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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 22-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 

Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Szita Ferenc bizottsági tag 

 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 

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. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 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  Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
2. napirend  A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
3. napirend  Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
4. napirend Indítványok, egyebek 

 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Jenei Károly és Benedek Péter személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Nagy Károly:  
Február 26-án megtörtént a közvilágítás ünnepélyes műszaki átadása. Jelen volt több település 
vezetője is, akinek meg tudtuk mutatni a működő közvilágítást.  
Március 8-án nőnapi ünnepségen köszöntöttük az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 
dolgozóit.  
Március 12-én, kérésemre pályázati tájékoztatót tartott Bárdosné Kocsis Éva a Dél-Mátra 
Közhasznú Egyesület munkaszervezetének vezetője. Sajnos a képviselők közül nem voltak sokan 
ezen a tájékoztatón, majd egy összefoglalót szeretnék tartani a mai ülés végén. 
 
Röviden ennyit szerettem volna elmondani a két ülés között történtekről.  

2./ Napköziotthonos Óvoda igazgatójának beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? Ha nincs, köszönjük szépen a beszámolót. 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
 
Nagy Károly:  
Mivel az elnök úr jelenleg nincs közöttünk, felkérem a bizottság elnök-helyettesét, hogy tartsa 
meg beszámolóját a két testületi ülés között történtekről. 
 
Ludányi Ferenc: 
A legutóbbi testületi ülés óta két bizottsági ülés volt. Ezeken települési támogatási kérelmeket 
bíráltunk el, illetve a szociális rendelet módosítására teszünk javaslatot.  
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, rátérnénk a napirendi 
pontokra. 
 

I. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

Nagy Károly:  
 

- 1/2018. (I. 29.) zártkerti utak fejlesztési pályázat benyújtásáról. A pályázatot benyújtottuk. 
- 2/2018. (I. 29.) védőnői szolgálat építési munkáinak árajánlatkéréséről. Még nem került 

kiküldésre az ajánlatkérő lap, mert a tervező még nem végzett azokkal, de napokon belül 
meg fog történni a cégek felé történő megküldés. 

- 3/2018. (II. 15.) az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről. Az 
anyagot továbbküldtük. 

- 4/2018. (II. 15.) Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról. A támogatásról 
értesítettük az érintetteket. 

- 5/2018. (II. 15.) Gyöngyöstarjáni „Nagyik és Unokák Énekcsoport” támogatásáról. 
Értesítettük őket. 

- 6/2018. (II. 15.) Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról. Értesítettük őket. 
- 7/2018. (II. 15.) Általános iskolai osztálykirándulás támogatásáról. Amennyiben még nem 

kapták meg az erről szóló határozatot, pótolni fogjuk. 
- 9/2018. (II. 15.) óvoda nyári zárvatartásáról. Az érintetteket értesítettük. 
- 10/2018. (II. 15.) szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról. Értesítettük az érintetteket. 
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- 11/2018. (II. 15.) óvodai beiratkozási időszak meghatározásáról. Az időszakot 
meghatároztuk. 

- 12/2018. (II. 15.) konzorciumi megállapodás megkötéséről. Megtörtént. 
- 14/2018. (II. 15.) igazgatási szünetről. Az igazgatási szünetet a döntésünknek megfelelően 

megtartottuk. 
- 15/2018. (II. 15.) Csernyik Edit bérleti díjáról. Az érintett az értesítést megkapta. 
- 16/2018. (II. 15.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról. Szintén értesítést 

küldtünk. 
 
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben 2 születési támogatás 
megállapítására került sor. 
Amennyiben nincs kérdés ezzel kapcsolatban, rátérnénk a következő napirendi pontra. 
 

II. napirend A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a jegyző urat, hogy van-e az előterjesztéshez kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem. Előreláthatóan egy közbeszerzési eljárás várható az idén, az Általános Iskola 
- Művelődési Ház - Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítésével összefüggő 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
 
Jenei Károly:  
Ez a pályázat nem egy egri központú intézmény szervezésében zajlik? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, de az ajánlatkérő az önkormányzat lesz. 
 
