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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 11-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes  
Benedek Péter 
Szecskő Zsolt (17 óra 15 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 

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

Kissné Matin Éva Általános Iskola igazgatója 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévőket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 
7 képviselő közül 5 fő jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Benedek Péter képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását a kiküldött meghívó alapján javasolja elfogadni.  
 
Napirendi javaslat: 
 I. napirend: A védőnői szolgálat TOP pályázat műszaki tartalmának jóváhagyása és a  
  pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: Közmeghallgatás napirendjének meghatározása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
 III. napirend: Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének  
  tapasztalatairól, a 2016/2017. tanév összefoglaló értékelése 
    Előadó: az általános iskola intézményvezetője 
 
 IV. napirend: A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2016-2017. évi  
  beszámolója  
     Előadó: az Egyesület elnöke 
 
 V. napirend: A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 2016-2017. évi beszámolója  
    Előadó: Sportkör elnöke 
 
 VI. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért és a napirendi javaslatot elfogadta. 
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Napirend előtt 

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

- Szeptember 30-án nótás találkozón vettem rész, nagyon színvonalas, jó műsor volt, 
azonban kevés gyöngyöstarjáni nézővel. Kis Anna mindent megtesz, hogy minőségi 
előadásokkal tegye vonzóvá a magyar nótát. Valamiért ezen a területen is nagy az 
érdektelenség. Úgy látom, hogy egyre nehezebb kimozdítani otthonról a lakosokat. Azt 
tapasztalom, hogy ha valamilyen rendezvényen fizetni kell, akár kisebb összeget is, már 
kevés érdeklődést mutatnak az itt lakók. 

- Ajánlom mindenkinek, hogy ha ideje engedi, hetente az asztalitenisz bajnokságban 
szereplő gyöngyöstarjáni csapatnak szurkoljon itt a Művelődési Házban vagy az idegenben 
megtartott versenyeken. 

- Idősek napi rendezvényünket megtartottuk október 8-án, köszönöm mindenkinek a 
segítségét, jelenlétét. Külön köszönöm a hivatali dolgozók áldozatos munkáját, úgy a 
meghívók eljuttatásában, mint az utalványok eredményes kiosztásában. 

- Abasáron voltunk a jegyző úrral egy Mátrai Települések Önkormányzatainak gyűlésén, 
ahol az egyik legfontosabb téma, melyet az érintett helyettes államtitkár tartott és a 2018-
as önkormányzati támogatásokról szólt. Ki szeretném emelni, hogy a köztisztviselői bérek 
9 éve egy szinten állnak, a jövő évi tervezet sem tartalmazza az emeléséhez szükséges 
állami fedezetet. Mélyen nem értek egyet azzal a kormányzati szándékkal, miszerint 
kiemelnek egyes rétegeket, életpálya modelleket állítanak fel ezen rétegekre, amely 
jelentős béremelést is tartalmaz. A korrektség azt várná el, hogy mindenkire vonatkozóan 
tervezzék meg az életpálya modellt. Az önkormányzati köztisztviselők teljes egészében 
elfeledettek a kormány részéről. Pontosabban azt a lehetőséget megengedik az 
önkormányzatok részére, hogy a saját bevételeik terhére emelhetnek a béreken. Újra csak 
azt tudom mondani, amit már tavaly is mondtam, hogy a 2018-as minimálbér és garantált 
minimálbér emeléssel óriási bérfeszültséggel számolhatunk, hisz egy szintre kerülnek az 
önkormányzatoknál dolgozók, végzettségtől és felelősségtől függetlenül. Vagy az 
önkormányzatok ellehetetlenítése az cél, vagy nagyfokú hozzá nem értés van jelen a 
bérpolitikánál. 

 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, és mivel két hete volt testületi 
ülésünk, így azt gondolom, hogy a napirend előtt megtartott beszámolóktól eltekinthetünk mind 
az óvoda, mind a bizottságok tekintetében. Javaslom, hogy térjünk is rá az első napirendi 
pontunkra. 
(17 óra 15 perctől Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés.) 

I. napirend A védőnői szolgálat TOP pályázat műszaki tartalmának jóváhagyása és a 
pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést korábban megküldtük, jegyző úr összeállította az ezzel kapcsolatos , 
önkormányzatot érintő költségelemzést, át is adnám neki a szót. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Annyi kiegészítésem lenne hozzá, hogy a múlt hét csütörtökén megérkezett a tervezői költségvetés 
a védőnői szolgálat kialakítására. Ebben a gépészeti munkák tervezője nem bontotta meg eléggé 
azokat a munkálatokat, amelyek később elszámolhatók lennének a vízvezeték- illetve a fűtés 
szerelésénél, ezért pontos önerőt nem is tudtam az előterjesztésben feltüntetni. Az az önerő 
költség, ami jelenleg 4.079.060.- forinttal van feltüntetve az előterjesztésben, emiatt majd 
csökkenni fog, illetve az elszámolható költségek fognak majd növekedni. A végleges számításokat 
azonban csak a jövő hétre ígérték. Egy másik döntést is meg kell majd hozni. Két változat készült 
el az építkezésre, ezek alapján két költségvetés található. Az egyikben a Védőnői Szolgálat teljes 
egészére vonatkozóan tartalmaz aljzatszigetelést is, amelynek költségeit a II. változat tartalmazza. 
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Előzetes számítások szerint ezek a költségek is elszámolhatók lesznek a pályázatban, tehát a 
magasabb összegű költségvetés is elszámolható. 
 
Nagy Károly:  
A két változat közötti különbség tehát egyedül az aljzatszigetelésben van, amelyre nincs is 
feltétlenül szükség, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy az aljzat nem vizesedik, ahol esetleg 
megmutatkozik is a víz, az a falakban észlelhető, amit nem érint a szigetelés. Arról nem is 
beszélve, hogy amennyiben szigetelni szeretnénk, csak az egész épület szigetelésének lenne 
realitása. Személy szerint az I. változat elfogadását javasolom. 
 
Jenei Károly:  
Ez a padozat alá történő szigetelőréteg lefektetését jelenti? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 
 
Jenei Károly:  
Abban az esetben, ha a falakon jön föl a víz, valóban teljesen felesleges. Van az épületnek 
valamilyen jellegű szigetelése? 
 
Szecskő Zsolt: 
Nincs. Akkoriban az építkezésnél még nem foglalkoztak vele. Engem személy szerint a szennyvíz 
elvezetésének problémája aggaszt. Korábban lehetett hallani arról, hogy a lefolyóból 
visszaszivárgott a szennyvíz.  
 
Nagy Károly:  
Azóta már volt javítás, a Heves megyei Vízmű által, egy visszacsapó szelep beépítésével, azóta 
megszűnt a fölbűzölgés. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ettől eltekintve, nem értek egyet a Védőnői Szolgálat épületének áthelyezésével. 
 
Már Ágnes:  
Miért nem? 
 
Szecskő Zsolt: 
Korábban is hangot adtam kételyeimnek, mely szerint egyáltalán nem megoldás olyan helyre 
áthelyezni a Védőnői Szolgálatot, ami pont a legforgalmasabb csomópontja a falunak. Hármas 
útkereszteződés, néha tisztázatlan forgalmi viszonyokkal, autóbusz megállóhellyel, miközben 
nincs gyalogátkelőhely, ahol az anyukák a babakocsit biztonsággal tudnák áttolni. Másik oldalról 
pedig egy olyan helyére tennénk a szolgálatot, ami talán a legalkalmasabb lenne piaci használatra, 
akár kereskedelmi, akár turisztikai minőségben. A Védőnői Szolgálat épülete csendesebb, kevésbé 
forgalmas helyre is kerülhetne. 
 
