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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 13-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Benedek Péter 
Csontos József 
Szecskő Zsolt  
Ludányi Ferenc képviselők 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Mészáros Mátyásné bizottsági tag 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévőket, külön tisztelettel köszönti a képviselő-társakat. Ezt követően 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 fő jelen van, s ennek alapján 
az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ludányi Ferenc és Benedek Péter képviselő 
személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, ennek megfelelően:  
 
Napirendi javaslat: 
 I. napirend: Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
  Társulással és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos  
  döntések 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: Súlykorlátozás alá eső közutak behajtási engedélyéről szóló rendelettervezet  
  tárgyalása 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 III. napirend: Ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 
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I. napirend Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést korábban megküldtük, amelyben szerepel, hogy pár település csatlakozna a 
társuláshoz. Többek között az ehhez kapcsolódó döntésünket is meg kell hoznunk. Jegyző úrhoz 
fordulok, hogy van-e kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Két határozatot kell hozni, az egyik az új tagok belépéséről szól, a másik pedig a jelenlegi 
szerződés felbontásáról.  
 
Nagy Károly:  
Az újként csatlakozó települések: Bátor, Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva, 
Mónosbél, Egerbocs és Nagylóc. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezek között vannak Eger környéki települések. Csatlakozhatnak ők ide, illetve nem lesz gond, ha 
nem Egerhez csatlakoznak? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A társulás területén nem feltétlenül egy közszolgáltató fog működni. A végleges alvállalkozók 
listája még nincs benne a szerződéstervezet mellékletében, ahogy korábban elhangzott, csak 
ennek az új szolgáltatónak, tehát az NHSZ Észak-Kom Kft.-nek kell rendelkeznie megfelelőségi 
tanúsítvánnyal, az alvállalkozóknak nem.  
 
Jenei Károly:  
Folyamatosan foglalkozik a politika ezzel a témával, az egész országban értelmezhetetlen ez a 
rendelkezés. Úgy látom, hogy már az elején belevágtak a dolgok közepébe, miközben az előkészítő 
munkálatok sem zajlottak le a változtatásoknak. De abszolút tehetetlenek vagyunk. Azonban azt 
még továbbra sem értem, hogy miért nekünk kell felmondani a meglévő szerződést? Miközben 
úgy tűnik, hogy elveszítette az eddigi partnerünk a jogosultságát, neki illene kezdeményezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Elképzelhetőnek tartom, hogy azért, hogy kártérítési igényünkkel ne tudjunk élni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem hiszem, mivel jogszabály alapján esett ki az a szerződéses alkalmassági tétel, hogy csak olyan 
szolgáltatóval köthetünk szerződést, aki ezzel a megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezt a 
szolgáltató elvesztette, vele már nem is lehetne szerződést kötni. A hulladékgazdálkodási 
törvényben az van, hogy fel is kell mondani a szerződést. Mivel nekünk már tudomásunk van 
arról, hogy elvesztette a megfelelőségi tanúsítványt a szolgáltató, a szerződés felbontható. 
 
Jenei Károly:  
Hivatalosan bejelentette a cég, hogy elveszítette? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem közvetlenül a cég küldte meg, hanem a minősítő szervezet küldött értesítést az érintett 
önkormányzatoknak. 
 
Jenei Károly:  
Ez is azt mutatja, hogy nekünk nincs választásunk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Pontosan. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az első határozati javaslatról, azaz a 
felsorolt települések társuláshoz való csatlakozásáról a megküldött határozati javaslatnak 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2017. (VII. 13.) 
KT határozata 

 
Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodás módosításáról 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja Bátor, Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva, 
Mónosbél, Egerbocs, Nagylóc települések 2017. július 1. napjától történő csatlakozását a 
Társuláshoz.  
2.  A Képviselő-testület jóváhagyja a Társulás Társulási Megállapodásának ezen határozat 1. sz. 
mellékletét képező módosítását.  
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a 2 – 4. 
pontokban foglaltak szerinti álláspontot képviseljen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kérem szavazzunk a második határozati javaslatnak megfelelően arról, hogy a jelenleg érvényben 
lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést felmondjuk, a megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017. (VII. 13.) 
KT határozata 

 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára irányuló javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta. 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit kft-vel 
2016. július 6. napján kötött, 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szóló 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel, ennek 
hiányában a szerződés 10. § (5) c) pontjára hivatkozással megszüntessék azzal, hogy a 
közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot ellátja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a 
szerződés megszüntetésével kapcsolatban. 
 
