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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 23-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt (18 óra 30 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 
 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Kissné Matin Éva Általános Iskola igazgatója 

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdasági előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
 
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, megjelent bizottsági tagokat és meghívottakat. Ezt követően 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen van, s ennek alapján 
az ülést megnyitja. 
 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, a kiküldött meghívóban szereplőtől eltérően, 
mivel a 2017. évi közbeszerzési tervet már a februári ülésen elfogadtuk. A 2016. évi költségvetési 
rendelet módosítását pedig a következő, április havi ülésünkre javaslom áthelyezni. Ennek 
megfelelően a mai ülésen:  
 
Napirendi javaslat: 
 I. napirend:  A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 II. napirend: Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 

 Előadó: Nagy Károly polgármester  
  III. napirend:  Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a napirendi javaslatot elfogadta. 
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Napirend előtt 

 
Nagy Károly: 

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

 Sikerült a Volánnal megegyezni. A Petőfi utca felől érkező buszok Jókai téri felszállását a 
Coop boltnál kialakítandó járdáról tudjuk biztosítani. (Évek óta panaszkodnak az idősebb 
lakosok, hogy nem tudnak felszállni a volt kenyérboltnál a nagy szintkülönbség miatt a 
buszra.) 

 Nőnapi ünnepséget rendeztünk, a községünkben dolgozó önkormányzati és nevelő-
gyógyító munkát végző hölgyeket köszöntöttünk. 

 A tankerületi igazgató asszony látogatást tett az iskolában, találkoztam vele, az iskolában 
szükséges felújításokhoz igen pozitív hozzáállást mutatott. 

 Nemzeti ünnepünket az iskolai műsorral március 14-én megtartottuk. Köszönjük a 
gyermekeknek a színvonalas műsort. 

 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, térjünk át az általános iskola 
beszámolójára. 

2./ Az Általános Iskola beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? 
 
Már Ágnes:  
Egy észrevételem lenne. A korábbiakban született egy megállapodás, hogy amennyiben az új 
tankerületi igazgató asszony a községbe látogat, a szülők is találkozni fognak vele. Ez azonban 
nem így történt. 
 
Kissné Matin Éva: 
A látogatása napján tudtam meg, hogy érkezik. 
 
Már Ágnes:  
Akkor akár egy telefonon történő értesítés is megtette volna. 
 
Jenei Károly:  
Én is jónak találnám, hogy biztosítsunk egy fórumot a szülők számára, ahol a gondokat meg 
lehetne vitatni. Javasolnám megszervezni egy találkozást, de ezt az iskolából kellene 
kezdeményezni és ott is megtartani. 
 
Kissné Matin Éva: 
Biztosan jönnek még és akkor előre megszervezzük. 
 
Nagy Károly:  
Én is ott voltam, amikor érkezett, valóban spontán volt. Kijöttek, megnézték az iskola állapotát, 
azonban elmondták, hogy több intézményt is meglátogattak azon a napon. 
 
Már Ágnes:  
A közeljövőben reméljük, hogy sort tudunk keríteni a találkozásra. 
Más jellegű felhívásom lenne. Április 1-jén szemétszedést szervez az önkormányzat és a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület. Szeretnénk, ha az akcióban minél többen részt 
tudnának venni az iskolából nem csupán az iskolások, de az ott dolgozók is. A szülői 
munkaközösség nevében indítványozom, hogy az akciót megelőzően az iskolában, különböző 
tanórákon is felhívnák a pedagógusok a diákok figyelmét a környezettudatosságra, nem csupán 
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környezet vagy biológia órán, de alsó tagozaton is. Április elsejére pedig buzdítsák őket, hogy 
jöjjenek minél többen. 
 
Nagy Károly:  
Én is mondani akartam, hogy 9,00 órakor lenne gyülekező, illetve délben egy egytálas ebéddel 
készülnénk, az akció pedig 13,00 óráig tartana. Cél, hogy minél többen legyünk. Sok zsákot fogunk 
vásárolni, előzetesen pedig felmérjük, hogy hol érdemes szedni, hol található a legtöbb szemét. 
 
Kissné Matin Éva: 
Nem lehetne, hogy felvállalunk egy területet és azt már pénteken megtisztítjuk a szeméttől? 
 
Már Ágnes:  
A cél az lenne, hogy egy napon, minél többen legyünk.  
 
Nagy Károly:  
Én is úgy gondolom, hogy próbáljuk meg szombatra ütemezni az akciót. Képviselő társaimat is 
invitálom és kérem, hogy hozzanak még plusz embereket, hogy minél nagyobb létszámmal 
vegyünk részt a tavaszi akción. Ezzel kapcsolatban majd jó lenne előre tudni a közelítő létszámot, 
hogy az ebéddel úgy készüljünk. A mezőőrök fogják a teli zsákokat összegyűjteni, a 
Hulladékgazdálkodási Kft. pedig elszállítja. 
 
Kissné Matin Éva: 
Hol lesz a gyülekező? 
 
Nagy Károly:  
A Hivatal előtt. Más kérdés? 
 
Már Ágnes:  
Egy felhívást szeretnék még közzé tenni. A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány 
pályázatán bekerültünk a következő körbe, ami azt jelenti, hogy a Tesco áruházban ki van 
helyezve egy urna, amelybe a vásárlás után kapott zsetonokat lehet bedobni. Rajtunk kívül még 
két szervezet van „versenyben”, ezért kérek mindenkit, hogy támogassa az alapítványt. Aki nyer, 
400.000.- forintot nyer, de az hogy bekerültünk a következő fordulóra, már sikernek számít. 
 
Kissné Matin Éva: 
A gyerekek kivitték a tájékoztatókat. 
 
Nagy Károly:  
Én is arra kérek mindenkit, hogy aki vásárol, adja a zsetonját az alapítványnak. Itt szeretnék 
kitérni egy későbbre tervezett témára, a pedagógus kirándulás támogatására. Lehetne esetleg 
bővebb információt kapni róla? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nincs még eldöntve hová mennénk, de szeretnénk egy napra elmenni. Nem túl messzire, május 
végén egy napra. 
 
Nagy Károly:  
Vélemény van-e a képviselő-testület részéről? Az ülés előtt beszéltünk pár mondatot a témáról. 
Vannak az önkormányzati dolgozók között is az óvodában pedagógusok, a hivatalban pedig 
köztisztviselők. Amennyiben adunk egy nem szorosan hozzánk tartozó intézmény dolgozóinak 
támogatást, adni kell a sajátjainknak is. Úgy vélem, hogy először a saját alkalmazottainkat kell 
figyelembe venni. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, akkor tudunk konkrét választ adni a kérelemre, ha konkrét adatokat tudunk. 
Amennyiben eldől, hogy pontosan hová mennének a pedagógusok, visszatérünk a témára. És 
persze akkor lesz érdemes újra beszélni a támogatásról, ha már a saját dolgozóinkat támogattuk. 
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Nagy Károly:  
Május végéig lesz még testületi ülés és akkor visszatérünk rá. 
Ha nincs további észrevétel, felkérem az óvoda vezetőjét, ismertesse beszámolóját. 
 

3./ A Napköziotthonos Óvoda beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Képviselő-társaimat kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Ha nincs, felkérem a Pénzügyi és 
Szociális Bizottság elnök-helyettesét, hogy számoljon be a két ülés között történtekről! 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója  
 
Ludányi Ferenc: 
A bizottságnak két ülése volt a előző testületi ülés óta. Ezeken elsősorban települési támogatások 
elbírálására került sor, illetve a szociális étkezés térítési díjával, illetve a szociális rendeletünk 
módosításával kapcsolatban szeretnénk előterjesztést benyújtani. Erről szóló javaslatunkat a 
későbbiekben terjesztem a testület elé. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság részéről megkérem Tihanyiné Bárnai 
Ildikót, hogy számoljon be a két ülés közötti bizottsági ülésekről. 