Nagy Károly:  
A közbeszerzéssel kapcsolatos döntéseket nem tudjuk átruházni, ezt nekünk kell lebonyolítani. A 
jövő héten megyek aláírni a megállapodást a pályázattal kapcsolatban, a jegyző úr is el fog kísérni 
és akkor majd több felvilágosítást kérünk. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem 
szavazzunk a megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (III. 22.) 
KT határozata 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi  közbeszerzési tervéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének tárgyalására” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-
ig a 2018. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. április 1. 
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1. számú melléklet a 19/2018. (III. 22.) KT határozathoz 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2018. ÉVRE TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEI 

 
 

Időbeli ütemezés 

A 
közbeszerzé
s tárgya és 

mennyisége 
CPV-kód 

felelős 
Irányadó 

eljrás-
rend 

Tervezett 
eljárás 
típus 

az eljárás 
megindításá

nak, 
tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítésé

nek 
várható 

időpontja 
vagy  a 

szerződés 
időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 

 

ÁRU – és ESZKÖZBESZERZÉS 

x x x x x x x 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 

Kivitelezési 
munkák 

elvégzése 
(építési 

beruházás) 
TOP-3.2.1-

16-HE1-
2017-00007 

pályázat 
megvalósítá

sa 
érdekében 

Nagy Károly 
polgármester 

nemzeti 

Kbt. 115. § 
(1) bekezdés 

szerinti 
nemzeti 

2018. július 
2018. 

októbertől 
nem 

SZOLGÁLTATÁS  MEGRENDELÉSE 

x x x x x x x 

SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ 

x       

ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ 

x       

 
A közbeszerzési Tervet Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 19/2018. (III. 22.) KT határozatával fogadta el. 
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III. napirend Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérem a gazdálkodási előadónkat, Gyenesné Fekete Ildikót, hogy röviden tájékoztasson 
bennünket a napirenddel kapcsolatban. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az intézményi térítési díjat minden évben meg kell állapítani. Ez körülbelül azt takarja, hogy 
mennyibe kerül az önkormányzatnak mind a szociális étkeztetés, mind a bölcsődei ellátás. 
Elsőként a szociális étkezők intézményi térítési díját ismertetném.  
Egy adagra jutó önköltség 1.135.- forint, amit tovább növel a kiszállítás költsége, amennyiben 
kiszállítással kéri az étkező az ellátást. Az egyéni térítési díj attól függ, hogy az igénybevevőnek 
mekkora összegű jövedelme van, ez elsősorban a nyugdíjat jelenti. A térítési díj rendeletben van 
meghatározva,az egyéni térítési díj, ami attól függ, hogy a jövedelem hányszorosa a 
nyugdíjminimumnak. Négy kategóriát állapított meg a képviselő-testület, ezen belül is van 
kiszállításos és elviteles egyéni térítési díj.  
2017-ben a szociális étkezés kiadása összesen 14.273.909.- forint volt, ebből befolyt térítési díj 
7.531.346.- forint volt, tehát ennyit fizettek az ellátottak, normatív állami támogatás 4.539.520.- 
forint volt és az önkormányzatnak 2.203.043.- forint összegben kellett hozzájárulni a szociális 
étkezéshez. Átlagosan 61 étkező volt, egy adag ebédre 250.- forint az állami támogatás és 144 
forint az önkormányzati hozzájárulás, ami a szociális keret terhére elszámolható. 
 
Nagy Károly:  
Tavaly mennyi volt az intézményi térítési díj? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
968.- forint kiszállítás nélkül és 1.133.- forint kiszállítással. 
 
Jenei Károly:  
Van- e olyan étkező, aki teljes összeget fizet? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Legmagasabb díj 860.- forint, amit a vendégétkezők fizetnek, de teljes intézményi térítési díjat 
senki sem fizet. 
 
Nagy Károly:  
Többen panaszkodtak a 860.- forintra is, magasnak találják. Azonban nem célszerű csökkenteni, 
hiszen mint látható, az önkormányzat még így is támogatja a vendégétkezést. 
 
Jenei Károly:  
Lehet tudni, hogy a szociális étkezők száma mennyivel nőtt az elmúlt években? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A szociális étkezők száma évről évre nő. Az óvodások és az iskolások száma meghatározott, ennek 
ismeretében lehet a szociális étkezők számát növelni. Most átlagosan 60-61 fő étkezik. 
A bölcsőde esetében személyi juttatásokra és dologi kiadásokra összesen 5.862 ezer forintot költ a 
bölcsőde. 2017-ben átlagban 4 fő volt, aki igénybe vette az ellátást, ezáltal 4.885.- forint önköltség 
esett egy gondozási napra. Ebből állami támogatás 1.500.- forint volt, így 3.385.- forint az 
önkormányzatra jutó önköltség gondozási naponként.  
A normatív állami támogatás 1.384. ezer forint volt, míg az önkormányzat 2.884 ezer forinttal 
járult hozzá a bölcsőde üzemeltetéséhez. 
 
Jenei Károly:  
Borzasztóan keveslem a szülők által fizetett gondozási díjat. Egyes helyeken ennek a többszöröse a 
fizetendő összeg. 
 