Már Ágnes:  
Van az önkormányzatnak másik olyan ingatlana, amelyet ki lehetne használni erre a célra? 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha nincs, ez sem jelenti azt, hogy rossz döntést kelljen hozni. Márpedig ez a döntés rossz döntés. 
A biztonságosabb közlekedés érdekében két gyalogos átkelőhelyet is ki kellene alakítani, amelynek 
egyenkénti költsége 1 millió forint. Korábban kellett volna alkalmasabb helyet találni. De ez az én 
saját véleményem. 
 
Jenei Károly:  
A gyógyszertár és a fodrász is ebben az épületben található. A megközelítése éppen olyan, mint a 
Védőnői Szolgálat lesz. Eddig még nem hallottunk panaszt arra vonatkozóan, hogy a kismamák 
vagy az idősebb emberek ne tudták volna megközelíteni az épületet. Az pedig, hogy turizmusra 
lehetnek használni, valóban lehetne, amennyiben olyan bérlő érkezne, aki ki tudná használni a 



 1594

faluban rejlő lehetőségeket. Tudomásom szerint azonban a fölső szint helyiségének soha nem volt 
jó gazdája. Ami pedig a kereskedelmi tevékenységet illeti, illetve hogy e célra lehetne használni a 
helyiséget, ez magán érdekeltségű tevékenység, úgy gondolom, hogy a településnek nem 
feltétlenül ilyen célt kellene preferálnia, inkább a védőnői tevékenységet. Az is tény, hogy a 
jelenlegi védőnői épületet nem lehetett volna így felújítani.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy mind a két gondolatban van előny is és hátrány is. Kényszer hozta a döntést. 
Véleményem szerint, a felújítást követően nagyon jól ki tudjuk majd használni a helyiséget. A 
pályázat miatt további 5 évig ott kell lennie a védőnőnek, de amennyiben a következő testület úgy 
gondolja, hogy nem megfelelő helyen van, áthelyezi. Az pedig, hogy milyen más épületet lehetett 
volna választani a szolgálatnak, szóba került még a sportöltöző. Ezt is át kellett volna alakítani, de 
a távolság az, ami miatt nem emellett a helyszín mellett döntöttünk, mivel meglehetősen távol van 
a központtól, illetve az elhelyezkedése sem ideális. Az új öltözőt még 5 évig arra a célra kell 
használni, így az szóba sem jöhetett. Végső soron úgy gondolom, hogy a jelenlegi terv volt a 
legjobb megoldás. 
 
Jenei Károly:  
Mikor gondolkodtunk a helyszín kiválasztásán, megnéztük a régi kenyérbolt épületét. Minden 
kétséget kizáróan arra a helyiségre sokat kell költeni, hogy egyáltalán alkalmas legyen bármilyen 
célra. Ezt akkor az önkormányzatnak saját forrásból kellene finanszíroznia és ez az összeg elérheti 
az akár 3 millió forintos nagyságot.  
 
Nagy Károly:  
Pontosítást kérnék jegyző úrtól, hogy a jelenlegi határozatunkban a 4.079.060.- forintos önerő 
mértékét kell megszavazni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezen kívül döntést kell hozni a tetőszigetelésről, amit le kell választani erről a projektről, mivel azt 
külön költséggel – bruttó 930.000.- forint – kell az önkormányzatnak vállalnia. Illetve a műszaki 
tartalomról kell még határozni, hogy a megküldött két változat, tehát az aljzatszigeteléssel vagy 
anélkül történő beruházás kerüljön megvalósításra. 
 
Már Ágnes:  
A fűtés radiátorokkal történik majd vagy padlófűtés lesz?  
 
Nagy Károly:  
Radiátorokkal oldjuk meg a fűtést. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az egész földszinten ki lesznek cserélve a radiátorok. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, kérem elsőként szavazzunk a tető szigeteléssel kapcsolatosan 
az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesert, 
hogy a Hősök u. 1. szám alatti ingatlan tetőszigetelését rendelje meg a tervezői költségvetés 
alapján legfeljebb bruttó 930 000 Ft értékben. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Hősök u. 1 szám 
alatti védőnői szolgálat kialakítására elkészített műszaki tartalmat azzal, hogy aljzatbontás és -
szigetelés nem része a műszaki tartalomnak. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 5 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2017. (X. 11.) KT 
határozata 

 
védőnői szolgálat kialakításával kapcsolatos intézkedésekről 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesert, 
hogy a Hősök u. 1. szám alatti ingatlan tetőszigetelését rendelje meg a tervezői költségvetés 
alapján legfeljebb bruttó 930 000 Ft értékben. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Hősök u. 1 szám 
alatti védőnői szolgálat kialakítására elkészített műszaki tartalmat azzal, hogy aljzatbontás és -
szigetelés nem része a műszaki tartalomnak. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 5 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Az önerő mértékével kapcsolatban pontosítást kérek jegyző úrtól. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztésben szereplő összeghez képest az építészi és gépészeti költségvetés alapján az 
előterjesztéshez képest módosulni fog az önerő nagysága, így 3 256 378.- forint. 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben a beruházással kapcsolatos önerő mértékének meghatározásához kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projekt önerejét 3 256 378 Ft-
ot vállalja és 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2017. (X. 11.) KT 

határozata 
 

TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat önerejének megállapításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projekt önerejét 3 256 378 Ft-
ot vállalja és 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

II. napirend Közmeghallgatás napirendjének meghatározása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A megküldött előterjesztésnek megfelelően közmeghallgatást tervezünk november 27-én hétfőre. 
Az előterjesztésben az IKSZT épülete van megjelölve, de szeretném, ha ezt áthelyeznénk a hivatal 
tanácstermébe vagy amennyiben nagyobb lesz a részvétel, természetesen áthelyeznénk a 
Művelődési Házba. A napirendi pontok között szerepel: tájékoztató a község gazdálkodásáról, 
településüzemeltetési ügyekről, illetve tájékoztató a község környezeti állapotáról. Elfogadható-e 
ez a két napirendi pont vagy van olyan téma, amiről még beszélni lehetne? 
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Szecskő Zsolt: 
A korábbi évek tapasztalatából kiindulva úgy gondolom, hogy nem várható nagy részvétel idén 
sem.  
 
Nagy Károly:  
A helyszín megjelölésével kapcsolatban van-e más javaslat vagy ellenvetés? 
 
Már Ágnes:  
Talán a Művelődési Ház semlegesebb helyszín lenne. 
 
Jenei Károly:  
Ott viszont nagyon nyomasztó a tér, amennyiben tényleg nem lesz nagy az érdeklődés. 
 
Nagy Károly:  
Ezért javaslom, hogy elsődleges helyszínként jelöljük meg a hivatal tanácstermét, és amennyiben 
nem férnénk el, tegyük át a Művelődési Házba. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslat alapján: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 27. (hétfő) 18 
órakor közmeghallgatást tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
 
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 87/2017. (X. 11.) KT 

határozata 
 

közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 27. (hétfő) 18 
órakor közmeghallgatást tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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III. napirend Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól, a 2016/2017. tanév összefoglaló értékelése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban megküldtük a beszámolót a képviselő-testület tagjai részére, a jelenlévő 
igazgatóasszonyt kérdezném meg, hogy van-e kiegészítése a beszámolóhoz? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nem szeretném kiegészíteni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 44 millió forintos beruházás teljes értékű beruházás lesz-e, 
illetve milyen jellegű felújítások vannak betervezve? 
 