5./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 

 
Tihanyiné Bárnai Ildikó:  
A legutóbbi testületi ülés óta egy bizottsági ülés volt, amelyen az éves programtervet fogadtuk el, 
amelyet elfogadásra javaslunk a képviselő-testületnek.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés a bizottság tagjaihoz? Amennyiben 
nincs, áttérünk az első napirendi pontra. 
 

I. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

 
Nagy Károly:  
 

 Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról. Elfogadtuk. 
 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről. Döntöttünk. 
 Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról. Döntöttünk, továbbítottuk az 

illetékeseknek. 
 Nagyik és Unokák Énekcsoport támogatásáról. Döntöttünk, továbbítottuk az 

illetékeseknek. 
 Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról. Döntöttünk, továbbítottuk az illetékeseknek. 
 Óvoda nyári zárvatartásáról. Eldöntöttük.  
 Közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátásáról szóló bérleti-üzemeltetési szerződés 

jóváhagyásáról. Megtörtént, elküldtük. 
 Közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárást újra kell tárgyalni. 
 Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról és 2017. évi 

közbeszerzési tervéről. Elfogadtuk. 
 Közművelődési megállapodás aláírásáról. A döntésünket továbbítottuk a Világos 

Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesületnek. 
 Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatásáról. Intézkedtünk, 50.000.- 

forintot átutaltunk. 
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Itt szeretnék még tájékoztatást adni az átruházott hatáskörben meghozott döntésekkel 
kapcsolatban: az utolsó testületi ülés óta születési támogatást 1 fő kapott. 
  
Kérdés van-e az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, áttérnénk a következő napirendi pontra. 

 

II. napirend Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztés korábban megküldésre került, átadom a szót a vezető óvónőnek. 
 
 
Szecskő Tiborné: 
A beiratkozás időpontja április 20-21. között lenne, illetve szeretnénk egy nyílt napot előtte 
megszervezni. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (III. 23.) 
KT határozata 

 
óvodai beiratkozás időpontjáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az 
Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai 
beiratkozás időpontját 2017. április 20-21. közötti időpontra tűzi ki. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község 
teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek 
felvehetők. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a 
beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb 
idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

III. napirend  Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a gazdálkodási előadónknak van kiegészítése a megküldött előterjesztéshez, kérem 
tegye meg. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Csak egy-két gondolattal összefoglalnám az előterjesztést. Egyrészt a 2017. évi költségvetésbe 
betervezett kiadások, másrészt a 2016. évi tényleges étkezési napok száma alapján az 1 adagra jutó 
önköltség 968.- Ft/adag, ez elviteles étkezés esetén számítandó, míg a kiszállítással történő 
étkeztetés a szerződés szerinti összeggel növelve: 1.133.- Ft/adag. 
Az előző testületi ülésen volt szó a vendégétkeztetés térítési díjáról, ami jelenleg 857.- Ft/adag. 
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Nagy Károly:  
Ez az önköltség alatti árnak felel meg? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Igen. 
 
Nagy Károly:  
Az általános iskola igazgató asszonya kérése volt, hogy a vendégétkezés esetében mérsékeljük a 
térítési díjat. Számomra azonban egyértelmű, hogy a díj így is alatta marad az önköltségnek. 
 
Jenei Károly:  
Mennyi étkezőről van szó? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Talán 5 fő. 
 
Jenei Károly:  
Ennél egy kicsit érdekesebb, hogy a családi napközi esetében az önkormányzat több, mint a 
tízszeresét adja hozzá a kiadások fedezéséhez, mint a befolyt térítési díj. Véleményem szerint ezen 
változtatni kell. Ismereteim szerint Gyöngyösön nem ritka az, hogy 20-25.000.- forintot fizetnek. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Az önkormányzati hozzájárulás összegét a szociális keret terhére fizetjük ki, tehát ha nem ide 
juttatjuk, akkor is szociális körben kell kifizetni. 
 
Jenei Károly:  
Ezt értem, de mégis zavar, hogy 6-7 embernek adjuk oda éves viszonylatban a 3 millió forintot, 
miközben a valóban rászorultak nem kapják meg. 
 
Nagy Károly:  
A bölcsődei ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Ha drasztikusan megemelnénk a 
bölcsőde térítési díját, félő, hogy nem vennék annyian igénybe. Az sem lenne jó, ha csak 2-3 
gyermeket íratnának be. Jelenleg milyen a kihasználtság? 
 
Szecskő Tiborné: 
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi létszám ideális a falunak. Felesleges lenne még egy csoportot 
indítani. 
 
Nagy Károly:  
Van-e információ arra vonatkozóan, hogy a környező településeken mekkora a térítési díj? 
 
Szecskő Tiborné: 
A szomszédos községekben is a hozzánk hasonlóak. 
 
Nagy Károly:  
Én nem gondolom, hogy meg kellene emelni. Amennyiben nincs további hozzászólás, jelenleg az 
intézményi térítési díjakról szóló határozati javaslatnak megfelelően, javaslom, hogy a tervezetnek 
megfelelően fogadjuk el az intézményi térítési díjakat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (III. 23.) 
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intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi 
napközi 2017. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
1. A szociális étkeztetés 2017. évi intézményi térítési díja nettó 968 Ft, kiszállítás nélkül, 
kiszállítással 1133 Ft.   
2. A családi bölcsöde  2017. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

IV. napirend  Indítványok, egyebek 

1./ Óvoda SZMSZ jóváhagyása 

(Napköziotthonos Óvoda SZMSZ a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A változtatás a konyha óvodához történő visszakerülése miatt szükséges. Ezen kívül nincs is más 
érdemi változás. 
 
Szecskő Tiborné: 
Talán még annyi, hogy a családi napközi esetében változás történt Családi Bölcsőde lett. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, javaslom elfogadni az SZMSZ-t. 
Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 32. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatkörében a 
Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát  jóváhagyja. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat az Nkt. 25. § (4) bekezdése alapján a fenntartó részére 
többletkötelezettséget nem tartalmaz. 
A Képviselő-testület felhívja az óvoda igazgatójának figyelmét, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat nyilvánosságát biztosítsa. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
előterjesztésnek megfelelően fogadta el a Napköziotthonos Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatát és az alábbi határozatot hozta: 
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a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda szervezeti és működési szabályzatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 32. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatkörében a 
Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát  jóváhagyja. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat az Nkt. 25. § (4) bekezdése alapján a fenntartó részére 
többletkötelezettséget nem tartalmaz. 
A Képviselő-testület felhívja az óvoda igazgatójának figyelmét, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat nyilvánosságát biztosítsa. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: azonnal 
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(A Napköziotthonos Óvoda Családi Bölcsőde szakmai programja a jegyzőkönyv 8. 
számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A következőben pedig a Családi Bölcsőde szakmai programjának elfogadásához kérdezem vezető 
óvónőt, hogy van-e kiegészítése? 
 
