhatott volna. A probléma abból adódott, hogy 
nagy volt a hó és a kotrásakor nagyon el lett torlaszolva az út széle. Ez később lefagyott és az 
eltisztítása meglehetősen nehéz volt, sok helyen még mindig látható.  
 
Nagy Károly:  
Sajnos nagyon kevés közmunkással tudunk dolgozni, és a gyakorlatban is lehetett látni, hogy 
milyen gondokkal kellett megküzdeniük még a női munkaerőnek is. Elsőként a járda megtisztítása 
volt a célpont, így a széleken felhalmozott hótorlasz elhordását már a lefagyás nagyon 
megnehezítette, sok helyen lehetetlenné tette. 