Kissné Matin Éva: 
Több pályázat is van folyamatban jelen pillanatban, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, 
táborozásra, digitális fejlesztéssel kapcsolatos pályázat, illetve napelemre is pályáztunk. Ebben a 
nagy értékű beruházásban négy tanterem teljes felújítása, tanári szoba felújítása, padlóburkolatok 
cseréje, mosdók teljes körű felújítása, elektromos felújítás, általános épületgépészeti munkák, 
csövek, szaniterek cseréje, felújítása, természettudományos szaktanterem ablakának cseréje, 
folyosók, közlekedők részleges felújítása, villamosvezetékek cseréje. 
 
Szecskő Zsolt: 
És ez a földszinten vagy az emeleten lévő tantermeket érinti majd? 
 
Kissné Matin Éva: 
El kell dönteni, hogy melyiket sürgősebb felújítani.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ez az önkormányzat szempontjából jelent majd valamilyen kötelezettséget? 
 
Kissné Matin Éva: 
Úgy tudom, hogy nem. 
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés? 
 
Jenei Károly:  
Csak arra lennék kíváncsi, hogy mennyire érzi kockázatosnak az iskola vezetése, illetve tanári 
kara, hogy egyre kevesebb a gyermek? Például korábban hallottuk, hogy az első osztályban 15 
tanuló jár, az óvoda nagycsoportjába jelenleg is csak 15 fő jár és ebből még máshová is visznek 
gyerekeket iskolába. 
 
Kissné Matin Éva: 
Általában véve kevés a gyermek.  
 
Jenei Károly:  
De ha azt vesszük, hogy 5 főt elvisznek a 15-ből, akkor ez 1/3-ot jelent. Én ezt veszélyes 
tendenciának érzem.  
 
Kissné Matin Éva: 
Ha az első gyermeket elviszik máshová, nagy valószínűséggel a másikat is el fogják vinni. Vagy 
amennyiben Gyöngyösön dolgozik a szülő, kényelmesebb, ha oda viszik őket. Természetesen én a 
saját iskolánk mellett kampányolok minden egyes alkalommal, amikor tehetem, de ha a szülő úgy 
érzi, hogy máshol jobb lesz a gyermekének, nem lehet ráerőszakolni. Még azt sem lehet 
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megértetni, hogy egy 30 fős osztálylétszámnál a tanító néni nem tud annyit ráfigyelni a gyerekre, 
mint egy 15 fő osztálynál.  
 
Jenei Károly:  
És mi a véleményed, nem fog ez rövid időn belül akár leépítést okozni? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nem hiszem. Úgy tűnik, most van a mélyponton a gyermekszületések száma. De ahogy látom, 
vannak 6-7 fős osztályok a tankerületben.  
 
Jenei Károly:  
A beruházással kapcsolatban vannak-e már részletek, hogy mikor kezdik meg a munkálatokat? 
Erre föl kell készülni, hogy milyen tanítási rend szerint folyik majd a munka a felújítás alatt. 
 
Kissné Matin Éva: 
Még nem rendelkezünk ezzel kapcsolatos információval. Sok iskola nyert ezen a pályázaton, nem 
tudom, hogyan tudják majd a határidőket tartani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Több iskola nyert? 
 
Kissné Matin Éva: 
Úgy tudom, hogy 10-nél több iskola nyert. Nem lehet még tudni, hogy mikor kezdik el a 
munkálatokat, azokat milyen ütemben tudják végezni. De úgy gondolom, hogy a folyamatos 
munkavégzés megoldható lesz váltott műszakkal vagy egyes osztály más intézményekben való 
elhelyezésével. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem volt semmiféle tájékoztatás ezzel kapcsolatban? 
 
Kissné Matin Éva: 
Sajtótájékoztató volt csupán a nyertes pályázatról, hogy melyik iskola mennyit nyert. Részletes 
tájékoztatás vagy az, hogy ki lesz a kivitelező, nem volt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az iskola felé sem volt semmiféle tájékoztatás, hogy hogyan tudná majd megoldani a tanítást a 
felújítási időszakban? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nem volt ilyen jellegű tájékoztatás. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebben az esetben érdekes lesz a felújítás időszaka! Kíváncsian várjuk! 
 
Jenei Károly:  
Az is érdekes, hogy amennyiben közbeszerzési eljárás keretében valósul meg a beruházás, az 
eljárásnak már folyamatban kellene lenni ahhoz, hogy határidőre elkészüljenek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
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IV. napirend A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2016-2017. évi 
beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A beszámoló késve érkezett, így azt nyomtatott formában tudtuk kiosztani. Tömören összefoglalja 
az egyesület 2017. évi tevékenységét és vázolja a támogatásként kapott 200.000.- forintos 
támogatás felhasználást, amit a nyári tábor megszervezésére biztosítottunk. Nem tudom, van-e 
kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 

V. napirend A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 2016-2017. évi beszámolója  

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót az elnök úrnak. 
 
Jenei Károly:  
Nem készültem írásos beszámolóval, így szóban mondanám el ugyanazt, amit már korábban is 
elmondtam. Mivel a sportév és a naptári év nem esik egybe, így a költségvetésünk is máshogyan 
alakul. A 2016-os bajnokságot megye I. osztályos felnőtt csapattal indítottuk, amihez kötelező volt 
az U19, U16, U14, és a Bozsik korosztály, tehát összesen 7 utánpótlás korosztállyal és egy felnőtt 
csapattal kezdtük el. Az összes igazolt játékosunk száma 110 volt. Egyre nehezebb volt az 
utánpótlást összerakni, és minél idősebbek voltak a gyerekek, annál kevésbé maradtak a faluban, 
tehát ebből adódott az, hogy a legidősebb csapatok esetében kisebbségben voltak a 
gyöngyöstarjániak. A legfiatalabbaknál viszont csak falubeliek voltak. Az U 19 gyakorlatilag 
folyamatosan kiöregedett. A tavalyi évben szembesültünk azzal, hogy a megye I. osztályt egyrészt 
az utánpótlás korosztályt, de főként a felnőtt labdarúgást képtelenség finanszírozni. Három évig 
voltunk megye I. osztályban és mára eljutottunk arra a szintre, hogy az amatőr szintű 
labdarúgásért is hatalmas összegeket kérnek. A TAO pénzeknek köszönhetően lehetett bizonyos 
más forrásból származó összegeket szabaddá tenni, ezért az elmúlt 3-4 évben drasztikusan 
emelkedett az az összeg, amit a felnőtt csapatban játszók számára biztosítani kellett. Ezt 
képtelenség saját pénzből finanszírozni. Cégeket kértünk, hogy támogassák a futballt, de sehol 
nem járunk sikerrel, a TAO pénzekre hivatkoztak, amit kizárólag utánpótlás nevelésre, illetve 
tárgyi eszközök beszerzésére lehet fordítani. Gyakorlatilag ebből adódik, hogy ebben az évben már 
nem tudtuk indítani a felnőtt csapatot. A játékosaink azt gondolták, hogy alacsonyabb osztályban 
nem hajlandóak futballozni, és elmentek olyan csapatokhoz, ahol több pénzt kaptak. Az 
utánpótlás nevelést az önerőt leszámítva teljes egészében a TAO pályázatoknak köszönhetően 
tudjuk finanszírozni, a felnőtt csapat finanszírozását nem tudtuk önerőből vállalni. A TAO 
pályázat önerejét biztosította a tavalyi évben az önkormányzat, ebből tudtuk eszközöket, 
berendezéseket vásárolni, mint például új mosógépeket, mert egyszerűen szégyen volt a gépek 
állapota. Másik jelentős tétel a létesítmények, pálya fenntartása, amihez nagy segítség az idei évtől 
az önkormányzat által foglalkoztatott karbantartó személye. Hogy pozitívumot is említsek, az U16 
és U14-es csapatunk megy utánpótlás bajnokságra, itt a középmezőnyben vagyunk és van a Bozsik 
programban is három csapatunk, akik közül mindenki gyöngyöstarjáni. Azonban itt is vannak 
problémáink, mivel a 9 éveseknél például 3 fiú van, így pedig nehéz működtetni az egyesületet. 
Úgy érzem, eredményben nem lógunk ki, csak a létszámmal vannak problémáink. Úgy tűnik, a 
gyerekek szemében nem vonzó a futball. Személy szerint vállaltam, hogy ameddig vannak helyi 
fiúk, akik szervezett keretek között szeretnének focizni, addig vezetem az egyesületet.  
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos, ahogy hallottuk, a létszámmal máshol is vannak problémák, mivel nincs gyerek. 
 