Szecskő Tiborné: 
A jegyző úrral történt egyeztetés alapján rendben lévőnek találjuk, kiegészítést nem szeretnék 
hozzáfűzni. 
Nagy Károly:  
Jegyző úr? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítés. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy fogadjuk el. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
feladatkörében a Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai 
programját jóváhagyja. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
előterjesztésben szereplő pedagógiai programot változtatás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai 

programjáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
feladatkörében a Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai 
programját jóváhagyja. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: azonnal 
 

2./ Hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás alakítása 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kiküldött anyag viszonylag nagy léptékű, utalások találhatóak benne, hogy miért van szükség 
társulás létrehozására. A részletek ismertetése miatt átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Részt vettem azon a társulási tanácsülésen, ahol erről a hulladékgazdálkodási társulásról történt 
egyeztetés, tájékoztatták kistérség polgármestereit, hogy milyen elképzelések vannak ezzel 
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kapcsolatban. Alapvetően ennek a társulásnak a létrehozását fejlesztési pályázatokon történő 
részvétellel indokolták. Előreláthatóan az elkövetkezendő időszakban több olyan pályázatot 
fognak kiírni, ahol nem települések, nem hulladékgazdálkodási cégek, hanem települések 
társulásai indulhatnak, nyilvánvalóan azért, hogy az ezeken a pályázatokon beszerzett eszközöket 
minél hatékonyabban tudják majd a társulásban részt vevő önkormányzatok kihasználni.  
Arról is szó volt, hogy mi lesz a jelenlegi szolgáltatási szerződésekkel, hiszen 2020-ig van az 
NHSZ-szel szerződésünk. Részben az NHSZ, illetve az NHSZ csoporthoz tartozó cégek is részt 
vesznek majd tulajdonosként az állammal együtt abban az új szolgáltató szervezetben, amely 
átvenné a településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Ebben alvállalkozóként 
vennének részt az NHSZ cégek és így a meglévő hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéseket 
fel kellene bontani.  
Ha belépünk egy új szervezetbe, mint tulajdonosok, új, sajátnak minősülő céget bízhatunk meg a 
szolgáltatás elvégzésével. A társulás létrehozásának pontos dátumát még nem jelölték ki, azt 
kérték, hogy a települési képviselő-testületek márciusban foglalkozzanak a témával. Az egyeztetés 
során polgármesterek részéről felvetődött, hogy a hulladékszállítási tevékenység meglehetősen 
veszteséges mostanában, veszteség esetén a társulási szerződésben meghatározottak szerint, 
várhatóan tulajdoni hányadok arányában. 
 
Jenei Károly:  
A létrehozandó cégnek milyen formában kellene működni? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nonprofit Zrt. vagy Kft. formában. 
 
Jenei Károly:  
És a bevitt vagyon arányában vesznek részt a tagok a társulásban?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Önkormányzati vagyont nem kell bevinni, egységesen 100.000.- forinttal lehetne belépni. 
 
Jenei Károly:  
Ki lenne a gesztor település? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Gyöngyös. 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint nem sok változna, mivel most is Gyöngyösön van a cég székhelye. 
 
Nagy Károly:  
Kérdéses még, hogy a későbbiekben elnyert pályázati eszközök közös vagyont fognak-e képezni, 
vagy a cég vagyonát gyarapítják? 
 
Jenei Károly:  
A problémák majd menet közben fognak jelentkezni, amikor válaszolni kell olyan kérdésekre, 
mint például hogy ki fogja megkötni a lakossági szerződéseket? Ki fog felelni a végrehajtásért? 
Attól tartok, hogy valamilyen szinten vissza fognak kerülni a feladatok az önkormányzatokhoz, 
hiszen költségcsökkentést úgy tudnak majd elérni, ha visszaosztják a feladatokat az 
önkormányzatoknak, például számlázás, illetve behajtási feladatok. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Más jellegű társulásoknál nem ez a tapasztalat. 
 
Jenei Károly:  
Azonban a hulladékszállítási feladattal kapcsolatban még ez az első próbálkozás. 
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Nagy Károly:  
Számomra megint az a zavaró, hogy az önkormányzatiság, az önkormányzat érdeke nincs 
figyelembe véve. Úgy kell döntenünk egy kérdésről, hogy nincsenek kellő információink. 
 
 
Jenei Károly:  
Egyéb kérdéseket is felvet, pl. a közbeszerzést. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Heves megyében máshol is működött már ez a megoldás. Ebben az esetben saját céget tud majd 
megbízni az önkormányzat. 
 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, nem igen lesz olyan önkormányzat, amelyik nemet mond. Én is azt javaslom, hogy 
fogadjuk el a tervezetet, amennyiben úgy látjuk, a társulási ülésen még mindig lehet majd nemet 
mondani. 
 
Jenei Károly:  
Valóban információ hiányában vagyunk, például mi történik abban az esetben, ha az 
önkormányzatnak jogvitája támad a saját hulladékszállítási cégével? Vagy hogyan lehet a 
szerződést felmondani? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Azokat a garanciákat, hogy egy hulladékgazdálkodási szerződést milyen feltételekkel lehet 
felmondani, attól függetlenül lehet érvényesíteni, hogy most saját cégről van szó, vagy nem.  
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, hogy ebben az esetben részünkről nem sok minden változna, hiszen eddig is a 
gyöngyösi cég volt megbízva a hulladékszállítási feladatok elvégzésével. Azoknál a községeknél 
okozna ez változást, akik jelenleg más céggel végeztetik el a feladatot. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Korábban már volt szó arról, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodó szervnek milyen adminisztratív 
lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy a jelenleg megbízott hulladékgazdálkodó céggel egy 
szerződés megszűnjön. Ha a jelenlegi helyzet állna elő, tehát hogy maradunk a jelenlegi cégnél, és 
ez a cég elveszti a jogosultságát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, abban az esetben a 
katasztrófavédelemnek van kötelezettsége kijelölni azt a szervezetet, amely a szolgáltatást elvégzi 
és ezzel egyidejűleg le kell bonyolítanunk a közbeszerzési eljárást, aminek a végén nem tartom 
elképzelhetetlennek, hogy ugyanazt a céget fogjuk majd tudni kiválasztani, aki egyébként is meg 
lett bízva azzal, hogy elvégezze a feladatot. 
 
Jenei Károly:  
Ha most úgy dönt a testület, hogy elfogadja az előterjesztést, a társulási megállapodás megkötése 
előtt testület elé kerül maga a társulási szerződés szövege? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Véleményem szerint nem. Amennyiben a társulási tanácsülésen nem fogadják el a társulási 
tervezetet, megint meg kell vitatni a település képviselő-testületeinek. 
 
Nagy Károly:  
Mivel a jelenlegi hulladékgazdálkodási cégnél vannak kiharcolt többletszolgáltatásaink, ezeket 
feltétlenül meg kellene tartani. Véleményem szerint mindenképpen kell, hogy lássa a testület a 
megállapodást. 
 
Jenei Károly:  
Arról nem is beszélve, hogy az tartalmazza-e azt a minőséget, amit elvárunk. 
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Dr. Jakab Csaba:  
Az tanácsülésen elhangzottak alapján úgy gondolom, hogy a feladat megszervezését át kell adni a 
társulásnak, ez alapján a jogot is, hogy szerződést kössön a települések helyett. 
 
Nagy Károly:  
A társulás keretében is a polgármesterek határozzák majd meg a szolgáltatást és annak minőségét. 
Mindenesetre furcsa, hogy nem a testület dönti el a szolgáltatás részleteit.  
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, hogy erre a témára térjünk vissza később. 
 
Nagy Károly:  
A javaslat tehát, hogy ne határozzunk erről a témáról, későbbi ülésen térjünk vissza rá. 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, döntés nélkül 
a javaslatot elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
5 perc szünetet rendelek el 
 
 
(Az ülés a szünetet követően, Szecskő Zsolt képviselővel kiegészülve folytatódik.) 
 