Felelős:    Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátására vonatkozóan, Gyöngyöstarján községre is kiterjedően, hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatási szerződést kössön az NHSZ Észak-Kom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.) a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
szerződéstervezet figyelembe vételével. A közszolgáltatás időtartama, amennyiben a 
közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel rendelkezik: 2017. október 1-től 2022. szeptember 30-
ig. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

II. napirend Súlykorlátozás alá eső közutak behajtási engedélyéről szóló 
rendelettervezet tárgyalása 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
 Nagy Károly:  
A múlt testületi ülésen már volt szó róla, hogy egyes területeket súlykorlátozás alá veszünk. Jegyző 
úrra kidolgoztuk, hogy mely területek azok, amelyeket érinthet a súlykorlátozó tábla. Az anyagban 
szerepelnek ezek az utcák, amelyek oly módon lettek kiválasztva, hogy főleg a kőbánya felé eső 
területeket védjük meg, minden irányból történő táblák kihelyezésével. Az utakat jelölő térképek 
is ki lettek küldve. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Két verzió lett kiküldve. Az egyik csak a súlykorlátozást szabályozó táblákkal, a másik pedig a 
lakó- és pihenőövezeti táblák elhelyezésével kapcsolatos javaslatnak megfelelően. 
 
Nagy Károly:  
Nem tudom, sikerült-e mindkét verziót átnézni? 
 
Szecskő Zsolt: 
A súlykorlátozással kapcsolatos javaslattal egyetértek, de a lakó- és pihenőövezet kérdése más 
szabályok betartását, betartatását is magával vonzaná, amibe most talán nem kellene belemenni. 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint is külön kell kezelni a lakó- és pihenőövezet kérdését. Első körben a 
súlykorlátozással kapcsolatos javaslat megtárgyalását javaslom. A közlekedés rendjével 
kapcsolatosan kaptam egy javaslatot a Kossuth Lajos utcából, hogy a játszótér környékére 
fekvőrendőrt kellene elhelyezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A múlt alkalommal már jeleztem ezt a javaslatot.  
 
Nagy Károly:  
Ezzel kapcsolatban is volt egy ötlet. Eddig csak a hagyományos fekvőrendőrben gondolkodtunk, 
tehát egy bukkanóban, ami lelassítja a forgalmat. Most azonban a hivatalnál szeretnének egy 
zebrát kiépíteni, ahhoz hasonlóan, mint a gyöngyösi kórháznál van. Ez egyben forgalom-lassító is 
lenne, mivel kiemelnénk a burkolatból. Meglátjuk, hogy ez a megoldást hogyan válik be, illetve 
mekkora költségeket jelent a kiépítés, és ezt elképzelhetőnek tartanám a Kossuth utcában is 
megvalósítani, de akár a Nefelejcs utcában lévő játszótérhez is. 
 
Jenei Károly:  
Ezekhez a területekhez tudom elképzelni a lakó- és pihenőövezeteket is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint ebbe most nem kellene belemenni, mivel más szabályok vonatkoznak azokra 
a területekre. Ezt inkább egy zárt épületcsoporthoz el tudom képzelni, például a Borjú mály felé 
tervezett lakóparkhoz. Ahol nagy az átmenő forgalom, oda nem célszerű. 
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Nagy Károly:  
A Nefelejcs – Hóvirág – Szabadhegyi utcákban nincs átmenő forgalom, mivel az a Petőfi utcán 
bonyolódik le. Ettől függetlenül el tudom fogadni azt, hogy most csak a súlykorlátozással 
kapcsolatosan hozzunk döntést. 
 