Benedek Péter:  
Az, hogy nem vonzó a foci, nem csodálom, mivel Magyarországon válogatott szinten sem tudunk 
focizni. Nincs példa. Már nincs értelme meccset nézni. 
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Nagy Károly:  
Van-e további kérdés a sportkör tájékoztatójával kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Személy szerint és úgy gondolom, mondhatom a képviselő társaim nevében is, köszönöm a 
munkádat reméljük, hogy folytatni fogod, mert ez azt is jelenti, hogy lesznek még focizni szerető 
és akaró gyerekek a faluban. 
 
Jenei Károly:  
Némiképpen kötelességünk is folytatni és nem csak azért, mert fenntartási kötelezettségünk 
vannak a létesítményeik vonatkozásában.  

VI. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Gyöngyöstarján Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Kettős előterjesztésről van szó. Egyrészt a megállapodás módosításáról, másrészt pedig a közös 
hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. Kiegészíteni valóm csak annyi az 
írásos előterjesztéshez, hogy abban a hatályba lépés december 1-jével szerepel, de amennyiben 
lehetséges, akkor korábbi hatályba lépést is lehetővé tennék azért, hogy a megüresedett 
álláshelyet be tudjam tölteni. 
 
Nagy Károly:  
A tavaly felvett ügykezelő lemondása miatt van szükség ennek a lépésnek a megtételére. Jegyző úr 
döntése, hogy már nem ügykezelőt, hanem egy pénzügyi ügyintézőt szeretne felvenni, mivel 
nagyon sok mindent nem lehetett az ügykezelőre bízni, a státusza miatt.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
December 3-án telik le a lemondási idő, de személy szerint nem tudom, hogy ezt teljes mértékben 
letölti-e.  
 
Nagy Károly:  
A lényeg mindenképpen az, hogy a jegyző úr egy köztisztviselőt szeretne felvenni, segíteni tudna 
kritikus problémákat jelentő területeken, mint például az ASP –vel kapcsolatos plusz teher, ami 
mindenhol probléma, azonkívül több ügyintéző között lett szétosztva a 2015-ben megüresedett 
szociális és igazgatási ügyintéző munkaköre. A feladatellátást ezek után már egy ügyintézővel már 
talán gördülékenyebbé lehetne tenni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Elegendőnek tűnik két ügyintéző helyére egyet felvenni? Mennyire vannak leterhelve a dolgozók? 
Amint tapasztalom, elég kevesen vannak.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nyilván a dolgozók leterheltsége nem egyenletes. Hogy úgy fogalmazzak, sem térben, sem időben. 
Nyilván vannak olyan dömping feladatok, amik hullám szerint jelentkeznek, és azokat mondhatni 
egyszerre kell teljesíteni. Ilyen például az adófizetések kezelésének a két időszaka, de ilyennek 
lehet venni az év végi szociális támogatások megállapodásával és kezelésével kapcsolatos 
időszakot is, mert például most a középiskolai tanulók támogatása szinte összecsúszott az 
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időskorúak támogatásával és mondhatni ez is egy tömbben, egyszerre jelentkezik. Nyilván ezt 
patikamérlegen elég nehéz mérni, és mondhatni az állam sem tesz arra kísérletet, hogy ezeket 
patikamérlegen mérje, az önkormányzati hivatalok finanszírozása sem aszerint zajlik, hogy 
mondjuk mennyi az időszükséglete azoknak a feladatoknak, amit a hivatal elvégez, hanem 
aszerint történik, hogy mennyi az a kalkulált létszám, amit lakosságszám alapján megállapít az 
állam. És abban mondjuk nem tesz különbséget, hogy mondjuk egy önkormányzatnál vannak-e 
megállapítva például plusz támogatások, amikkel egy önkormányzatnál foglalkozni kell, de a 
másiknál például nem kell.   
 
Szecskő Zsolt: 
Ezek szerint jól értem, hogy most egy olyan dolgozót keresünk, aki gyakorlatilag mindenhez ért? 
Tehát ért az adó ügyekhez, ért a pénzügyekhez, a szociális ügyekhez? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Olyat nyilván nem fogok találni, különösen úgy, hogy mostanában a pénzügyi területen nagyon 
sok üres álláshely van, amit nem tudnak betölteni az önkormányzatok. Ez egy nehéz történet. 
Viszont az elkövetkezendő közeli jövőre gondolnom kell arra, hogyan fogom megszervezni a 
hivatalban a feladatot, mert vannak olyan kolléganők akik bejelentették, hogy 40 évvel szívesen 
elmennének nyugdíjba. Az ő pótlásukra valahogy gondolnom kell úgy, hogy azokat a feladatokat 
az új kolléganő vagy kolléga is meg tudja ismerni, amiket itt most akár pénzügyi vonalon, akár 
pénztár vonalon, akár hagyatéki vonalon, akár vagyonnyilvántartás vonalon a mostani kolléganők 
elláttak, abba belelásson jobban úgy, hogy ne okozzon fennakadást a hivatali munkában esetleg 
az, ha nyugdíjazásra kerül a sor.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem tudom, hogy a dolgozók meddig bírják így, gyakorlatilag hogy megfeszített energiákkal kell a 
feladatukat ellátni.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mondanám azt, hogy nem sokáig. A hivatalon belül is érezhető az a feszültség, hogy a feladatok, a 
munkaterhek folyamatosan jönnek, nyilván, amint már mondtam, ezek lökéshullámszerűen is 
előfordulnak, akkor még nagyobb leterheltség van a köztisztviselőkön. Ezeket kiegyenlíteni nem is 
nagyon lehet, de azt látom, hogy ez a folyamatos feszültség mondhatni valakinek már a 
tűréshatárát feszegeti. Nyilván én vezető vagyok, nem pedig pszichológus, bár annak is kell lenni 
egy vezetőnek, és meg kell állapítani, hogy mi az a pont, ahol mondjuk valakinél elszakad a cérna. 
Tehát ezen a leterheltségen enyhíteni a legegyszerűbben és a legkönnyebben úgy lehetne, ha plusz 
embereket lehetne felvenni a hivatalba, viszont azzal is tisztában kell lenni, hogy az 
önkormányzati hivatalok általában nem a legjobban megfinanszírozott területek. Amióta 
megalakult a közös hivatal is, és nyilván azelőtt is, az önkormányzatoknak jelentős pluszt kellett 
hozzátenni ehhez a területhez.  
 