3./ Béres Tibor kérelme 
(Kérelem a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Damjanich utca végén található régi sitt lerakó helyet az önkormányzatnak sikerült többé-
kevésbé helyreállítani, Béres Tibor, amint a kiküldött kérelemben is olvasható, ezt a területet 
szeretné rendben tartani. Terepigazítást tervez, amihez a terület gépi túrását kérte. 
 
Jenei Károly:  
Mekkora a terület? 
 
Nagy Károly:  
Kb. 2.000 m2. Nincs rossz állapotban, de a folyamatos rendben tartás ezáltal biztosított lenne. 
 
Ludányi Ferenc: 
A Rózsa és a Damjanich utca végénél lévő területről van szó? 
 
Nagy Károly:  
Igen. A kérelemben azt is leírja, hogy van ott egy szennyvíz átemelő akna, ami rendszeresen 
eltömődik. A vízüggyel való egyeztetés alapján kiderült, hogy a szivattyú folyamatos 
meghibásodását a nem megfelelő anyagok rendszerbe kerülése okozza. A testület hozhat egy olyan 
döntést, amelyben kérjük a vízművet, hogy gondoskodjon a szivattyú folyamatos működéséről, az 
idegen anyagok eltávolításáról, legfőképpen arról, hogy ne is kerüljenek bele a rendszerbe. A 
problémát azonban meg kell oldani. 
 
Szecskő Zsolt: 
A vízmű rendszer bérbe van adva. A karbantartás a vízmű feladata. 
 
Jenei Károly:  
A minimum követelmény, hogy biztosítsa a rendeltetésszerű használatot! 
 
Nagy Károly:  
Javaslom tehát, hogy szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a víziközmű tulajdonosa 
utasítja a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t, hogy a részére bérbe és üzemeltetésbe adott, 
Gyöngyöstarján, Rózsa utca végén működő szennyvízátemelő üzemszerű működéséről 
folyamatosan gondoskodjon és a hálózatból a szennyvíz szivárgását akár műszaki megoldás 
alkalmazásával is akadályozza meg. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. részére küldje meg, egyeztessen a probléma megoldásáról az üzemeltetővel és az egyeztetés 
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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szennyvízátemelő üzemeltetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a víziközmű tulajdonosa 
utasítja a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t, hogy a részére bérbe és üzemeltetésbe adott, 
Gyöngyöstarján, Rózsa utca végén működő szennyvízátemelő üzemszerű működéséről 
folyamatosan gondoskodjon és a hálózatból a szennyvíz szivárgását akár műszaki megoldás 
alkalmazásával is akadályozza meg. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. részére küldje meg, egyeztessen a probléma megoldásáról az üzemeltetővel és az egyeztetés 
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Béres Tibor kérelmére visszatérve, megengedjük neki a terület használatát akár ingyen? 
 
Jenei Károly:  
Kikötve, hogy állattartó telep ne legyen! 
 
Nagy Károly:  
Meddig? Esetleg a ciklus végéig? 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint évente bíráljuk felül.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás kérem, hogy szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Béres Tibor 
kérelmét a Gyöngyöstarján 08/10 hrsz-ú ingatlanra és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló, üzleti vagyon részét képező 08/10 hrsz-ú, 5276 m2 területű, rét, községi mintatér művelési 
ágú ingatlant bérbe kívánja adni Béres Tibor, Gyöngyöstarján, Damjanich u 37 szám alatti 
lakosnak olymódon, hogy a bérleti szerződés 2019. december 31-ig határozott időre, évenkénti 
felülvizsgálat kikötésével és állattartó telep létesítésének kizárásával köthető meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés feltételeiről a 
kérelmezővel állapodjon meg és a Képviselő-testület részére azt terjessze elő. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. április 27.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (III. 23.) 
KT határozata 

 
Béres Tibor területhasználati kérelme 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Béres Tibor 
kérelmét a Gyöngyöstarján 08/10 hrsz-ú ingatlanra és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló, üzleti vagyon részét képező 08/10 hrsz-ú, 5276 m2 területű, rét, községi mintatér művelési 
ágú ingatlant bérbe kívánja adni Béres Tibor, Gyöngyöstarján, Damjanich u 37 szám alatti 
lakosnak olymódon, hogy a bérleti szerződés 2019. december 31-ig határozott időre, évenkénti 
felülvizsgálat kikötésével és állattartó telep létesítésének kizárásával köthető meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés feltételeiről a 
kérelmezővel állapodjon meg és a Képviselő-testület részére azt terjessze elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. április 27. 

4./ Szociális ellátásokról és térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítése a megküldött 
anyaghoz? 
 
Szecskő Zsolt: 
Nincs kiegészítésem, csupán ismertetném, hogy a szociális rendelet esetében elsősorban technikai 
jellegű változásokra kerülne sor, mint például a pénzintézet nevének módosulása miatt, de most 
kerülne be a rendeletbe az is, hogy korábban gyöngyöstarjáni, de időközben bentlakásos 
intézetben elhunyt személy esetében is igénybe lehetne venni temetési támogatást, amennyiben az 
eltemettető a rendeletben megfogalmazott kritériumoknak megfelel. 
A térítési díjak esetében pedig azért történne módosítás, mert aránytalanok a szociális étkezésben 
részesülők térítési díjai a nyugdíjjövedelmükhöz képest. 
 
Nagy Károly:  
Úgy látom, hogy 250 és 600 forint között mozogna a térítési díj. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Néhányan még vannak, akiknek a jövedelme 50.000.- forint alatt van, az ő esetükben 
csökkenne a térítési díj, a nyugdíjminimum 400%-a feletti nyugdíjjal rendelkezők esetében (náluk 
meghaladja a 114.000.- forintot a havi jövedelem) pedig egy új sávot iktatnánk be, ahol már 
magasabb térítési díjjal számolnánk. 
Ezenkívül a kérelem mellékletéből kihagynánk az orvosi igazolásra vonatkozó részt. A rendeletben 
62 éven felüliek esetében határoztuk meg a szociális étkezés igénybevételének korhatárát, így 
számukra nem szükséges orvosi véleménnyel igazolni a szükségességet.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
További rászorulti kör bevonására is sor kerülne? 
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Szecskő Zsolt: 
Ha valaki átmenetileg nem képes magát ellátni, de még nem töltötte be a 62. életévét. Az ő 
esetében lenne szükség orvosi véleményre, illetve annak meghatározására, hogy körülbelül 
mennyi ideig nem fogja tudni magát ellátni. 
 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, az előterjesztésben található változtatások elfogadhatók, amennyiben nincs 
további hozzászólás, kérem szavazzunk a rendelettervezet alapján. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

egyes szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
(A rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 

5./ A Környezetvédelmi rendelet módosítása 

(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előző testületi ülésen felvetettek alapján az égetés szabályainak módosításával kapcsolatos 
előterjesztés készült. Módosulna a rendelet, ezt tartalmazza a szövegszerű javaslat. Ezek alapján 
április 15-től október 15-ig lehetne hétfői napokon a zöldhulladékot elégetni, ezen kívül nem. A 
zöldhulladék elszállítását ettől az évtől gyakrabban végzi a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., 
illetve a komposztálásra is fel lehetne hívni a figyelmet.  
 
Szecskő Zsolt: 
Javasolnám a dátumok megváltoztatását, mivel már márciusban is keletkezik égethető 
zöldhulladék. 
 