Szecskő Zsolt: 
A súlykorlátozást minden további nélkül támogatom ezeken a területeken, akár 
sebességkorlátozást is. 
 
Jenei Károly:  
A Kossuth utcában mindenképpen indokolt lenne egy sebességkorlátozó tábla elhelyezése. 
 
Szecskő Zsolt: 
Már most is ki van téve egy 30-as tábla. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A lakó- és pihenőövezet megoldást azért is javasoltam az előterjesztésben, mert valóban több 
szabályozást jelentene egy táblával egyszerre. A súlykorlátozás csak és kizárólag a súlykorlátozásra 
vonatkozik, míg a KRESZ szerint lakó- pihenőövezetbe csak kerékpár hajthat be, az ottlakókat 
vagy oda látogatókat szállító személygépkocsi, személygépkocsi kivételével legfeljebb három és fél 
tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, betegszállító, motorkerékpár, az ottlakók és 
oda kötözők költöztetését végző tehergépkocsi, az odalátogatókat szállító autóbusz, az oda építő- 
és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi, az út- és közmű építésére vagy 
fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladatot végző jármű, 
a mozgáskorlátozottat szállító jármű és annak vezetője. Ezen kívül a KRESZ meghatározza azt is, 
hogy legfeljebb 20 km/óra sebességgel lehet közlekedni, illetve ha az úton járda nincsen, akkor ott 
a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát szükségtelenül nem 
akadályozhatják.  
 
Szecskő Zsolt: 
A faluban ezt akkor is erősnek érzem. Inkább tegyünk ki sebességkorlátozó, illetve súlykorlátozó 
táblát. Tartok tőle, hogy az ott lakók sem feltétlenül örülnének a lakó- és pihenőövezetnek. Akár a 
községnév táblához is el lehetne helyezni egy sebességkorlátozó táblát, ami érvényes lenne a 
község egész területére. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ebben az esetben az állami közútkezelővel is egyeztetni kellene. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem feltétlenül szükséges sebességkorlátozó táblát elhelyezni, súlykorlátozó táblát azonban 
minden további nélkül ki lehet. 
 
Nagy Károly:  
Akkor tehát a súlykorlátozó táblákkal egyet tudunk érteni. Amennyiben nincs további észrevétel, 
kérem szavazzunk a rendelettervezetnek megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (VII. 18.) 
önkormányzati rendelete 

súlykorlátozás alá eső közutak behajtási rendjéről 
 

(A rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az utcák listája további utcákkal bővülhet, amennyiben már látjuk, hogy mi lesz a jelenlegi 
rendeletünk hatása. 
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III. napirend Ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Kiegészítenivalóm nincs, egy határozati javaslat van az előterjesztésben a megállapodás és a 
bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról. 
 
Nagy Károly:  
A határozati javaslat tehát: „Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a határozat 1. mellékletét képező, a Gyöngyös és térsége ivóvízellátását biztosító 
közműrendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatoknak a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. §-a szerinti megállapodásban foglaltakkal, és 
azzal, hogy az ellátásért felelősök közös képviseletét Gyöngyös Város Önkormányzata lássa el. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri, hogy gondoskodjon a többi 
fél általi aláírásról, majd a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő 
megküldéséről. 
Vannak tulajdonrészek az ivóvízhálózatban, a legnagyobb tulajdonnal Gyöngyös rendelkezik és 
felhatalmazzuk ezzel a döntéssel arra, hogy képviseljen bennünket az ezzel kapcsolatos ügyekben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha jól gondolom, jelen pillanatban két ivóvíz-hálózatról beszélhetünk. Egyrészt van a 
Gyöngyöstarján közigazgatási határán belül lévő rendszer, ami már korábban is a miénk volt. 
Ezenkívül van egy másik, ami Gyöngyöstarján közigazgatási határán kívül esik, és most erről 
döntenénk. 
 
Jenei Károly:  
Az új gerincvezetékben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ez tehát nem érinti a beltéri vezetékrendszert? 
 