Nagy Károly:  
És amint már a legelején elmondtam, a köztisztviselők megbecsülése rendkívül alacsony. Azt 
látom, hogy a közeljövőben olyan dolognak vannak kitéve az önkormányzatok és a hivatalok, ami 
azt eredményezi, hogy elfogynak az emberek, nem lesz aki ide jönne dolgozni, nincs megbecsülés, 
sok a munka, anyagilag közel sincsenek megfizetve, ahhoz képest, hogy a vállalkozásokban vagy 
akár az állami intézményekben mennyit keresnek, még az a csoda, hogy maradnak. Leginkább 
azok maradnak, akik vagy elhivatottak és ilyen helyen kívánnak dolgozni, vagy közel állnak a 
nyugdíjhoz és nem akarnak már váltani. Nyilván ez utóbbiak vannak többen.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ez utóbbit érzem inkább valósnak. 
 
Nagy Károly:  
És amint már elmondtam az elején, a kormány nem is kíván az önkormányzati köztisztviselőkkel 
foglalkozni, csak nagy kegyesen megengedi az önkormányzatoknak, hogy a bevételeik terhére akár 
emelje meg a béreket. Egyáltalán nem értek egyet ezzel, sokunk véleménye is ez. Sajnos én is 
látom nap mint nap, hogy egyre leterheltebbek az itteni dolgozók, főleg amikor fölösleges 
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megkeresésekkel vagy feladatokkal kell foglalkozniuk, mint az ASP, és az eddig elvégzett egy 
napos munkát az ASP-vel három nap alatt végzik el.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Itt nem is feltétlenül az ASP-ről van szó, hanem olyan kapcsolt feladatokról, ami esetleg nem 
látszik a külvilág számára. Mint például az, hogy amennyiben megállapít egy szociális támogatást 
a bizottság, akkor az nem feltétlenül a határozat kiállítását jelenti, hanem további feladatok 
társulnak hozzá. Például a támogatás helyi nyilvántartásba vétele, központi szociális informatikai 
rendszerben történő rögzítése, az összeg kifizetése, lekönyvelése. Tehát itt többrétű az a 
háttérmunka, mint ami a külvilág, akár a képviselő-testület felé látszik. Ezek azok a 
többletmunkák, amik jelentősen meg tudják terhelni a dolgozókat.  
 
Szecskő Zsolt: 
Szó sincs arról, hogy nincsenek leterhelve vagy keveset dolgoznak. Sokkal inkább az az eredeti 
kérdésem, hogy elég lesz-e egy alkalmazottat felvenni ahhoz, hogy minden precízen menjen. De 
meg fogjuk látni akkor, ha sikerül egy olyan dolgozót találni, aki más területeken is be tud 
segíteni. Azt viszont nem tudom, hogy szem előtt lehet-e tartani, hogy lehetőleg helyi dolgozót 
vegyünk föl. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Úgy gondolom, hogy ezt korábban is szem előtt tartottam, hiszen a hely- és emberismeret nagy és 
megfizethetetlen előny. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Sajnos volt rá példa, hogy ez nem volt szempont. Akkor nem is vált be az a megoldás. 
 
Nagy Károly:  
Szerintem minden olyan területen, ahol állást hirdetünk meg, helyi embereket szeretnénk 
elsősorban felvenni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ilyen szempontból szerencsém volt, mert három embert kellett felvennem és mind a három helyi 
lakos volt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ennek örülünk. 
 
Már Ágnes:  
Az lenne az észrevételem, hogy ezt jeleztük-e az országgyűlési képviselőnk felé? Talán naivitás 
részemről, de azt gondolom, hogy amennyiben több helyről érkeznének jelzések, az nem csupán a 
tények tudatosítása lenne, de lenne egyfajta írásos bizonyítékunk is arról, hogy időben jeleztük a 
problémát. Mivel nem tudjuk saját bevétellel kompenzálni a többletmunkát, vagy más formában 
tudjuk tehermentesíteni őket, más megoldást nem látok, mint írásban megküldeni a 
képviselőnknek. Ha több helyről érkezik ilyen észrevétel, hogy ez kritikus pont felé közelít, azt 
gondolom, hogy ezt figyelembe kell, hogy vegye.  
 
Nagy Károly:  
Több önkormányzati, illetve köztisztviselői érdekképviselet rendezvényén, mikor részt veszek, 
mindenhol problémaként merül fel. Amennyiben partnerként lép fel, egyeztetéseket folytatnak a 
kormánnyal, sajnos azonban gyakran csak látszat egyeztetések vannak. Ők is látják a gondokat, 
megoldást azonban nem tudják, átpasszolják az önkormányzatoknak a felelősséget. De térjünk 
inkább vissza az eredeti határozati javaslatra, mely szerint módosítani kívánjuk a közös hivatal 
megállapodását. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk elsőként 
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról, a megküldött 
határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2017. (X. 11.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló, 22/2013. (III. 21.) határozatával elfogadott megállapodás 4. számú 
módosítását a határozat 1. mellékletének megfelelően elfogadja, felhatalmazza a polgármestert  
megállapodás módosításának aláírására és egységes szerkezetű szövegét a határozat 2. 
mellékletének megfelelően állapítja meg. 
A módosítás 2017. november 15-étől hatályos. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Mivel a módosítás egyidejűleg érinti a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatát is, azt is 
szükséges módosítani. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatnak megfelelően az SZMSZ módosításáról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2017. (X. 11.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
27/2013. (IV. 25.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak 
szerint módosítja és egységes szerkezetű szövegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg: 
 
1. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata (továbbiakban KÖH SZMSZ) 4. § (1) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(1) A Hivatal számlavezető pénzintézete a Mátra Takarékszövetkezet.” 
 
2. A KÖH SZMSZ 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. § (4) A költségvetési szerv közfeladatai és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció 
szerinti megjelölése: 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége  
011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások  
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” 
 
3. A KÖH SZMSZ 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„15. § (1) A hivatal összlétszáma 13 fő köztisztviselő. 
(2) A Hivatalt 1 fő jegyző vezeti, helyettese az aljegyző, vagy a jegyző által megbízott 
köztisztviselő. A Hivatal székelyén kinevezett köztisztviselők száma 6, a Hivatal Gyöngyösoroszi 
Kirendeltségén kinevezett köztisztviselők száma - amennyiben kinevezésre került, az aljegyzővel 
együtt - 6. 

(3) A közös önkormányzati hivatal székhelyén kinevezett köztisztviselők: 
- 2 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
- 1 fő adóügyi ügyintéző 
- 1 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő községüzemeltetési ügyintéző. 
 

(4) A közös önkormányzati hivatal kirendeltségén kinevezett köztisztviselők: 
- 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 
- 1 fő adóügyi ügyintéző  
- 2 fő igazgatási ügyintéző 
- 1 fő aljegyző vagy aljegyző hiányában a kirendeltség vezetésével megbízott 

köztisztviselő.” 
4. A KÖH SZMSZ 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„28. § A Hivatal köztisztviselői a munkakörre vonatkozó megfelelő végzettséggel, megfelelő 
végzettségű köztisztviselő hiányában a jegyző kijelölése alapján a munkaköri leírásukban leírtak 
szerint helyettesítik egymást.” 
 