Jenei Károly:  
Ne égessék el! Azoknak a jogát sértik, akik nem szennyezik a környezetet. 
 
Már Ágnes:  
Sajnos már azt sem veszik figyelembe, hogy milyen időjárás van.  
 
Jenei Károly:  
És a széljárás sem számít. Sokszor nem égetnek, hanem füstölnek. Nyugaton ilyen nincs. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ott más a szocializáció, más a kultúra. 
 
Már Ágnes:  
Esetleg gyűjtőzsákot is lehetne osztani, amibe könnyebben bele lehet tenni a zöldhulladékot.  
 
Jenei Károly:  
Hétről hétre azt látni, hogy égetnek. Akár nem megfelelő anyagot is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Télen nem jellemző. 
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Jenei Károly:  
Januárban is volt rá példa. De én is javaslom, hogy április 1-től október 31-ig lehessen hétfői 
napokon égetni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Külterületen is lehet majd hétfői napokon égetni? 
Nagy Károly:  
A vesszőt, aki nem dolgozza be, el szokta égetni. Bejelentési kötelezettsége van. Ki lehet terjeszteni 
a belterületre érvényes szabályozást, de nem lenne jó, ha ott is csak füstölés lenne. 
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy a külterületen történő égetést is vegyük be a rendeletbe, mivel fertőzés esetén 
bedolgozni nem lehet a vesszőt, csak égetés jöhet szóba. 
 
Már Ágnes:  
A vesszőt összegyűjtve nem lehet fűtésre felhasználni? 
 
Szecskő Zsolt: 
Van rá technika, de drága az eljárás. Nem sokan foglalkoznak vele. 
 
Nagy Károly:  
Akik korábban ezzel foglalkoztak, abbahagyták, mert folyamatos felügyeletet igényel. Visszatérve 
tehát a javaslatra. Egyrészt van javaslat arra vonatkozóan, hogy az égetés lehetőségét április 1. 
napjától október 31. napjáig terjesszük ki, illetve hogy az égetés külterületen is lehetséges legyen a 
rendeletben meghatározott napokon és módon. 
Ha nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a módosító indítványról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
javaslatot elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Most pedig, amennyiben nincs további hozzászólás a rendelettervezethez, kérem szavazzunk a 
már módosított rendelettervezetről. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 

6./ Az állattartási rendelet törvényességi felhívása 
(Felhívás és a hatályos rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Gyöngyöstarjáni állampolgár bejelentése alapján a Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívással élt a helyi állattartási rendelettel kapcsolatosan. Lényege, hogy a képviselő-
testületének rendelete csak azt szabályozhatja, amit más jogszabály nem tartalmaz, másként nem 
fogalmazhatja meg a magasabb szintű jogszabályinál, mert ennek jogbiztonság szempontjából 
jelentősége van. Az állattartási rendeletünkben több olyan szabályozás van, ami vagy a 
mezőgazdasági haszonállatok tartását szabályozó állategészségügyi szabályzat vagy az 
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élelmiszerlánc biztonsági törvény vagy az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény egyes 
rendelkezései már tartalmazzák, illetve Kúriai döntések is születtek ebben a témában. 
A Kormányhivatal ennek következtében kezdeményezi a rendelet teljes körű felülvizsgálatát és 
egyúttal a rendelet hatályon kívül helyezését. Amennyiben az önkormányzatnak továbbra is 
szándékában áll szabályozni ezt a területet, a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseket kell 
figyelembe venni. A megtett intézkedésekről április 28-ig kell tájékoztatni a Kormányhivatalt. 
Két lehetőség van: hatályon kívül helyezzük a rendeletet, vagy módosítjuk azt, de szinte nincs 
olyan dolog, ami hatályban maradhatna. Kérdés még, hogy egyáltalán állattartási vonalon kellene 
szabályozni vagy inkább környezetvédelmi területen. 
 
Jenei Károly:  
Probléma akkor van, ha környezeti hatás keletkezik. Minek minősül a vízi bivaly? Mezőgazdasági 
haszonállatnak? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem sorolják fel a minősített vadállatok között. 
 
Nagy Károly:  
Jegyző úr, neked milyen javaslatod van? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Egyeztetnék a Kormányhivatallal, hogy milyen reális lehetőségeink vannak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jó gondolat. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Áprilisi testületi ülésre előterjesztést készítek, hogy melyek azok a témakörök, amelyeket az 
állattartással kapcsolatos rendeletünk szabályoz és melyek azok a területek, ahol nem a jegyző jár 
el, hanem a Kormányhivatal. 
 
Szecskő Zsolt: 
Dolgozd ki a támpontokat és még visszatérünk rá. A lényeg az, hogy meg tudjuk védeni a falut 
azoktól az állattartóktól, akik nem ismernek korlátokat. 
 
Nagy Károly:  
Tudomásul vettük, és a javaslat tehát, hogy a következő ülésen visszatérünk rá. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 

7./ Közbeszerzési eljárás megindítása 
(Előterjesztés és határozati javaslat a módosításokkal együtt a jegyzőkönyv 16. 
számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A korábban megküldöttekhez képest tartalmilag változott az anyag, a változtatást az ülés előtt 
kiosztottuk. Meg kell határoznunk azt, hogy mik lesznek az értékelési szempontok ebben a 
közbeszerzési eljárásban? Az új közbeszerzési szabályzat alapján nem elég csak az árat megjelölni, 
mint az értékelés szempontja, hanem más értékelési szempontot is választani kell. A javaslatban a 
jótállás idő tartama van pluszként megadva azonkívül, hogy mennyi lesz a rendszer bérleti díja, 
illetve üzemeltetési és fenntartási díja. Ezekhez különböző súlypontozás van hozzárendelve, és ez 
alapján lehet elbírálni a beadott pályázatokat. Két verzió van a súlypontozásra, az egyikben 
egyenlő arányban található, hogy mennyibe kerül és milyen jótállási idő van meghatározva, a 
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másikban fontosabb szempont az, hogy mennyibe kerül, mint hogy milyen a jótállás időtartama. A 
másik pedig, hogy mik az alkalmassági feltételek, amelyeknek a jelentkező cégeknek meg kell 
felelni. Ez egyrészt arra vonatkozik, hogy korábban milyen hasonló munkái voltak, milyen 
hasonló feladatokat látott el, mik azok a személyi követelmények, amiknek eleget kell tenni. Az is 
meg van határozva, hogy mikor alkalmatlan egy cég a közbeszerzés lebonyolítására, például ha 
nincs megfelelő személyi vagy tárgyi feltétele a feladat ellátásához.  
 
 
Szecskő Zsolt: 
Eszközöket nem bérelhet hozzá? Vagy mással nem láthatja el a feladatot? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nyilván alvállalkozót megbízhat, és akkor ennek az alvállalkozónak kell megfelelnie az előírásban 
szereplő kritériumoknak. Előzetesen azt néztük, hogy július 1-je, esetleg július vége, augusztus 
eleje lehet az az időpont, amikorra a lámpák felszerelésre kerülnének. És a szerződést meg lehet 
kötni a szolgáltatóval. A közbeszerzésben előírt ütemtervet nagyjából tartani is lehet, elsőként 
megjelenik ez a hirdetmény, amelyre lehet majd jelentkezni; ezt követően, amikor lezárul az 
elbírálási határidő, ki lehet választani a nyertes pályázót, majd a vesztesek számára előírt 
jogorvoslati időt követően szerződést lehet kötni a szolgáltatóval, ez várhatóan július-augusztus 
körül lesz majd. A szerződés 10 évre szól. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem módosultak a lámpák típusai? 
 