 164 

Szecskő Tiborné: 
Nálunk az önkormányzati bölcsődékhez hasonlóak az árak. 
 
Nagy Károly:  
A bölcsőde is azon kötelező feladatellátáshoz tartozik, ahol nagy az önkormányzati hozzájárulás 
mértéke. 
 
Jenei Károly:  
Gyakorlatilag itt az igénybevevők járulnak hozzá az ellátáshoz egy jelképes összeggel, miközben az 
önkormányzatnak kell a nagyobb hányadot fizetni. Engem elsősorban ez zavar. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A költségek ismeretében ez is egy olyan jellegű térítési díj, amit a képviselő-testület szabadon 
állapíthat meg.  
 
Nagy Károly:  
Azonban ahhoz, hogy a bölcsődei ellátás esetében az önkormányzat válláról nagyobb teher 
kerüljön le, oly mértékben kellene megnövelni a térítési díjat, hogy a szülőknek nem érné meg 
igénybe venni az ellátást. 
 
Jenei Károly:  
A gondozási díjat minden beíratott gyerek után fizetik? Akkor is, ha nincs ott a gyermek? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen. A gondozási díjat igen, az étkezés díját nem fizeti. 
 
Jenei Károly:  
A bölcsődénél mennyi az intézményi térítési díj? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Jelenleg hatályos intézményi díj összege 240 Ft/gondozási nap. 
A szociális étkezők esetében az intézményi térítési díjat 1.135.-, illetve 1.300.- forintban javaslom 
meghatározni, míg a bölcsődei ellátásnál a hatályos 240.- forint/gondozási napot. 
 
Nagy Károly:  
Ezzel a témával kapcsolatban mindig megakadunk, de nincs nagy mozgásterünk. Van-e kérdés 
vagy észrevétel az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a megküldött 
határozati javaslatnak megfelelően!  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (III. 22.) 

KT határozata 
 

intézményi térítési díjak megállapításáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi 
napközi 2018. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A szociális étkeztetés 2018. évi intézményi térítési díja nettó 1.135 Ft, kiszállítás nélkül, 
kiszállítással 1300 Ft.  A személyi térítési díjak összege nem változott. 
 
2. A családi bölcsőde  2018. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nagy Károly:  
Itt is megjegyezném, hogy csak kényszerből tudjuk elfogadni. 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Szociális rendelet módosítása 
 
Nagy Károly:  
Egy indítvány lett volna a szociális rendelet módosítására vonatkozóan, azonban kérte a szociális 
bizottság egyik tagja, hogy mivel nagyon szeretne itt lenni a téma tárgyalásánál, azonban nem tud 
részt venni a mai ülésen, napoljuk azt el. Nincs ellenvetésem és amennyiben el tudjuk napolni a 
szociális rendelet módosításának megvitatását, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta és a szociális rendelet 
módosítására tett javaslat megvitatását a következő ülésre elnapolta. 
 

2./ Igazgatási szünet elrendelése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Április 21-én, szombaton munkanap lesz. Erre a napra kérem igazgatási szünet elrendelését, mivel 
az áthelyezett munkanapon csökken az ügyfélforgalom. Ezenkívül a köztisztviselők szabadságának 
kiadása érdekében is szükség lenne rá.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, ésszerű javaslat, támogatható. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem 
szavazzunk a megküldött határozati javaslatnak megfelelően!  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (III. 22.) 
KT határozata 

 
igazgatási szünetről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. 
április 21. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3./ Fodor Vilmos kérelme  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Fodor Vilmos kérelmét előzetesen megküldtük a képviselő-testület tagjainak. A levél írója azt 
sérelmezik, hogy a szántó és legelő után is ugyanakkora mezőőri járulékot kell fizetni, mint a szőlő 
vagy gyümölcsös területek után. Ezt a problémát már több helyről is észleltem, de a kérdésnek van 
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egy másik oldala is. Köztudott, hogy 1.250.- forint/hektár/év a mezőőri szolgálat díja, amely 
szolgálatot a legjobb szándékkal hoztunk létre, hogy valamennyire védjük meg a külterületeinket a 
lopásoktól. Az önkormányzatnál ennek a szolgálatnak a bevezetése rengeteg plusz munkával járt, 
sőt maga a működtetés is nem csupán emberi energiát vesz el, de nagy költségei is vannak. Ehhez 
a szolgálathoz évi 3 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat, annak ellenére, hogy nem 
kötelező feladat ennek ellátása. Inkább el tudnám képzelni, hogy ezt egy másik szervezet 
működtesse. A bevezetés óta több kifogás is érkezett a mezőőri szolgálattal kapcsolatban, sokan 
elégedetlenek. Személy szerint nem tudok jó megoldást arra, hogy a szántóra és a legelőre 
vonatkozó díjakat lecsökkentve, ezzel az összeggel emeljük meg a szőlő és gyümölcs tulajdonosok 
által fizetendő díjat, mivel akkor még nagyobb feszültséget generálnánk, azt a számomra fájó 
javaslatot kell megtennem, hogy a szolgálatot e hónap végén szüntessük meg. Ez azt jelentené, 
hogy a közalkalmazottakra vonatkozó felmentési idő, azaz két hónap figyelembe vételével május 
31-én szűnne meg maga a szolgálat. Ezzel kapcsolatban kérek véleményeket, javaslatokat. 
 