5. A KÖH SZMSZ 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„30. § Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 
a) igazgatási ügyintéző   
c) adóügyi ügyintéző  
d) pénzügyi ügyintéző  
e) gazdálkodási ügyintéző 
f) községüzemeltetési ügyintéző” 
 
6. A KÖH SZMSZ 2.1. melléklete helyébe a következő 2.1. melléklet lép, hatályát 
veszti a 2.2-2.6. melléklet: 
 
2.1. melléklet A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó ügyintézők  
feladat- és hatásköre  [4] 
 
1. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó igazgatási ügyintéző 
feladat- és hatásköre 
 
a. szociális ügyek, az önkormányzat szociális ellátásaival kapcsolatos ügyek és az ezzel 
összefüggő gazdálkodási feladatok előkészítése 
b. a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összefüggő önkormányzati feladatok ellátása 
c. gyámhatósági ügyek és az ezzel összefüggő gazdálkodási feladatok előkészítése 
d. a Képviselő-testület és annak szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának működésével 
összefüggő feladatok ellátása 
e. az Önkormányzat közfoglalkoztatási feladatainak ellátása és az ezzel összefüggő 
gazdálkodási feladatok előkészítése 
f. iratkezelés és felügyelete 
g. népesség-, lakcím- és címnyilvántartás 
h. munkaköréhez tartozó rendeletek és szabályzatok előkészítése 
i. statisztikai adatszolgáltatások teljesítése 
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2. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó pénzügyi ügyintéző I. 
feladat- és hatásköre 
 
a. munkaügyi feladatok ellátása 
b. ingatlanvagyon-kataszterrel összefüggő feladatok ellátása 
c. törzskönyvi nyilvántartások, alapító okiratok kezelése 
d. selejtezés és leltározás  
e. szerződésnyilvántartás 
f. könyvviteli feladatok ellátása 
g. belső ellenőrzési, vezetői ellenőrzési feladatok szervezése és végrehajtása 
h. munkaköréhez tartozó rendeletek és szabályzatok, különösen pénzügyi tárgyú  
szabályzatok előkészítése 
i. statisztikai adatszolgáltatások teljesítése 
 
3. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó pénzügyi ügyintéző II. 
feladat- és hatásköre 
 
a. kereskedelmi és telepengedélyek ügyintézése 
b. selejtezés és leltározás  
c. hagyatéki ügyintézés 
d. pénztár 
e. szigorú számadású nyomtatványok kezelése és bélyegzőnyilvántartás 
f. szerződésnyilvántartás 
g. munkaidőnyilvántartás, munkavállalói személyi jövedelemadó ügyek 
h. könyvviteli feladatok ellátása 
i. törzskönyvi nyilvántartások, alapító okiratok kezelése 
j. munkaköréhez tartozó rendeletek és szabályzatok előkészítése 
k. statisztikai adatszolgáltatások teljesítése 
 
4. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó községüzemeltetési 
ügyintéző feladat- és hatásköre 
 
a. polgári védelem ügyintézés 
b. állatvédelmi hatósági ügyek 
c. településrendezési eszközökkel és településképvédelemmel kapcsolatos feladatok 
d. közterületekkel kapcsolatos ügyintézés 
e. közutakkal kapcsolatos ügyintézés 
f. köztemetővel kapcsolatos ügyintézés 
g. A Képviselő-testület településfejlesztési és kulturális ügyekkel foglalkozó bizottságának 
működésével összefüggő feladatok ellátása 
h. munkaköréhez tartozó rendeletek és szabályzatok előkészítése 
i. statisztikai adatszolgáltatások teljesítése 
 
5. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó gazdálkodási ügyintéző 
feladat- és hatásköre 
 
a. Az Áht.-ben és az Ávr.-ben meghatározott gazdálkodási és könyvviteli feladatok ellátása 
b. állami támogatások és normatívák igénylése és elszámolása 
c. hitelügyintézés 
d. a szabadon álló pénzeszközök lekötésével kapcsolatos ügyintézés 
e. banki forgalom és utalások kezelése 
f. kiküldetéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása 
g. pénzügyi ellenjegyzés 
h. munkaköréhez tartozó rendeletek, különösen költségvetési és zárszámadási rendeletek   és 
szabályzatok előkészítése 
i. statisztikai adatszolgáltatások teljesítése 
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6. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó adóügyi ügyintéző 
feladat- és hatásköre 
 
a. önkormányzati adóhatósági feladatok 
b. hagyatéki ügyintézés 
c. mezőőri járulékkal összefüggő feladatok 
d. pénztár 
e. munkavállalói személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó ügyek 
f. számlák kiállítása, követelések nyilvántartása 
g. termőfölddel összefüggő önkormányzati hivatali feladatok 
h. munkaköréhez tartozó rendeletek és szabályzatok előkészítése 
i. statisztikai adatszolgáltatások teljesítése 
 
Az ügyintézők munkaköri leírását az SZMSZ figyelembevételével a jegyző állapítja meg. 
 
[2.2-2.6 melléklet hatályon kívül]” 
 
7. A KÖH SZMSZ 2.9 melléklet megnevezése az alábbira változik: 
 
„2.9. melléklet 
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén dolgozó gazdálkodási 
ügyintéző feladat és hatásköre” 
 
8. A KÖH SZMSZ 2.10 melléklet megnevezése az alábbira változik: 
 
„2.10. melléklet 
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén dolgozó pénzügyi ügyintéző 
feladat és hatásköre” 
 
9. A KÖH SZMSZ módosítása 2017. november 15-én lép hatályba. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. november 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 

2./ Környezetvédelmi rendelet módosítása, pontosítása. 

(Rendelettervezet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábban elfogadott rendeletünkben az szerepel, hogy „A község belterületén és attól számított 
500 méteren belül tilos üzemi zajt okozni 22 óra és 7 óra között”. A rendelet eredeti célja a 
belterület és közvetlen közelében lévő zajt kibocsátó munkák korlátozására volt. Azonban a 
rendelet nem vette figyelembe, hogy a község közelében szőlőműveléssel foglalkozó gazdákra is 
vonatkozik a szabályozás. Őket gyakran éjszakai növényvédelmi munkákra kényszeríti a természet 
és kényszerből egyszer-egyszer éjszaka is kénytelenek permetezni. Az ő munkájuk akadályozása 
nem célunk, ezért javaslom a rendelet megváltoztatását oly módon, hogy az a szövegrész, melyet 
korábban idéztem, törlésre kerüljön. 
 
Benedek Péter:  
A módosítást magam is támogatom, tőlem is kérdezték, hogy mi a rendelet célja. Helyesen 
tesszük, ha kijavítjuk azt. 
 
Nagy Károly:  
Magam is több helyről kaptam visszajelzést és jobban átgondolva látom, hogy nem ez a fajta 
szabályozás a megfelelő. Bízom abban, amint az újságban is leírtam, hogy a józan ész diktálta 
magatartást követve, ha nem muszáj, nem zavarjuk egymás pihenését.  
 



 1607

Jenei Károly:  
Magam is meglepődtem a visszajelzéseket látva, hogy a rendelet nem csupán a mi általunk 
problémaként megjelölt extrém zajokra vonatkozik, mint például a seregélyriasztók működtetése. 
 
