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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 8-án  
     16,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Benedek Péter 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, megjelent meghívottakat, 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: 

 
1. napirend  014/18. hrsz. út értékesítése 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
2. napirend  Szavazatszámláló Bizottság póttag megválasztása 

  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 
(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 Szecskő Zsolt és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend 014/18. hrsz. út értékesítése  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amint az előterjesztésben is olvasható, tavalyi év novemberben tárgyalta a képviselő-testület 
Pásztiné Szecskő Anna, önkormányzati út egy részének megvásárlására irányuló kérelmét. A teljes 
út megvásárlására Benedek Péter ez év márciusban adott be kérelmet. A vásárlás célja, hogy a 
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tulajdonában lévő területeket egyesítse, viszont a telekegyesítés akadálya terület közepén húzódó 
út. Ennek az útnak az önkormányzat részéről nincs jelentősége. Míg a korábbi kérelemben 1084 
m2 nagyságú terület megvásárlásáról volt szó, most 2042 m2-re nőtt a megvásárolandó terület 
nagysága, melynek ára 100 Ft/m2, összesen tehát 204.200.- Ft. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 
szerint: „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a 
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 
bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati 
képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
 
Benedek Péter:  
Be szeretném jelenteni, hogy jelen kérelem elbírálása szempontjából személyesen érintett vagyok.  
 
Nagy Károly:  
Felkérem képviselő-társaimat, hogy szavazzunk Benedek Péter képviselő döntésből történő 
kizárásáról. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül döntött arról, hogy Benedek Péter képviselőt a 
döntéshozatalból kizárja, mivel őt az ügy személyesen érinti. 
 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs észrevétel, kérem szavazzunk Az alábbi határozati javaslat szerint: 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 014/19 hrsz-ú, 2042 m2 területű utat beépítetlen 
területté minősítését követően értékesíteni kívánja Benedek Péter, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68. 
alatti lakos részére. A terület vételárát a Képviselő-testület nettó 100 Ft/m2-ben határozza meg. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az értékesítendő terület közútként nem funkcionált, a terület 
értékesítése ingatlan megközelítését nem lehetetleníti el, így az ingatlan átminősítését követően 
törzsvagyonból üzleti vagyonba kerül. A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlan 018/5, 014/20, 
014/21 és 014/26 hrsz-ú ingatlanokkal történő egyesítéséhez. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út megszüntetése iránti kérelem 
benyújtására. Az út megszüntetésének eljárási költsége a vevőt terheli. 
3. A Képviselő-testület felkéri Benedek Pétert, hogy a határozatnak megfelelően az ingatlan 
beépítetlen területté minősítéséről szóló döntés véglegessé válását követően a változási vázrajzot a 
határozatnak megfelelően készíttesse el és felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz, majd 
az adásvételi szerződés aláírására az Önkormányzat nevében. 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a vagyonrendelet módosítás előterjesztésére. 
5. A Képviselő-testület a 102/2017. (XI. 23.) számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 60 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 1 kizárt képviselő 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (III. 8.) KT 

határozata 
 

014/19 hrsz-ú út megszüntetéséről és a terület értékesítéséről 
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1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 014/19 hrsz-ú, 2042 m2 területű utat beépítetlen 
területté minősítését követően értékesíteni kívánja Benedek Péter, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68. 
alatti lakos részére. A terület vételárát a Képviselő-testület nettó 100 Ft/m2-ben határozza meg. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az értékesítendő terület közútként nem funkcionált, a terület 
értékesítése ingatlan megközelítését nem lehetetleníti el, így az ingatlan átminősítését követően 
törzsvagyonból üzleti vagyonba kerül. A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlan 018/5, 014/20, 
014/21 és 014/26 hrsz-ú ingatlanokkal történő egyesítéséhez. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út megszüntetése iránti kérelem 
benyújtására. Az út megszüntetésének eljárási költsége a vevőt terheli. 
3. A Képviselő-testület felkéri Benedek Pétert, hogy a határozatnak megfelelően az ingatlan 
beépítetlen területté minősítéséről szóló döntés véglegessé válását követően a változási vázrajzot a 
határozatnak megfelelően készíttesse el és felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz, majd 
az adásvételi szerződés aláírására az Önkormányzat nevében. 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a vagyonrendelet módosítás előterjesztésére. 
5. A Képviselő-testület a 102/2017. (XI. 23.) számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 60 napon belül 
 

II. napirend Szavazatszámláló Bizottság póttag megválasztása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Korábbi testületi ülésünkön megválasztotta a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság 
tagjait, valamint póttagokat is kijelölt. Azóta további póttagok jelentkeztek. Az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést kiküldtük. Ez alapján két póttaggal egészülne ki a szavazatszámláló bizottság, név 
szerint Tóth Ferencné, született Barna Rozália, Gyöngyöstarján, Dobó utca 42. szám alatti 
lakossal, valamint Benedek István, Aradi utca 36. szám alatti lakossal.  
 
Jenei Károly:  
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, illetve póttagjainak jelentkezése hogyan történik? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A korábbi választások lebonyolításában részt vevő bizottsági tagokat előzetesen megkerestem, ők 
vállalták az országgyűlési választásokon is a részvételt, hasonlóan a korábban már póttagként 
szereplők. A további póttagok jelentkezéséhez hirdetményt tettünk közzé, hogy lehet jelentkezni, 
erre a felhívásra jelentkezett a most megválasztandó két fő is. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslat alapján! 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (III. 8.) KT 

határozata 
 

szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 
 