Szita Ferenc: 
Van-e arra vonatkozó kimutatás, hogy amióta létezik ez a szolgálat, csökkentek a lopások? 
 
Nagy Károly:  
Konkrét kimutatás nincs erre vonatkozóan, hallomásból származó információink vannak, mivel 
nem minden szabálysértés kerül a látókörünkbe. Mindenképpen elmondható, hogy voltak 
eredmények a lopások, illetve a szemétlerakások esetében. Mindez megszűnne, ha 
megszüntetnénk a szolgálatot. Magam részéről a két mezőőrrel is maximálisan elégedett vagyok, 
de a negatív visszajelzések, a térítési díjakkal kapcsolatos felháborodás és a tetemes 
önkormányzati hozzájárulás miatt ezt a javaslatot kellett megtennem. 
 
Szita Ferenc: 
Évi 3 millió forintba kerül éves szinten a mezőőri tevékenység az önkormányzatnak a befolyt 
térítési díjon felül?  
 
Nagy Károly:  
Igen. Az állami támogatás, a befolyt térítési díjak és az önkormányzat által adott 3 millió forint 
tudja fedezni a kiadásokat. 
 
Jenei Károly:  
A gyakorló gazdáktól kérdezem, mik a tapasztalatok? 
 
Benedek Péter:  
Gyöngyöstarján nem igazán veszélyeztetett a külterületi lopások tekintetében. 
Gyöngyösorosziban, ahol nagyon kellene, nincs mezőőri szolgálat. Az illegális szemeteléssel 
kapcsolatban vannak fenntartásaim, hogy jobb lenne, ha lenne mezőőr, de azt nem tudjuk, hogy 
mennyiben változna a jelenlegi helyzet, ha nem lenne szolgálat. Mindenesetre ezzel kapcsolatban, 
amennyiben nem lesznek mezőőrök, megoldást kell találni. A fenntartási költségeket nézve 
azonban én is irreálisnak találom a plusz 3 millió forintot.  
 
Jenei Károly:  
Az állami támogatás egyedül a mezőri szolgálathoz jár? 
 
Nagy Károly:  
A hegyőri szolgálathoz is adnak támogatást, ezt azonban a Hegyközség vehetné igénybe.  
 
Ludányi Ferenc: 
Akkor a feladatot miért nem látja el a Hegyközség? 
 
Nagy Károly:  
Ez is egy megoldás lehetne.  
 
Jenei Károly:  
És ha lecsökkentjük egy főre a szolgálatot? Ezzel a kiadások is csökkennének.  
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Dr. Jakab Csaba:  
Ez azonban már nem mezőőri szolgálat lenne, és ezután nem járna támogatás, tehát önerőből 
kellene megvalósítani. 
 
Jenei Károly:  
Amennyiben megszüntetjük a mezőőri járulékot, javaslom, hogy teljességében mégse tűnjön el az 
általuk elvégzett tevékenység. Egy embert, akár részmunkaidőben is lehetne alkalmazni, hogy 
végigjárja a területet és annak tisztántartásáról gondoskodjon. Ezt meg lehetne valósítani abból a 
három millió forintból. 
 
Ludányi Ferenc: 
Én azért meggondolnám, hogy 3 millió forintot adjak ki arra, hogy egy ember egyszer-kétszer 
kimenjen a külterületre. 
 
Benedek Péter:  
Konkrétan milyen panaszok érkeztek? 
 
Nagy Károly:  
Elsősorban a rét és a legelő után fizetendő díjjal kapcsolatban voltak megkeresések. Problémát 
jelentett továbbá, hogy csak ketten látják el a szolgálatot, illetve a szüreti időszakban a seregélyek 
miatt voltak felháborodva az emberek. 
 
Benedek Péter:  
Mivel a seregély védett madár, a mezőőrök nem igazán tudnak erélyesen fellépni ellenük. 
 
Jenei Károly:  
Ilyen esetben fizet a kár után a biztosító? 
 
