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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 29-én  

     18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 
 Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel. Ennek megfelelően:  
 

Napirendi javaslat: 

 
  I. napirend:  A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt 
pályázat benyújtása 

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

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ludányi Ferenc és Már Ágnes személyében. 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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I. napirend A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Korábban megküldtük a pályázati kiírást, illetve azt a térképet, amelyen jeleztük az 
elképzelésünket a felújítandó útszakaszra vonatkozóan.  A pályázható maximális összeg 10 millió 
forint. Az alábbi célok megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot 
benyújtani:  
− külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, 

valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) 
csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és 
eszközbeszerzés),  

− vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű 
víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése),  

− villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív 
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti 
kiépítése),  

− vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése,  
− területrendezés, gyümölcsfa-és/vagy szőlőtelepítés. 
Mivel számunkra elsősorban a zártkerti utak felújítása lenne fontos feladat, az elképzelésünk 
szerint a maximálisan pályázható összeg 90%-ig, tehát 9 millió forintig jelölnénk meg az 
útfelújítást és a fennmaradó 1 millió forint értékhatárig lenne az ún. kiegészítő infrastruktúra 
kiépítése, amit a fenti pontokból kellene kiválasztani. Ismerve a területet és a lehetőségeinket, 
véleményem szerint a vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz 
kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése lenne kivitelezhető. 
 
Már Ágnes:  
A jelölt területen van önkormányzati ingatlan? 
 
Nagy Károly:  
Csak a zártkertekhez vezető út tartozik az önkormányzat tulajdonába, a többi magánterület. 
Illetve ott található a Köves domb is. A térképet kiosztottuk. 
 
Jenei Károly: 
Ezt tehát útfelújításra lehetne beadni? 
 
Nagy Károly:  
Ez lenne a számunkra legfontosabb. Kb. 2,5 km útszakasz van megjelölve, amelynek teljes 
felújításához a pályázati összeg kevés. A tavalyi évben már 4 millió forintot elköltöttünk erre a 
szakaszra, a mostani 9 millióval már talán meg lehetne szüntetni a süllyedéseket, úthibákat. 
 
Jenei Károly: 
Ezek szerint lehetőség van egyes útszakaszok javítására is, nem egybefüggően kell érteni. 
 
Nagy Károly:  
Szakaszonként is fel tudjuk újítani a tavaly nem sikerült részeket, illetve kb. 100 méteres 
szakaszon földút átépítése is szerepel a pályázatban, itt lehetne feldolgozni a máshol termelődő 
hulladékokat. A pályázat pontrendszerben bírálódik el, úgy gondolom a lehetőségekhez képest 
sikerült megírni a legjobb pályázatot. Önerő nem szükséges, így mindenképpen javaslom, hogy 
próbáljuk meg. 
 
Szecskő Zsolt:  
A 100 méteres szakaszon aszfalt vagy köves megoldás lenne? 
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Nagy Károly:  
Kövezve lenne, illetve árok lenne kialakítva.  
  
Már Ágnes:  
Esetleg a vízvételi hely helyett gyümölcsös nem lehetne telepíteni? Mondjuk az út mellett? 
  
Dr. Jakab Csaba:  
Zárt kertről van szó a pályázatban.  
 
Szecskő Zsolt:  
A víztározót lehetne a faluhoz közelebb hozni. 
 
Nagy Károly:  
Lehetne a vízmű területe mellé, de ez viszont a zártkertektől esik távol. 
 
Jenei Károly: 
Esetleg közkifolyót létesíteni az út mellett a turistáknak. 
 
Szecskő Zsolt:  
Ez ellenőrizhetetlen lenne. A víztározó jobb megoldásnak tűnik. Mekkora útszakaszt lehetne 
felújítani? 
 
Nagy Károly:  
Árajánlatot fogunk kérni, ami bár m2-re lesz megadva, de kikalkulálható. Jelenleg 3 méter széles 
az az útszakasz. 
 
Szecskő Zsolt:  
Nem is szabad keskenyebbre venni! 
 
Nagy Károly:  
Nem, de szélesebb sem lehet, mivel az már építésköteles tevékenységnek számít. Nyertes pályázat 
esetén a pályázati összeg 4%-a lesz a pályázatírásért fizetendő díj. 
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk a határozati javaslatról a következők 
szerint: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Földművelésügyi Minisztérium a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt felhívására 
pályázatot nyújtson be. A pályázat tárgya az önkormányzat tulajdonában álló 0387/2 és 0383 
hrsz-ú utak felújítása valamint legfeljebb 50 m3 befogadóképességű csapadékvíz tározó építése. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. január 31.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 29.) KT 
határozata 

 
zártkerti utak fejlesztési pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Földművelésügyi Minisztérium a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt felhívására 
pályázatot nyújtson be. A pályázat tárgya az önkormányzat tulajdonában álló 0387/2 és 0383 
hrsz-ú utak felújítása valamint legfeljebb 50 m3 befogadóképességű csapadékvíz tározó építése. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

II. napirend  Indítványok, egyebek 

 
Nagy Károly:  
Van-e további javaslat, indítvány? 
 