Nagy Károly:  
Nem. A gerincvezetékben pedig milyen arányban is van tulajdonhányadunk? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Vagyonarányban történik a tulajdon felosztása. 2016-ban elkészült Gyöngyös és térségének ivóvíz-
ellátási rendszerének vagyonértékelése és a vagyonértékelésnek megfelelően ebből az 
ivóvízhálózatból ránk 3,81% esik. 
 
Jenei Károly:  
Ennek véleményem szerint akkor lesz jelentősége, amikor felújítás vagy karbantartás válik 
szükségessé. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A bérleti-üzemeltetési szerződés alapján: „A Víziközmű-szolgáltató kizárólagosan jogosult, egyben 
köteles az üzemeltetésre átvett víziközmű-vagyon karbantartását és javítását elvégezni. A 
Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat saját 
költségére elvégzi olyan mértékben, hogy azok megfeleljenek a víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és a szakhatósági engedélyben, 
valamint működési engedélyben megfogalmazottaknak.” 
 
Nagy Károly:  
Ezek szerint azt, amit a pályázaton megnyertek a települések, a Vízmű teljesen átvette 
üzemeltetésre. 
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Dr. Jakab Csaba: 
 Ebben a konstrukcióban a Vízmű ezekért a vízi-közmű létesítményekért használati díjat fizet az 
önkormányzat részére és az önkormányzat ennek a használati díjnak az összegét a víziközmű 
vagyon karbantartási, felújítási, rekonstrukciós, illetve fejlesztési céljaira fordítja. Amit eddig 
bérleti díjként fizetett a Vízmű az önkormányzat részére, abból a vagyonértékelés készült el.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy hozzászólás kérem, hogy aki egyetért ezzel a bérleti-
üzemeltetési szerződéssel, kézfelnyújtással szavazzon a megküldött határozati javaslat szerint! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2017. (VII. 13.) 
KT határozata 

 
víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéséről és ellátásért felelős képviseletéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközművek 
üzemeltetésével kapcsolatos megállapodásokról és szerződés-módosításokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a határozat 1. 
mellékletét képező, a Gyöngyös és térsége ivóvízellátását biztosító közműrendszeren tulajdonnal 
rendelkező ellátásért felelős önkormányzatoknak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 5/G. §-a szerinti megállapodásban foglaltakkal, és azzal, hogy az ellátásért felelősök 
közös képviseletét Gyöngyös Város Önkormányzata lássa el. Felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás aláírására és felkéri, hogy gondoskodjon a többi fél általi aláírásról, majd a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő megküldéséről.  
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal               
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 2. 
számú mellékletét képező, a Gyöngyös és térsége közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására 
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
IV. napirend Indítványok, egyebek 
 
1./ Iskola vagyonkezelési szerződés 
(Szerződéstervezet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Hatvani Tankerülettel volt egy felülvizsgálat, amelyen részt vett többek között az iskola igazgató 
asszonya, a Hatvani Tankerület képviselői és jómagam is. Ennek alapján megegyeztünk egy 
vagyonszerződésben és ezt küldtük ki. A továbbiakhoz átadnám a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A vagyonkezelési szerződést 2013-ban kötöttük meg a Klikkel. 2017. január 1-jétől a Hatvani 
Tankerületi Központ áll a másik oldalon. A vagyonkezelési szerződést is ennek megfelelően 
készítették el Hatvanban. Azok a részek lesznek benne pontosítva, amik a működtetési költségek 
megosztására vonatkoznak. Részben amik még 2013-ban voltak, azok már nem hatályosak, 
részben pedig az elszámoláson belül volt javaslat egyszerűsítésre a tankerület részéről. Ezt az 
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önkormányzat elfogadta és alapvetően azok a rendelkezések amik 2013-ban voltak, azok továbbra 
is hatályban lesznek. Ez a vagyonkezelési szerződés az elfogadást követően fog hatályba lépni.  
 
Nagy Károly:  
Ami lényeges változás, ami inkább pontosítás, hogy a karbantartó műhely esetében eddig 
bizonyos arányban fizettük az áramot, most külön almérőt tetettünk föl és a tényleges fogyasztás 
után fizetjük az áramdíjat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezek szerint nincs különösebb módosítás a vagyonszerződésben. 
 