Nagy Károly:  
Ezt a részt meghagyjuk a rendeletben, csak az üzemi zajra vonatkozót kellene törölni. 
Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a rendelettervezetben szereplők szerint! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2017. (X. 16.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről 

szóló 13/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Kiegészítésként még kérném, hogy a honlapról is kerüljön levételre, és a javított változat legyen 
már feltéve. 

3./ Arany János Tehetséggondozó Program 

 
Dr. Jakab Csaba:  
Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból érkezett felhívás az Arany János Tehetséggondozó 
Program vonatkozásában. December 12-ig kellene az önkormányzatban benyújtani azt a döntést, 
hogy a programhoz továbbtanulni szándékozó 8. osztályos diák csatlakozhasson a képviselő-
testület támogatásával. Az általános iskola igazgató asszonyától kérdezném meg, hogy van-e 
ebben a tanévben olyan 8. osztályos tanuló, akit esetleg érdekelne a program és részt is tudna 
benne venni? 
 
Kissné Matin Éva: 
Milyen feltételeknek kell megfelelni? Tanulmányi eredmény, hátrányos helyzet? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A pályázati felhívásban nincs meghatározva az, hogy a jelentkezőnek milyen tanulmányi 
eredménnyel kell rendelkeznie. Nyilván olyan szükséges hozzá, hogy a diák középiskolai 
tanulmányokat tudjon folytatni, hiszen eredményesen kell felvételiznie a Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumba. Ezenkívül a programban részt vesz az egri Neumann János Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium is. Nem feltétlenül kell hátrányos helyzetűnek lennie, elegendő ha 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy amennyiben nem részesül, a gyermekjóléti 
szolgálat javaslata alapján, melyet az iskola és a szülő kezdeményezésére készít el és ebben 
megállapítja, hogy a gyermek rászorult.  
 
Kissné Matin Éva: 
Meg fogom kérdezni a 8. osztályos osztályfőnököket, de véleményem szerint nincs olyan, aki ezt a 
két megadott iskolát választaná, illetve a felsorolt paraméterekkel rendelkezik. Pontosan miből áll 
a gyermekjóléti szolgálat javaslata? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-
e a tehetséggondozó programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a 
Gyermekvédelmi törvény 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie, azaz a 
gyermekjóléti szolgáltatást valamilyen formában igénybe vette. 
 
Kissné Matin Éva: 
Meddig kell ezt jelezni a képviselő-testület felé? 
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Dr. Jakab Csaba:  
December 12-ig kell beadni a pályázatot, amiről a képviselő-testületnek az ezt megelőző ülésén 
kell döntenie, azaz november 23-án.  
 
Kissné Matin Éva: 
Meg fogom kérdezni az osztályfőnököket. 

4./ Gyöngyöstarjáni Pávakör egyesületi név használatához való hozzájárulás 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Pávakör kérelmet nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy szeretnének egyesületté alakulni, mint 
Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület. A kérelmük arra irányul, hogy használhassák a település 
megnevezését, tehát a Gyöngyöstarján szót. 
 
Ludányi Ferenc: 
Mivel minket, gyöngyöstarjániakat és a gyöngyöstarjáni önkormányzatot képviselik, 
mindenképpen támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Én is hasonlóképpen vélekedem. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Együttesen javaslom azt is eldönteni, hogy hozzájárul-e a képviselő-testület ahhoz, hogy a 
Pávakör székhelyeként az önkormányzati tulajdonban lévő IKSZT épületét jelölje meg, tehát a 
Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlant. 
 
Már Ágnes:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs ellenvetés vagy további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az alkuló 
Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület nevében a település nevét használhassa. 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az alkuló 
Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület székhelyeként az önkormányzat tulajdonában álló, 
Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 1 szám alatti ingatlan kerüljün bejegyzésre. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figelmét, hogy a határozatot küldje meg a kérelmező 
Nádasdi Lászlóné (Gyöngyöstarján, Kossuth u. 23.) szám alatti lakos részére. 
 
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 90/2017. (X. 11.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület név -és székhelyhasználatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az alkuló 
Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület nevében a település nevét használhassa. 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az alkuló 
Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület székhelyeként az önkormányzat tulajdonában álló, 
Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 1 szám alatti ingatlan kerüljün bejegyzésre. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figelmét, hogy a határozatot küldje meg a kérelmező 
Nádasdi Lászlóné (Gyöngyöstarján, Kossuth u. 23.) szám alatti lakos részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

5./ Műfüves karbantartógép beszerzése 
(Árajánlat a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kiosztott árajánlat egy látszólag egyszerű, a műfüves pálya karbantartására alkalmas szerkezetre 
vonatkozik. Tudni kell, hogy a pálya karbantartására éves szinten igen nagy összegeket, 
számszerűen 500-540.000.- forintot költ az önkormányzat, ezen kiadás helyett lehetne 
megvásárolni ezt a gépet, ami néhány éven belül behozná az árát. Szücsi község már megvette és 
felajánlotta, hogy akár közösen is lehetne használni azt, amennyiben kifizetjük a vételár felét.  
 
Jenei Károly:  
Akár bérbe is vehetnénk akkor ezt a gépet, mivel évente csak 1-2 alkalommal kell a pályát karban 
tartani. A kérdés még, hogy a meglévő karbantartási szerződést fel tudjuk-e bontani. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, nem lehet akadálya annak, hogy felmondjuk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ily módon akár karbantartási szerződést is lehetne kötni Szücsivel.  
 
Ludányi Ferenc: 
Mivel elsősorban az iskola használja, ők is beszállhatnának anyagilag a karbantartásba. 
 
Jenei Károly:  
Akár a jövő évi TAO pályázatok közé is be lehetne venni egy ehhez hasonló karbantartó gép 
beszerzését.  
 
Nagy Károly:  
Ezek szerint a képviselő-testület nem támogatja a Szücsi községgel közös beruházást, hanem 
inkább várjunk a jövő évi pályázatok megjelenéséig. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

6./ Bodnár László könyvének beszerzése 
 
Nagy Károly:  
Telefonon megkeresett Bodnár László, hogy a képviselő-testület szeretne-e további könyveket 
vásárolni az általa írt Gyöngyöstarján c. könyvből. A tulajdonunkban már csak 3 darab maradt, így 
amennyiben ajándékozni szeretnénk belőle, további példányokat kell vásárolnunk. 
 
Már Ágnes:  
Javaslom, hogy legyen néhány darab tartalékban. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos tartalmilag több ponton nem felel meg a valóságnak. 
 
Jenei Károly:  
Hosszabb távra gondolva, lehet hogy jobb lenne egy rövidebb könyvet kiadatni, sok képpel, ami 
talán a nem magyar anyanyelvű vendégeink számára is jobb ajándék lehetne. 
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Már Ágnes:  
Addig is jó lenne, ha lenne valami, amit tudunk ajándékozni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Amennyiben a képviselő-testület egy színes, képekkel ellátott kiadványt szeretne készíttetni, a 
Kulturális és Településfejlesztési Bizottság fotópályázatára beküldött anyagot is fel lehetne 
használni. 
 
Szecskő Zsolt: 
És akkor abban a múltat ábrázoló képeket is lehetne megjelentetni. 
 
Már Ágnes:  
Pálosiné, a művelődésszervezőnk már elkezdte összegyűjteni a faluban fellelhető régi fényképeket. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Sok anyag összegyűlt a helyi értéktár bizottság gyűjtésében is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy amennyiben a múltat is be akarjuk mutatni, mindenképpen legyen a képek alatt 
kommentár, hiszen lehet, hogy nem érthető, számunkra miért fontos, miért akarjuk bemutatni az 
adott képet. 
 