Jenei Károly:  
Ha már pályázat, hogy állunk a védőnői szolgálat felújításával? 
 
Nagy Károly:  
Következő testületi ülésre behozzuk azt a céglistát, ahonnan a testület kiválaszthatja, hogy kiktől 
kér árajánlatot a kivitelezésre. 
 
Jenei Károly:  
Fölöslegesnek találom ezt a kört. Javaslom, hogy hatalmazzuk meg a polgármestert ezen cégek 
kiválasztásával, hogy minél hamarabb beérkezzenek az árajánlatok és a munkálatok is hamarabb 
indulhassanak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezek szerint tehát a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnői szolgálat 
kialakítására legalább 3 ajánlattevőtől árajánlatot kérjen és a beérkezett árajánlatokat terjessze a 
Képviselő-testület elé elbírálásra. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Támogatom a javaslatot. 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben és ha nincs további észrevétel vagy hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslat alapján: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a védőnői szolgálat kialakítására a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat 
megvalósítása érdekében legalább 3 ajánlattevőtől árajánlatot kérjen és a beérkezett árajánlatokat 
terjessze a Képviselő-testület elé elbírálásra. 
 
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 2/2018. (I. 29.) KT 

határozata 
 

védőnői szolgálat építési munkáinak árajánlatkéréséről 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a védőnői szolgálat kialakítására a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat 
megvalósítása érdekében legalább 3 ajánlattevőtől árajánlatot kérjen és a beérkezett árajánlatokat 
terjessze a Képviselő-testület elé elbírálásra. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Nagy Károly:  
Van-e más? 
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Már Ágnes:  
A nyertes traktor pályázattal kapcsolatban merültek fel ötletek arra vonatkozóan, hogyan lehetne 
felhasználni azt. Tudjuk, hogy a falu elöregedik. Ennek következtében sokan nem tudják önerőből 
megoldani a vízelvezető árkok tisztán tartását, pedig ez az ott lakók kötelessége. Nem lehetne- e 
bérbe adni a traktort és annak tartozékát, hogy bérmunkában lehetne az árkokat megtisztítani. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az eszközbeszerzésre irányuló pályázatok nagy többségénél előírás, hogy bevételt nem szerezhet 
belőle a nyertes pályázó. 
 
Nagy Károly:  
Meg kell nézni a beadott pályázatot, hogy ebben kikötésként szerepel-e az említett, bevételszerzést 
tiltó rész. Bár azt már előre meg lehet tudni, hogy amennyiben bérbe is tudnánk adni az eszközt, 
mint önkormányzat valószínűleg nem tehetnénk meg, céget kellene alapítani. 
 
Már Ágnes:  
Egy további ötletként merült az fel, hogy el kellene azon gondolkodni, milyen érdekességgel, 
vásári lehetőséggel lehetne kibővíteni a szeptemberben megrendezésre kerülő falubúcsút? Már 
tavaly sem volt sátor, sergő és emiatt több kritikai megjegyzést is hallottam. Esetleg nagyobb 
érdeklődést lehetne kelteni, ha a sátrasoknak ingyen biztosítanánk a közterületen a lehetőséget. 
 
Nagy Károly:  
Már most is csak jelképes összeget kérünk tőlük. Nem ez a baj. Mivel nincs érdeklődés, kevés a 
vásárló (megjegyzem, amilyen árukat látok csodálom, hogy egyáltalán van vásárló), ezért kevés a 
bevétel és nem érdekük következő évben is jönni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek. A forgalom miatt nem jönnek. 15-20 éve ugyanazokat a bóvlikat árulják.  
 
Már Ágnes:  
Esetleg szélesíteni kellene az árusok palettáját. Kézműves termékeket, hagyományos eszközöket 
készítő árusokat lehetne beszervezni. A Múzeum udvarán fel lehetne állítani a népi sergőjét. 
 
Ludányi Ferenc: 
Ez alapvetően egyházi ünnep. Nem tudom, mennyire kellene ebbe beleavatkozni az 
önkormányzatnak. 
 
Jenei Károly:  
A tavalyi évben is próbáltuk a sergőt ide csábítani. Már meg is találtuk a helyet, ahová majd 
felállítja azt, de az utolsó pillanatban lemondta.  
 
Nagy Károly:  
A probléma, hogy megváltozott a családok programja ünnepek alkalmával. Régen délelőtt 
elmentek a temetőbe a misére, majd ebéd után lejöttek a faluba, elnézelődtek, vásárolgattak, 
beszélgettek. Ma az ebéd után rohan mindenki vissza a városba, nincs idejük, kedvük más jellegű 
társasági életre. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek. Azt se felejtsük el, hogy mindez költségekkel járna az önkormányzat számára. 
Amennyiben azonban mégis fel kívánjuk vállalni a vásárral, szórakozási lehetőségekkel 
kapcsolatos feladatokat, szeptemberig még van időnk ötletelni, kitalálni mi lenne a 
legalkalmasabb. 
 
Nagy Károly:  
Van más javaslat? 
 