Nagy Károly:  
Nincs. Amennyiben nincs további észrevétel vagy hozzászólás, kérem szavazzunk a vagyonkezelési 
szerződésről az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és a Hatvani 
Tankerületi  Központ között a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám alatti, általános iskola 
épületének vagyonkezelési jog gyakorlásáról és a költségek viseléséről kötött vagyonkezelési 
szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2017. (VII. 13.) 
KT határozata 

 
általános iskola vagyonkezelési szerződéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és a Hatvani 
Tankerületi  Központ között a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám alatti, általános iskola 
épületének vagyonkezelési jog gyakorlásáról és a költségek viseléséről kötött vagyonkezelési 
szerződést, mely a határozat 1. melléklete. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 ( A határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 

2./ Óvoda tetőszerkezetének javítása 

(Árajánlat a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy beázott az óvoda. Esedékessé vált a lapos tető javítása. 
Attól a cégtől, aki az iskolában végezte el a munkát, árajánlatot kértünk, amit meg is küldött. Ez 
van mindenki előtt kiosztva. Az árajánlat közel 800.000.- forintról szól. 
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Jenei Károly:  
Mekkora területről beszélünk? Magas összegnek találom az árajánlatot. 
 
Nagy Károly:  
A lapos tető nagyságáról. Az a tapasztalatom, hogy szakemberhiány van. Ha lenne, aki meg tudná 
minél előbb csinálni, érdemes lenne belevágni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az igazgató asszony azért is kéri a javítást, mert már kétszer ázott be a tető,már nagyon sürgős 
lenne. 
 
Jenei Károly:  
A biztosító értesítést kapott a kárról? Kifizetné akár ezt a teljes összeget? 
 
Nagy Károly:  
Igen, értesítettük a biztosítót, véleményem szerint nem fizeti ki. Azonban meg kellene valósítani a 
teljes javítást, hogy máskor ne forduljon elő ilyen beázás.  
 
Jenei Károly:  
Akkor javaslom, hogy kérdezzünk rá, hogy mikor tudná elkezdeni a munkálatokat. Ha tudna 
minél hamarabb kezdeni, az lenne a legjobb. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk az árajánlatról a következő határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda lapostető szigetelési munkálataira jóváhagyta az Uniszig Krono Kft. 
(3200 Gyöngyös, Petőfi út 174) árajánlatát és felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy a 
tárgyi munkákra 799 944 Ft értékben szerződést kössön. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2017. (VII. 13.) 
KT határozata 

 
óvoda épületének tetőszigeteléséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda lapostető szigetelési munkálataira jóváhagyta az Uniszig Krono Kft. 
(3200 Gyöngyös, Petőfi út 174) árajánlatát és felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy a 
tárgyi munkákra 799 944 Ft értékben szerződést kössön. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül 

3./ Geisingen testvérváros képviselőinek látogatása 
 
Nagy Károly:  
Írásban kaptunk értesítést arról, hogy a Luca napra jön 7 fő Geisingen testvérváros 
képviseletében.  
 
Szecskő Zsolt: 
Hány napra? 
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Dr. Jakab Csaba:  
Szűk 3 napra. Péntektől vasárnapig. 
 
Jenei Károly:  
És Galambfalvát meghívtuk már? 
 
Nagy Károly:  
Őket később is meg lehet hívni. A Geisingeniekkel kapcsolatosan volt egy olyan megállapodás, 
hogy megpróbáljuk elhívni őket decemberre.  
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy hívjuk meg Galambfalvát is. 
 
Nagy Károly:  
A probléma az elhelyezésben lehet. 
 
Benedek Péter:  
A Sósiréten meg lehetne érdeklődni az elhelyezést. 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezzük. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Aki pedig Geisingenbe szeretne ellátogatni, a hétvégén lesz az utcafesztivál.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem ezen voltunk pár éve? 
 
Nagy Károly:  
De igen, 4 éve. Köszönjük a tájékoztatást. 