Nagy Károly:  
El lehet indítani a kiadvány szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos folyamatot, de 
egyelőre a Bodnár László úr könyvével kapcsolatos döntést kellene meghozni. Hány darabot 
vásároljunk? 
 
Jenei Károly:  
10 darabot javasolok belőle. Inkább az új könyv kiadására kell majd fókuszálni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja, hogy 10 darab könyvet vásároljunk Bodnár Lászlótól, 
kérem az alábbi határozati javaslatnak megfelelően szavazzunk: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Dr. Bodnár László szerzőtől 10 darab "Gyöngyöstarján" című könyvet vásároljon bruttó 
50.000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2017. (X. 11.) KT 

határozata 
 

"Gyöngyöstarján" című könyv vásárlásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Dr. Bodnár László szerzőtől 10 darab "Gyöngyöstarján" című könyvet vásároljon bruttó 
50.000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
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Jenei Károly:  
Lehet tudni valamit a Haller pincéről? 
 
Nagy Károly:  
Itt voltak a tulajdonosok, beszéltem velük, úgy néz ki, hogy ők szeretnék eladni. Mivel jó lenne 
önkormányzati kézben tudni az ingatlant, egyeztetéseket kezdeményeztem az országgyűlési 
képviselő úrral, illetve a Mátra-projekt vezetőjével. Ebben az évben talán kiderül, hogy 
belekerülhet-e a Mátra-projektbe. 
 
Ludányi Ferenc: 
Én úgy látom, hogy csak működésképes állapotban lehetne nyereséges. 
 
Már Ágnes:  
Akár szállodává is át lehetne alakítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azonban ehhez milliárdok kellenének. 
 
Nagy Károly:  
Egy szakember volt itt felmérni az ingatlant és ő mondta, hogy már ahhoz 1,5 milliárd forint 
kellene, hogy látogathatóvá tegyük a pincét. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egy tagban hasznosítani nem igazán lehetne, mivel maga a működés költségei olyan magasak 
lennének, hogy azt nem lehet vállalni. 
 
Nagy Károly:  
Igazság szerint már az megérné, ha bemutathatóvá lehetne tenni. Ezt követően múzeumot, 
szállodát, borászattal kapcsolatos gyűjteményt létrehozni már egy következő lépés lenne, de biztos 
vagyok abban, hogy egyik sem hozná be a befektetett tőkét. Meglátjuk, hogy érdemesnek tartja-e 
az állam, hogy bevegyék a projektbe. 
 

7./ Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés  
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Tegnap este Bátonyterenyén jártunk, ahol megtekintettük az ottani közvilágítást. Olyan új típusú 
lámpákat tettek fel, amely szórja a fényt. A technológia egyre korszerűbb és ez a közvilágítás 
javára válik. Saját véleményem, hogy a fényerő és a kivitelezés minősége egyaránt jó, ha nálunk is 
ilyen lenne, örülnénk neki. 
 
Ludányi Ferenc: 
Valóban jó volt a világítás. 
 
Nagy Károly:  
A múltkori testületi ülésen volt itt a kivitelező, ezt követően beszéltünk közbeszerzési szakértővel, 
aki azt mondta, hogy a javasolt módon eljárva nem szükséges közbeszerzési eljárást kiírni, és 
jegyző úr is átnézte az anyagot és nem talált benne olyan adatot, ami szükségessé tenné a 
közbeszerzést. A kiosztott ajánlattételi felhívást küldenénk el cégeknek, ahonnan három 
árajánlatot várnánk.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kiosztott ajánlattételi felhívás is arról szól, hogy három árajánlatot kérünk olyan cégektől, akik 
már szereltek fel legalább annyi lámpát, mint amennyit mi kívánunk felszereltetni 
Gyöngyöstarjánban és ez az ajánlatkérés is csak akkor érvényes, ha az ajánlatkérés után is 
megállapítható, hogy egyébként ez a beszerzés nem tartozott a közbeszerzési törvény hatálya alá. 
Amire az árajánlatot kérjük, az egy szolgáltatási szerződés. Ennek a szolgáltatási szerződésnek a 
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keretében kell a szolgáltatónak egyrészt felszerelnie a lámpatesteket, másrészt a villamos-energia 
vásárlás is hozzájuk tartozna, ami elsősorban azért előnyös, mert minél olcsóbban, a beépített 
teljesítményt biztosítva minél kevesebb energia felhasználásával tudjon a rendszer működni. 
Harmadrészt a karbantartási feladatokat is a szolgáltató végezné oly módon, hogy 
cseregaranciával kérnénk a lámpák felszerelését. Ez a szolgáltatási szerződés egy olyan hitel-
konstrukcióhoz fog csatlakozni, amelynek a megkötése, teljesítése a szolgáltató feladata lesz, ha 
önerőből ezt nem tudja meghitelezni. Tehát mi nem a bankkal leszünk szerződéses jogviszonyban, 
hanem a szolgáltatói céggel. Ezt majd a szerződésekben kell megjeleníteni, hogy olyan 
szerződéseket kössünk majd a szolgáltató céggel, amely biztosítja a közvilágításnak, mint kötelező 
önkormányzati feladatnak a fenntartását akkor is, ha esetleg a szolgáltató nem tudna például egy 
törlesztő részletet kifizetni a bank felé.  
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben a közvilágítással foglalkozó szakemberek a lámpatestek felszerelésekor 
megállapítják, hogy az arra a helyre felszerelendő égő kapacitása nem megfelelő, van lehetőség azt 
cserélni? Ezzel azt értem, hogy lehet a későbbiekben módosítani az ajánlattételi felhívásban 
szereplő paramétereken? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az ajánlattételi felhívás tartalmaz egy olyan kitételt, mely szerint: „Amennyiben a műszaki átadás-
átvételi eljárás eredményeként az Ajánlatkérő az eredetinél legfeljebb 51%-kal nagyobb 
teljesítményű lámpát kíván a lámpák legfeljebb 20%-án felszereltetni, az nem eredményezheti az 
Ajánlati ár változását, az Ajánlattevő köteles az eredeti ajánlatát fenntartani, az ebből eredő 
teljesítménynövekedés az Ajánlatkérő költsége.” 
 
Jenei Károly:  
Amennyiben csak egy érvényes árajánlat érkezik be, az nem jelenthet gondot? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem, abban az esetben el lehet fogadni. A közbeszerzési eljárásnál is hasonlóan működik. 
 
Jenei Károly:  
Meddig lehet benyújtani az árajánlatokat? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Október 25. 16 óráig. Akkor lesz a beérkező ajánlatok bontása, ami a beszerzési szabályzatunkban 
foglaltak szerint fog lezajlani. Amennyiben aznapra egy testületi ülést is beütemezünk, a 
képviselő-testület dönthet is a nyertes pályázatról. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy küldjük meg ezeket az ajánlattételi felhívásokat, hogy minél előbb el lehessen 
kezdeni a beruházást. Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a kiosztott határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2017. (X. 11.) KT 

határozata 
 

közvilágítási szolgáltatási szerződés ajánlatkéréséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. 
melléklete szerint a "Közvilágítási szolgáltatási szerződés Gyöngyöstarján területén" tárgyú 
ajánlattételi felhívás tartalmát és felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívás 13b) pontjának 
megfelelő 3 ajánlattevő részére azt megküldje. 
A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatokat 2017. október 25-én 17 órakor tartott rendkívüli 
ülésen bírálja el. 