Nagy Károly:  
A korábban 20 Wattos égők helyett 19 Wattosak vannak, a 30-asok helyett 36-osok lettek. 
Jelenleg a súlyszámokkal kapcsolatban kell döntést hozni, pontosabban hogy a jótállás és az ár 
azonos súlyozás alá essen vagy az árat nagyobb aránnyal számoljuk. Én ezen második megoldást 
javaslom.  
 
Jenei Károly:  
Ha jól látom, 60%-kal csökken a fogyasztás. Arányában csökkenni fog a karbantartási díj is? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Most nem kell pénzösszeget biztosítani? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Feladatfinanszírozásból fizetjük.  
 
Nagy Károly:  
A későbbiekben a megtakarításból fogjuk fedezni. Azt, hogy meddig, még nem lehet válaszolni rá. 
Módosító indítványként kérem szavazni arról, hogy mely 3 céget jelöljük meg, akiknek biztosan ki 
kell küldeni a közbeszerzési eljárásról szóló hirdetményt. Javaslom az ENERGIA GENERÁL-VILL 
Kft-t, a Jász-NOKAVILL Kft-t és a SZILI ELEKTRO-VILL Kft-t. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Most pedig szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (III. 23.) 
KT határozata 

 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén tárgyú közbeszerzési eljárást a 
határozat 1. mellékletében foglalt összefoglaló tájékoztatás közzétételével megindítja.  
A Képviselő-testület felhívja a Professional Project Kft. -t, hogy az összefoglaló tájékoztatást a 
Közbeszerzési Hatóság részére küldje meg. 
Hatályát veszti a 11/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat. 
 
Felelős: dr. Szabó Gábor közbeszrzési szakértő 
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összefoglaló tájékoztatóra jelentkező 
ajánlattevőkön kívül a következő 3 ajánlattevő részére küldje meg az ajánlattételi dokumentációt: 
Név: ENERGIA GENERÁL-VILL Kft. 
Székhely:3374 Dormánd, Templom út 13. 
Ügyvezető: Rózsa Zoltán 
Tel: +36/20 317 32 51 
E-mail: energiageneralvill@citromail.hu  
Adószám: 23747993-2-10 
Cégjegyzékszám: Cg.10-09-032636 
  
Név: Jász-NOKAVILL Kft. 
Székhely: 5123 Jászárokszállás, Mikszáth Kálmán u. 4. 
Ügyvezető: Balogh Zoltán 
Tel: +36/70 9476747 
E-mail: jasznokavill@gmail.com 
Adószám: 24657565-2-16 
Cégjegyzékszám: Cg.16-09-015202 
  
Név: SZILI ELEKTRO-VILL Kft. 
Székhely: 3373 Besenyőtelek, Fő út 81. 
Ügyvezető: Szilágyi Krisztián 
Tel: +36/ 20 994 6626 
E-mail: szilivill@t-online.hu  
Adószám: 23748042-2-10 
Cégjegyzékszám: Cg.10-09-032637 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: az ajánlattételi dokumentáció jóváhagyását követő 15 napon belül. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 

8./ Rendezvényterv elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Már Ágnes:  
Nekem egy kérdésem lenne, hogy június 10-én, amikor a képviselők főznének, lehet-e már tudni, 
hogy ki mit főz? 
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Nagy Károly:  
Előtte lesz még egy egyeztetés, de már most kérem képviselő-társaimat, hogy jelenjünk meg minél 
többen. Vagy egyénileg, vagy csapatban képviseljük az önkormányzatot. 
 
Jenei Károly:  
Ezen a napon lesznek programok is?  
 
Már Ágnes:  
Igen, lesznek. Például réteshúzás. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésnek megfelelően a 
rendezvénytervről! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (III. 23.) 
KT határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
2017. április 22., szombat Tavaszváró nagyis bál  
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2017. június 10., szombat „Húzzunk rétest”  nap  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
                 Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Helyszín: Falumúzeum 
2017. július 2., vasárnap  Muzsikál az erdő  
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Helyszín: Sósi-rét kastély 
2017. szeptember 30., szombat Nótás találkozó 
Rendező: Kiss Anna 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Helyszín: Gyöngyöstarján Művelődési Ház  
2017. október 15., vasárnap Idősek Világnapja 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2017. október 21., szombat Tök jó buli   
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata IKSZT 
Helyszín: Gyöngyöstarján, Művelődési Ház 
2017. december 9., szombat Gyöngyöstarjáni Lucázás  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Helyszín: Gyöngyöstarján Jókai tér 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2017. december 31. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Még azt kérdezném meg, hogy a rendezvényterv melyik eseményére szeretnénk 
testvértelepüléseinket meghívni? 
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Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy a Luca napra Galambfalvát feltétlenül, de nem csupán a saját 
rendezvényeink esetében lehet meghívni őket, ki lehet ezt terjeszteni akár gyöngyösi rendezvényre 
is, mint például a XIX. századi piac vagy a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál. Javaslom, hogy 
erre a témára még térjünk vissza a közeljövőben. 

9./ Mátyás Áron kérelme ingatlan vételére 
(Kérelem a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Dobó utca 45. szám alatti ingatlan hosszabb távon történő megvásárlásához érkezett kérelem. 
Részletre szeretné megvenni, az ügyvéd által elkészített adás-vételi szerződés tervezetét ülés előtt 
kiosztottuk. 
 
Jenei Károly:  
Az elmaradt részlet után fizetendő összeggel van problémám. Ha a részletet sem fizeti, a kötbért 
sem tudja kifizetni. 
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint a szerződésbe lehet foglalni az azonnali kiköltözési kötelezettséget is. 
 
Jenei Károly:  
Illetve azt is javaslom belevenni, hogy amennyiben a lejárati idő előtt bármikor meghiúsul a 
vásárlás, az önkormányzatnak nem lesz semmiféle visszafizetési kötelezettsége. Egyértelműsíteni 
kell ezt a szerződésben. 
 
Nagy Károly:  
Személyesen beszéltem vele, lelkes a vásárlással kapcsolatban. A munkáltatója is együtt érkezett 
vele, ő is megerősített ebben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én is úgy gondolom, hogy adjuk meg a lehetőséget, de vegyük bele a szerződésbe, hogy az 
önkormányzatnak nincs visszafizetési kötelezettsége, amennyiben nem teljesül az adásvétel. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Mátyás Áron, 
Gyöngyöstarján, Brassó u. 1 szám alatti lakos kérelmét a Gyöngyöstarján, Dobó u. 45 számú, 704 
hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan adásvételére és a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel adásvételi előszerződés 
megkötésére a következő feltételekkel: 
- a vételár 2 000 000 Ft, melyet a vevő 80 000 Ft foglaló megfizetése után 48 egyenlő részletben 
fizet meg, 
- a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlan használati díja havi 3500 Ft, 
- ha a szerződés a vevőnek felróható okból hiúsul meg, az addig befizetett vételárrészletekre a vevő 
részére nem jár vissza. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (III. 23.) 
KT határozata 
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Dobó utca 45 szám alatti ingatlan értékesítése 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Mátyás Áron, 
Gyöngyöstarján, Brassó u. 1 szám alatti lakos kérelmét a Gyöngyöstarján, Dobó u. 45 számú, 704 
hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan adásvételére és a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel adásvételi előszerződés 
megkötésére a következő feltételekkel: 
- a vételár 2 000 000 Ft, melyet a vevő 80 000 Ft foglaló megfizetése után 48 egyenlő részletben 
fizet meg, 
- a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlan használati díja havi 3500 Ft, 
- ha a szerződés a vevőnek felróható okból hiúsul meg, az addig befizetett vételárrészletekre a vevő 
részére nem jár vissza. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