4./ Gazdákkal közös megbeszélés július 24-én 
 
Nagy Károly:  
A helyi gazdákkal rendeznénk egy megbeszélést július 24-én az elkerülő úttal kapcsolatban. A 
kormányhivatal ügyintézőivel történő bejáráson ott volt a Hegyközség vezetője és közösen 
megbeszéltük, hogy széles körben megtárgyaljuk, hogy ki hogyan áll az elkerülő út állapotának 
ügyéhez. 
 
Benedek Péter:  
Ezek szerint minden gazdának meghívó fog kimenni a megbeszélésről? 
 
Nagy Károly:  
Az érintetteknek külön meghívó és természetesen mindenkit szívesen látunk. Van-e más 
bejelentés? 
 
Csontos József:  
Fajzaton kidőlt és összetört a kereszt. Valamikor régen családok állították. Szerintem az 
önkormányzat újraállíthatná. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben senki nem gondozza, természetesen. 
 
Jenei Károly:  
De ugye nem betonból.  
 
Csontos József:  
Fából gondoltam, beton alapzatra.  
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Nagy Károly:  
Szerintem menjünk ki együtt és nézzük meg. 
 
Ludányi Ferenc: 
Megbonyolítja a helyzetet, hogy magánterületen van.  
 
Nagy Károly:  
Ebben az estben mindenképpen kell a tulajdonos beleegyezése. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezt föltétlenül meg kell kérni. 
 
Csontos József:  
Amennyiben nem egyezne bele, a másik oldalon van önkormányzati tulajdon, oda is fel lehetne 
állítani. 
 
Nagy Károly:  
Utána fogunk járni. Más? 
 
Jenei Károly:  
A felnőtt focit képtelenség finanszírozni. Ehhez minimum 6-8 millió forint kellene, csak a 
játékosoknak. És így is kiesés közeli csapatot lehetne összeállítani. Körbekérdeztük a cégeket, de 
nem álltak szóba velünk. Próbáltam, hogy alacsonyabb osztályba sorolt csapattal lehetne-e, de 
sajnos nem. Így most az U14 korosztályt versenyeztetjük, illetve az U 16 korosztályból van néhány 
gyerek. A kiadások csökkentése bevételkiesést is eredményez, ami a pálya karbantartását is 
megnehezíti. Ezenkívül a műfüves pályát is karban kell tartani. A gépek, berendezések 
működtetését sem lehet akárkire bízni. Célszerű lenne egy gondnoki megállapodást kötni 
valakivel. 
 
Nagy Károly:  
Maximálisan támogatom. A műfüves pálya karbantartása is elengedhetetlen, ezáltal állandó 
gazdája lehetne és a nagy pálya is kezelve lenne. Jelenleg a legnagyobb problémát a hétvége 
jelenti. Támogatom, hogy megbízási szerződést kössünk a legmegfelelőbb emberrel. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint is időszerű lenne már olyan személyt találni, aki karbantartja, illetve vigyáz a 
pályákra, hogy ne menjenek illetéktelenek be. A díjazását pedig úgy kell megállapítani, hogy neki 
is érdeke legyen a feladat elvégzése, illetve lehessen akár plusz elvárásokat is megfogalmazni felé. 
Minden területen azt lenne érdemes elérni, hogy legyen gazdája. Önkormányzati tulajdonon 
történő balesetre nincs szükség. Az elsődleges szempont minden esetben a vagyonmegóvás és az 
állagmegőrzés legyen. 
 
Jenei Károly:  
Értékes gépek vannak a területen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az U14 csapat hány százalékban gyöngyöstarjáni? 
 
Jenei Károly:  
100%-ban. U16-ba is csak pár gyereket kell máshonnan hívni. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy mint a legalkalmasabb ember, bízzuk meg az alpolgármester urat, hogy keresse 
meg a legmegfelelőbb embert a pozícióra. Van-e más? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Közvilágítás közbeszerzési eljárásról tájékoztatom a képviselő-testületet. A közvilágítás 
közbeszerzési eljárás második része elindult, az összefoglaló tájékoztatót közzétettük, erre még 