Benedek Péter:  
Nem. 
 
Nagy Károly:  
Én még abban sem vagyok biztos, hogy az önkormányzatnak kell-e felvállalnia ezeket a 
feladatokat? 
 
Jenei Károly:  
Ez a szolgálat ebben a formában nem tartható fenn. 3 millió forintból opcionálisan lehetőséget 
kell keresni a terület rendben tartására, mivel valóban nagyon rosszul nézett ki a külterület az 
illegálisan elhelyezett hulladékokkal. 
 
Nagy Károly:  
Esetleges megoldást jelenthet ebben a kérdésben a nyertes traktor pályázatunk, amiről továbbra 
sem tudunk bővebb információt, mint hogy nyertünk. Egy fő karbantartót alkalmazásba kell venni 
a traktor kezelésére, akinek a tevékenységi körébe be lehetne építeni a külterület tisztántartásával 
kapcsolatos feladatokat. 
 
Szita Ferenc: 
Azonban ő nem lesz hatósági személy. 
 
Jenei Károly:  
Meg kell kérdezni a Hegyközséget, hogy átvenné-e a feladatellátást? 
 
Nagy Károly:  
Eddig még nem akarták felvállalni ezt a feladatot, de félek, hogy ezzel nem oldódna meg az a 
probléma, hogy a rét, illetve legelő után is fizetni kell. A jelenlegi támogatási rendszer mellett a 
Hegyközség sem tudná máshogy ellátni a feladatot, ez a gond nálunk is. Amennyiben nem kér 
pénzt a jelzett művelési ág után, a szőlő- illetve gyümölcstermesztőktől kell beszednie a hiányzó 
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összeget, ez pedig olyan horribilis lenne, hogy az okozná a problémát. Amennyiben nincs további 
hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint: 
 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálatot 2018. 
március 31. napjával megszünteti.  
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében Ozsvárt 
Tibor (anyja neve Záper Mária, született Gyöngyös, 1964. 12. 14.) 3036 Gyöngyöstarján, 
Szabadság u. 5 szám alatti lakost és Ozsvárt Mihály (anyja neve Ruzsom Ilona, született Gyöngyös, 
1963.01.31.) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 41 szám alatti lakost 2018. május 31. napjával 60 
napos felmentési idő alkalmazásával a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) pont indokolásával 
közalkalmazotti jogviszonyából felmenti. 
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatról a közalkalmazottakat, a 
rendőrséget és a Heves Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervét értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (III. 22.) 
KT határozata 

 
mezőőri szolgálat megszüntetéséről 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálatot 2018. 
március 31. napjával megszünteti.  
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében Ozsvárt 
Tibor (anyja neve Záper Mária, született Gyöngyös, 1964. 12. 14.) 3036 Gyöngyöstarján, 
Szabadság u. 5 szám alatti lakost és Ozsvárt Mihály (anyja neve Ruzsom Ilona, született Gyöngyös, 
1963.01.31.) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 41 szám alatti lakost 2018. május 31. napjával 60 
napos felmentési idő alkalmazásával a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) pont indokolásával 
közalkalmazotti jogviszonyából felmenti. 
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatról a közalkalmazottakat, a 
rendőrséget és a Heves Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervét értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Magam részéről fájó szívvel hoztam meg ezt a döntést. 

4./ Ludányi Józsefné kérelme 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megküldtük azt a kérelmet, amelyben Ludányi Józsefné egy földút megszüntetését kéri a 
képviselő-testülettől. Jegyző úrtól kérdezem, milyen jellemzői vannak ennek az útnak? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kérelemben feltüntetett út nincs használat alatt, a légi felvételeken nem is látható. 
 
Benedek Péter:  
Véleményem szerint is megközelíthetetlen az említett út, de úgy gondolom, ezt a témát nem 
tudjuk megvitatni egy asztal mellett, így helyszíni szemlét javasolok.  
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Jenei Károly:  
Javaslom, hogy napoljuk el a következő ülésre a kérelem megvitatását és szervezzünk egy 
helyszíni szemlét.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a helyszíni szemle megtartása után térjünk 
vissza a kérelemre, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ludányi Józsefné, 
Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos kérelmét a 0202 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban álló út egy részének megvásárlásáról és úgy döntött, hogy a Képviselő-testület tagjai 
döntéshozatalt megelőzően meggyőződnek arról, hogy az út megszüntetése köz- és magánérdeket 
nem sért.  
 