10./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme 
(Kérelem a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Sok kérelmet kapunk, amelyben támogatást kér egy-egy szervezet, de ezt az egyet személy szerint 
támogatom. 10.000.- forint odaítélését javaslom az Országos Mentőszolgáltnak.  
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról az alapítvány 
10800007-68164029 számú számlájára gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (III. 23.) 
KT határozata 

 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról az alapítvány 
10800007-68164029 számú számlájára gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

11./ Szalai Ferenc kerítésének határra tétele 

(Helyszíni jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
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Nagy Károly:  
Kiosztottuk az ingatlanhatárokról felvett helyszíni jegyzőkönyvet. Talán két-három éve köteleztük 
az ott lakókat, hogy a kerítést az ingatlanuk határára tegyék, amit egyesek meg is tettek, Szalai 
Ferenc azonban nem. Ezt az ott lakók sérelmezik.  
Jenei Károly:  
Többszöri felszólítás született ezzel kapcsolatban? 
 
Nagy Károly:  
Igen és továbbra sem hajlandó a kerítést helyére tenni. Azt kellene eldönteni, hogy peres útra 
vigyük-e vagy ne. 
 
Jenei Károly:  
Ha kellő időn keresztül maradt így a helyzet, el is birtokolhatja. 
 
Nagy Károly:  
Utat talán nem lehet elbirtokolni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az állami tulajdonra vonatkozó elbirtoklási szabályok megváltoztak. Úgy gondolom jogi munka 
lesz annak kiderítése, hogy ebben az esetben elbirtokolhatja-e a területet. 
 
Jenei Károly:  
Ezek szerint ügyvéd meg tudja azt mondani, hogy megáll-e az elbirtoklás vagy sem. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Dr. Lukács Zoltán szerint nem áll meg. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint mást is meg kell kérdezni. Meg kell tudni, hogy milyen eséllyel lehetne 
megindítani a peres eljárást. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ennek kiderítésére összefoglaló anyagot fogunk készíttetni egy ügyvéddel. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk róla, hogy egy ügyvédet megkeresve, 
összefoglaló anyagot állíttassunk össze a témával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 

12./ 50 éves osztálytalálkozóhoz pizzéria díjmentes használatba adása 
 
Nagy Károly:  
Szóbeli megkeresés képezi a következő téma alapját. Megkerestek azzal kapcsolatban, hogy a volt 
pizzéria helyiségét 50 éves osztálytalálkozó megszervezéséhez díjmentesen adjuk oda. 
 
Ludányi Ferenc: 
A bérleti díj meg van határozva a helyiségre. 
 
Már Ágnes:  
Talán jelképes összeget lehetne kérni, amit ki is tudnának fizetni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az óránként 1.000.- forint nem egy jelentős összeg. Én félek attól, hogy ezzel precedenst 
teremtene.  
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Nagy Károly:  
A bérleti díj 1.000.- forint/óra + rezsiköltség. Esetleg a kérelemre elengedhetnénk a 
rezsiköltséget. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, ez megoldható. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak 
megfelelően: 

„ 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Korponyi Antal 
gyöngyöstarjáni lakos kérelmét a pizzária bérletére és az alábbi határozatot hozta: 
A kérelmező által rendezett 50 éves osztálytalálkozó megtartására a Képviselő-testület 1000 Ft-os 
óradíj megfizetésével, kezdezményként a rezsiköltségek elengedésével biztosítja a Hősök u. 1 szám 
alatti volt pizzéria helyiségeit. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (III. 23.) 
KT határozata 

 
pizzéria bérbevételéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Korponyi Antal 
gyöngyöstarjáni lakos kérelmét a pizzária bérletére és az alábbi határozatot hozta: 
A kérelmező által rendezett 50 éves osztálytalálkozó megtartására a Képviselő-testület 1000 Ft-os 
óradíj megfizetésével, kezdezményként a rezsiköltségek elengedésével biztosítja a Hősök u. 1 szám 
alatti volt pizzéria helyiségeit. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

13./ Bernát Károly szóbeli kérelme (építési telkek) 
 
Nagy Károly:  
Elvi kérdésben kellene döntenünk a Borjúmály felé lévő építési telkek ügyében. Az utolsó 1-2 
telket szeretné Bernát Károly megvásárolni, elsősorban gépek tárolására. 
 
Már Ágnes:  
Úgy gondolom, többet kellene tudni, hogy pontosan milyen célra szeretné felhasználni a területet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint elsősorban azt kellene eldönteni, hogy egészében a területtel mit 
szándékozunk tenni.  
 
Jenei Károly:  
Szerintem sem szabad elaprózni a területet, amennyiben van rá lehetőség, hogy építési telekként 
értékesítsük. 
 
Nagy Károly:  
Jelenleg építési telekként tartjuk számon. 
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Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy amennyiben Bernát Károly számára sem sürgős a döntésünk, várjunk még. 
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben nincs további észrevétel, szavazzunk a javaslatról, hogy még ne döntsünk a 
témában. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 

14./ Erdélyi kirándulás 

(Kirándulás programja a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A tavalyi évben már beszéltünk arról, hogy közös kirándulást kellene szervezi Erdélybe. Sikerült 
megszervezni egy programot, amelyhez szállás és útiköltség árajánlatot is kaptunk. Augusztus 
elején 3 éjszaka/4 nap lenne megszervezve. A szállással az utazási költség 30.000-32.000.- forint, 
reggelivel és vacsorával. Önkormányzati dolgozók utaznának elsősorban és az ő részükre 
kérdezem, hogy a testület által mennyire lenne támogatható az utazás? Pozitív hozzáállást 
tapasztaltam az előzetes felmérés során. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jók a helyszínek és a költségek is méltányosak, bár ezek már standard programnak tekinthetők. 
 
Ludányi Ferenc: 
Az én véleményem is ez. 
 
Nagy Károly:  
A hivatal dolgozói közül csupán 1 vagy 2 fő járt Erdélyben, a többiek számára ez a program is 
teljesen új. 
 
Már Ágnes:  
Első útnak ez tökéletes. A későbbiekben lehet gondolkodni más programon. 
 
Nagy Károly:  
Képviselő társaim közül ki az, aki jönne? Mielőbb le kellene fixálni. Előzetes számítások szerint 32 
fő már biztos lenne. Úgy gondolom, az erdélyi úton résztvevő, minden önkormányzati alkalmazott 
számára történő díjkedvezmény szép gesztus lenne munkájuk elismerésére. Mekkora összeget 
javasol a testület? 
 
Szecskő Zsolt: 
A buszköltség fejenként mennyiben kerülne? 
 
Nagy Károly:  
10.000.- forint. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, hogy az önkormányzati dolgozók esetében ezt az összeget lehetne támogatásként 
biztosítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben el tudjuk fogadni a javaslatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 3-6. között 
szervezendő erdélyi utazást támogatja oly módon, hogy az önkormányzat és intézményei 
Gyöngyöstarjánban kinevezett közalkalmazottai és köztisztviselői autóbusz-költségét az 
önkormányzat átvállalja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 6.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (III. 23.) 
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erdélyi utazás támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 3-6. között 
szervezendő erdélyi utazást támogatja oly módon, hogy az önkormányzat és intézményei 
Gyöngyöstarjánban kinevezett közalkalmazottai és köztisztviselői autóbusz-költségét az 
önkormányzat átvállalja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 6. 