Felelős. Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018. (III. 22.) 
KT határozata 

 
Ludányi Józsefné területvásárlási kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ludányi Józsefné, 
Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos kérelmét a 0202 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban álló út egy részének megvásárlásáról és úgy döntött, hogy a Képviselő-testület tagjai 
döntéshozatalt megelőzően meggyőződnek arról, hogy az út megszüntetése köz- és magánérdeket 
nem sért.  
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

5./ Bérrendezésre irányuló javaslat 
 
Nagy Károly:  
Egy ideje várunk és várunk arra, hogy kormányzati szinten rendelkezzenek a köztisztviselők 
béremeléséről. Tíz éve nem történt semmi, úgy gondolom nem várhatunk tovább. Javaslatot 
szeretnék tenni a képviselő-testületnek az évek óta húzódó probléma részbeni orvoslására. Látok 
lehetőséget arra, hogy a béremelés alapját képező összeg rendelkezésre álljon. 5%-os béremelésre 
gondoltam, január 1-től visszamenőlegesen, ami bár jelképesnek tűnik, mégis úgy gondolom, ezt a 
döntést meg kell hoznunk. A két karbantartó esetében pedig 10-10%-os béremelést javaslok, 
szintén január 1-ig visszamenőleges hatállyal, és az önkormányzat részéről 1,5 millió forintos 
kiadással járna. Van-e kérdés a javaslattal kapcsolatban? 
 
Jenei Károly:  
Technikai jellegű kérdésem lenne. Nem lehetne inkább április 1-jétől adni az emelést, kiszámítva, 
hogy ebben az esetben nem 5%, hanem 6 vagy 7% járna? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A költségvetés elfogadását követően tudtam kötelezettséget vállalni arra bérkeretre, amit a 
testület béremelésre állapított meg. Ez bruttó 900.000.- forint + járulék összeget jelentett. Ezt a 
köztisztviselőknek a teljesítményértékelés alapján történő illetményeltérítésére tudtam 
felhasználni, mivel a képviselő-testületek nem változtatták meg a 38.650.- forintos alapilletményt. 
Ez 2018. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra szól, az eltérítésről február 28-ig kellett 
dönteni. A köztisztviselőkről szóló törvény szerint ez a teljesítményértékelés alapján történő 
eltérítés mértéke a tárgy évben egy alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követően 
módosítható újabb teljesítményértékelés alapján, azzal a feltétellel, hogy a köztisztviselő korábban 
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már megállapított alapilletménye legfeljebb 20 %-kal csökkenthető. Ezt figyelembe véve lehet az 
emelést megtenni, február 28-át követő hat hónap múlva.  
 
Nagy Károly:  
A helyzetet az teszi bonyolulttá, hogy közös hivatal vagyunk. Mivel ebben az esetben hivatali 
dolgozókról van szó, a másik önkormányzati testületnek is el kell fogadni a döntésünket. Ezért, 
amikor a javaslatot összeállítottam, különböző akadályokba ütköztem. Ezért született meg ez a 
tervezet, mely szerint leghamarabb hat hónap múlva lehet a bérüket megemelni, január 1-től 
számítva. Jegyző úr, ezt az összeget akár egy összegben is ki lehet fizetni?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Egy összegben jutalom jellegű kifizetést lehet eszközölni. De bármilyen kifizetésről legyen is szó, 
az a 2019. évi költségvetést nem befolyásolja, kivéve a január1-től december 31-ig megállapított 
teljesítményértékelést, amelynek a december hónapra eső része már a 2019. évi költségvetést 
terheli. 
 
Jenei Károly:  
Ha most béremelés lesz, annak tartós hatása lesz, 2019-ben sem csökken vissza. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A teljesítményértékelés alapján történő eltérítés csak egy évre szól. Azt minden évben újból meg 
kell állapítani, annak függvényében, hogy van-e rá költségvetési forrás.  
 
Jenei Károly:  
És a képviselő-testület csak a teljesítményértékelésen alapuló bérfejlesztést választhatja, ha 
béremelést szeretne a hivatal dolgozóinál? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A bérkeretet mindenképpen biztosítani kell a béremeléshez. A bérfejlesztésre az előbbiekben 
elmondottak lenne az egyik lehetőség. A másik lehetőség a 38.650.- forintos alapilletmény 
megemelése, viszont ehhez mindkét testület döntése szükséges.  
 
Jenei Károly:  
És nem lehetne megkérdezni Gyöngyösoroszit erről a kérdésről? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Általánosan elmondható, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérhelyzete meglehetősen 
siralmas. Nyilván ott is meg kellett hozni azokat a döntéseket, hogy ne garantált minimálbéren 
dolgozzanak a köztisztviselők. Ott is teljesítményértékelés alapján történő eltérítést kell 
alkalmazni.  
 
Jenei Károly:  
A bérfejlesztés fedezete megvan a költségvetésben? 
 
Nagy Károly:  
Meglesz. A karbantartók esetében történő béremeléssel együtt lehet-e kezelni a köztisztviselők 
béremelését? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A karbantartók béremelésének fedezete az önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll. A 
hivatali dolgozóknál költségvetési rendelet módosítására lesz szükség. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés és tudjuk támogatni, hogy hivatali dolgozók esetében, 
teljesítményértékelés alapján 5%-os bérfejlesztésre kerüljön sor, illetve a 2 fő karbantartónál 10%-
os emelés legyen, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint! 
 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők 5%-os béremelését rendeli el 
2018. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, 
hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényre figyelemmel a béremelést 
hajtsa végre. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a karbantartó munkakörben 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére a garantált bérminimumon felüli 10%-os béremelést 
rendel el 2018. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal. A Képviselő-testület felhívja a 
polgármester figyelmét, hogy az ehhez szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 1. pont: 2018. augusztus 31. 
2. pont: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (III. 22.) 

KT határozata 
 

béremeléssel kapcsolatos intézkedésekről 
 

1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők 5%-os béremelését rendeli el 
2018. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, 
hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényre figyelemmel a béremelést 
hajtsa végre. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a karbantartó munkakörben 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére a garantált bérminimumon felüli 10%-os béremelést 
rendel el 2018. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal. A Képviselő-testület felhívja a 
polgármester figyelmét, hogy az ehhez szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 1. pont: 2018. augusztus 31. 
2. pont: 30 napon belül 

 

6./ IKSZT-ben takarítói álláspályázat kiírásáról 
 
Nagy Károly:  
Örökös problémát jelent az IKSZT, illetve a Művelődési Ház takarításának ügye. Mivel mindkét 
létesítményt egyre többen veszik igénybe, akár szakkörök, akár különféle foglalkozások 
megtartásához, javaslom egy takarítónő csökkentett munkaidőben történő alkalmazását. 
Többször okozott már gondot, hogy a hétvégi programok után hétfőn az iskolások nem tudják 
birtokba venni a Művelődési Házat, mivel nincs kitakarítva. Az IKSZT-be javaslom felvenni a 
dolgozót, ott a bére rendelkezésre áll, mivel van egy 6 órás, be nem töltött munkakör. 
 
Jenei Károly:  
A bérlők is kitakaríthatnának maguk után.  
 
Szita Ferenc: 
Igazat adok, de szerintem örüljünk, hogy egyáltalán vannak életképes programok. 
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Jenei Károly:  
Mivel annyira jelképes a bérleti díj, hogy igazat kell adnom. Mikortól lehetne számítani az állás 
betöltésére? 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, május elején már megoldható lenne a munkakör betöltése. Amennyiben nincs 
további kérdés a javaslattal kapcsolatban, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően! 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
írjon ki 4 órás (heti 20 óra) takarítói munkakörbe. Az álláshely 2018. május 1-jétől tölthető be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (III. 22.) 
KT határozata 

 
takarítói álláspályázat meghirdetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
írjon ki 4 órás (heti 20 óra) takarítói munkakörbe. Az álláshely 2018. május 1-jétől tölthető be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Mielőtt rátérnénk a következő téma megtárgyalására, 5 perc szünetet rendelek el. 
 
A testületi ülés a szünet után folytatódik. 
 

7./ Önkormányzati létesítmények bérbe adása 

 
Nagy Károly:  
A bérleti lehetőségekkel kapcsolatban felülvizsgálatot szeretnék javasolni. Az elmúlt néhány 
hónapban több visszajelzést kaptam arról, hogy a kultúrházunk újra nagyon porol, kopott a 
parketta lakkozása és belső festésre is szükség lenne. Ezekre a felújításokra nem látok a 
közeljövőben lehetőséget, a költségvetésünk nagyon behatárolt. Amennyiben pályázat beadására 
lesz alkalmunk, úgy a művelődési házat fel tudjuk újítani. Addig is az épület belső állagának 
megóvása érdekében a művelődési ház bérbeadását, csak a legszükségesebb programokra, és a 
hagyományos rendezvények megtartására javaslom. Hasonló a helyzet a Hősök u. 1. szám alatti 
volt pizzéria helyiségével is, ezért javaslom, hogy a Művelődési Házhoz hasonlóan itt is csak a 
legszükségesebb programok legyenek megtartva. 
 