15./ Szemétszedés április 1-jén 

 
Nagy Károly:  
A korábbiakban már volt szó arról, hogy április 1-jén szemétszedési akciót szervezünk a 
községben. Kérdezem képviselő társaimat, hogy ki tud eljönni? 
 
Már Ágnes:  
Én megyek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos ez az az időszak, amikor a mezőgazdasági munkák elkezdődnek, így sokan nem fogunk 
tudni menni. 
 
Nagy Károly:  
Arra bíztatok mindenkit, hogy vegyen részt az akcióban. Mindent megszerveztünk, a jó idő úgy 
látom, mellettünk áll, így kellemes délelőttre számíthatunk.  
 

16./ Energetikai pályázat előkészítése, beadása 

 
Nagy Károly:  
Sajnos a tavalyi évben nem tudtuk beadni ezt az energetikai pályázatot, mivel akkor még a 
Művelődési Ház nem szerepelt a kiírásban, de idén már van mód arra, hogy együtt beadhassuk: az 
iskola, a Művelődési Ház és a közös hivatal épületére együttesen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nagyon jónak hangzik. Önrészt kell biztosítani? 
 
Nagy Károly:  
Nem. 100%-ban finanszírozott. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebben az esetben feltétlenül be kell adni. 
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Nagy Károly:  
Beszéltem a hatvani tankerületi igazgató asszonnyal, támogatja az ötletet. A Művelődési Házra el 
kell készíttetni az energetikai auditot, mivel arra még nincs meg. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tudni már, hogy milyen költségek merülnek fel? 
 
Nagy Károly:  
Még nem. Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pályázatot beadjuk, kérem 
kézfelnyújtással szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 

17./ A Coop áruház előtti akadálymentesítésről megküldött tervezet 

(A helyszínről készített tervrajzok a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kiosztott anyagban szerepel a községben található Coop üzlet környéke átalakításának tervrajza. 
Egy szépséghibája, az akadálymentesítés megoldása, ami területet venne el az útszakaszból.  
 
Szecskő Zsolt: 
Fel kell velük ismételten méretni, hogy ne legyen az átalakítás az önkormányzat kárára. Ezenkívül 
a rakodóterület is nagy területet foglalna el az útszakaszból. És bár jelenleg nincs nagy forgalom 
ezen a részen, de hagyjuk meg magunknak azt a lehetőséget, hogy akár meg is tudjuk majd nyitni 
azt az útszakaszt. 
 
Jenei Károly:  
Jól látom, hogy a park résznél járdát akarnak kialakítani? 
 
Szecskő Zsolt: 
És gyalogátkelőhelyet is terveztek. 
 
Jenei Károly:  
Az akadálymentesítésre visszatérve, kiépíthetik a külső megközelítési lehetőséget, de ha a 
mozgáskorlátozottak nem tudnak az üzleten belül közlekedni, nem sok értelmét látom. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy tudom, hogy a belső területet is átalakítják. 
 
Jenei Károly:  
Szerintem a parkolóhelyet mindenképpen meg kell hagyni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ide forgalmi okok miatt sem tudunk buszmegállót tervezni. Az eredeti, már kiépített 
buszmegállóba kellene visszafordulnia a busznak. 
 
Jenei Károly:  
Igen. Ha a sofőrök visszafordulnának a buszmegállóba, nem lenne probléma a felszállással. Ebben 
a formában nem támogatom, hogy a Coop üzletnél alakítsunk ki buszmegállót. 
 
Nagy Károly:  
Tehát a javaslat az, hogy próbáljuk meg rávenni a sofőröket, hogy a régi buszmegállóba 
forduljanak vissza.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
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18./ Munkamegosztási megállapodás elfogadása 

(A megállapodás tervezet a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A munkamegosztási megállapodás tartalmazza, hogy a közös önkormányzati hivatal szakmai 
segítséget, adatszolgáltatást nyújt a Napköziotthonos Óvoda számára pl. pénzügyi, gazdálkodási 
és munkaügyi feladatok ellátásához. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezek szerint szakmai segítségnyújtásról van szó. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor javaslom a megállapodás tervezetét elfogadni, hiszen megfelelően előkészített és vállalható 
tevékenységről van szó. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően:  
„I. Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete mint a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetési szerv irányító szerve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda 9. § (1) bekezdésében foglalt feladatainak ellátására. 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önállóan működő és 
gazdálkodó Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervek között 
gazdálkodási, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyja. 
III. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 28/2013. (IV. 25.) határozata hatályát veszti. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (III. 23.) 
KT határozata 

 
 

munkamegosztási megállapodásról 
 

I. Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete mint a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetési szerv irányító szerve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda 9. § (1) bekezdésében foglalt feladatainak ellátására. 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önállóan működő és 
gazdálkodó Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel 
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nem rendelkező Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervek között 
gazdálkodási, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyja. 
III. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 28/2013. (IV. 25.) határozata hatályát veszti. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Esetleg van-e még más téma, amiről beszélnünk kell? 
 
Már Ágnes:  
A kőbányával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Úgy tudom, hogy bezárták, termelő munka már 
nem folyik. Tudunk-e a későbbiekre vonatkozóan információt? Meg fogják nyitni vagy végleg 
bezárják? Ez utóbbi esetben sor kerül-e rekultivációra? 
 
Nagy Károly:  
Annyit tudunk, hogy januártól nem működik, de a későbbiekre vonatkozóan még a tulajdonos 
sem tudott információval szolgálni. Azon gondolkodik, hogy esetleg bérbe adja. A törmelék, illetve 
építési hulladék lerakással kapcsolatban érdeklődtek, már ez sem működik. 
 
Már Ágnes:  
Bérbe adás esetén ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni a bérlőre is, mint a tulajdonosra? 
 
Szecskő Zsolt: 
Az építési törmelék elhelyezésének lehetőségéről többet kellene megtudni. 
 
Nagy Károly:  
A rekultiváció jogát a tulajdonos kapta meg, így az a bérlőre nem vonatkozik. A törmelék 
elhelyezését pedig tudomásom szerint legközelebb Jobbágyiban lehet megtenni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Más jellegű kérelem jutott tudomásomra. Bokros Ferenc a Dobó utca végén található feszületet 
szeretné jobb állapotba hozni és a mellette lévő kiszáradt fát kivágná. 
 
Nagy Károly:  
Tudok róla, megbeszéltük, hogy amennyiben segítséget kér hozzá, szívesen hozzájárulunk. 
Segítséget nem kért, de az engedélyt a fa kivágására megkapta. 
 
Szecskő Zsolt: 
A volt pizzéria villanyórájával kapcsolatban lehet már pontosabb információkat kapni? Miért 
szerelte le az Émász? Mivel kár is keletkezett, van-e felelős? 
 
Nagy Károly:  
Az ügyvéd úr levelez az Émásszal, de érdemi válasz még nem érkezett. Kértem, hogy ne is várjunk 
rá, kérje az elektromos áram visszakötését. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szeretnénk tudni, hogy milyen válasz érkezik majd, amennyiben megküldik azt. És arra is 
szeretnénk választ kapni, hogy amennyiben van felelős, ki lenne az? További kérdésem, hogy a 
pizzériában volt egy biliárdasztal. Mi lett vele? 
 
Nagy Károly:  
Használhatatlanná vált és elvitettem. 
 
Szecskő Zsolt: 
A felszerelt kamerák működnek? 
 