Ludányi Ferenc: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Aki egyetért azzal, hogy az említett két önkormányzati helyiséget csak korlátozottan lehessen 
igénybe venni, kérem szavazzon az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló Hősök u. 1. alatti épület volt pizzéria 
helyiségeit és a Jókai tér 5. alatti művelődési ház nagytermét évi 1 alkalommal díjmentesen 
igénybe veheti: 
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- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek, 
- IKSZT keretein belül működő csoportok, szerveződések, 
- a gyöngyöstarjáni általános iskola és óvoda szülői munkaközössége, 
- önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények szervezői. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: azonnal” 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018. (III. 22.) 
KT határozata 

 
önkormányzati helyiségek igénybe vételéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló Hősök u. 1. alatti épület volt pizzéria 
helyiségeit és a Jókai tér 5. alatti művelődési ház nagytermét évi 1 alkalommal díjmentesen 
igénybe veheti: 
- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek, 
- IKSZT keretein belül működő csoportok, szerveződések, 
- a gyöngyöstarjáni általános iskola és óvoda szülői munkaközössége, 
- önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények szervezői. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: azonnal 
 

8./ Petőfi utcai útfelújítás árajánlatának elbírálásáról 
(Bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Több árajánlat bekérőt küldtünk ki, amiből kettő érkezett vissza, a Petőfi utcai kanyar 
kiszélesítésére, ezenkívül lefolyó kiépítésére vonatkozóan.  
A bontási jegyzőkönyv alapján szeretném ismertetni az eredményt. Első számú ajánlat az Erőss út 
Kft-től érkezett, nettó 10.411.610.- forint értékben. A második számú ajánlat az Andezit Kft-től 
érkezett, 9.652.030.- forint nettó értékben.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az ajánlatokat megvizsgáltam, abban számítási hiba nem volt, így mindkét ajánlat érvényes. 
Legkedvezőbb árajánlat bruttó összege 12.258.078.- forint, a forrás rendelkezésre áll, mivel a 
pályázatban elszámolható költség bruttó 12.270.739.- forint.  
 
Nagy Károly:  
Mindkét ajánlattevővel beszéltem, rendkívül szimpatikusnak találtam az Erőss Kft. ügyvezetőjét, 
azonban azt javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot fogadjuk el.  
 
Jenei Károly:  
Mekkora összegbeli különbség van a két árajánlat között?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nettó 700.000.- forint. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás és a képviselő-testület támogatja, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot fogadjuk el, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
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„A Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) 
pontja alapján a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
A Gyöngyöstarján, Petőfi u. 6-16 közötti szakaszának felújítása a Belügyminisztérium BMÖFTE/1-
2/2018 számú támogatói okirata megvalósítása keretében tárgyú ajánlatkérésben érvényes 
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás nyertese: 
ANDEZIT Kft. 3200 Gyöngyös, Vasút út 5. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018. (III. 22.) 

KT határozata 
 

Petőfi utcai útfelújítás árajánlatának elbírálásáról 
 

A Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) 
pontja alapján a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
A Gyöngyöstarján, Petőfi u. 6-16 közötti szakaszának felújítása a Belügyminisztérium BMÖFTE/1-
2/2018 számú támogatói okirata megvalósítása keretében tárgyú ajánlatkérésben érvényes 
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás nyertese: 
ANDEZIT Kft. 3200 Gyöngyös, Vasút út 5. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A Bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Húzzuk a rétes rendezvényünk idén is megrendezésre kerül. Szeretném megkérdezni képviselő-
társaimat, hogy számíthatok-e most is részvételükre és a tavalyi évhez hasonlóan főznek-e? 
 
Benedek Péter:  
Természetesen. 
 
Jenei Károly:  
Igen. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, akkor eszerint fogunk készülni. 
Amint azt az ülés elején jeleztem, szeretném néhány szóban összefoglalni mindazokat a pályázati 
lehetőségeket, amelyeket május 12-én Bárdosné Kocsis Éva ismertetett nekünk.  
Meggyőződésem, hogy a már eddig is ismert beruházások felemésztik a tartalékunk nagy részét. 
További milliókra lenne szükség az előttem és a testület előtt is ismeretlen összegű pályázati 
önerőre, amely pl. a hetekben beadandó LEADER-es pályázatokhoz kellene. A mai. testületi 
ülésen szándékoztam tájékoztatni a képviselő-társaimat arról, hogy pl. önkormányzatoknak 60 %-
os támogatásra lehetne pályázni „Térségi Közösségi Szolgáltatások” címszó alatt. Javasolni 
szeretném az IKSZT lenti helyisége alatt lévő pince felújítását, szabadidő-szolgáltató térnek 
történő kialakítását. Maximum 5 millió forintra lehet pályázni, az önerő 3,5 millió forint. 
 




