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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-én  

     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Csontos József 
Már Ágnes 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
 Klencznerné Kis Mária a KHSZK Család és Gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
 Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
 Ludányi Mihályné pénzügyi előadó 
 Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, külön köszönti a Kistérségi Humán Szolgáltató 
Központ Család és Gyermekjóléti szolgálatának vezetőjét, Klencznerné Kis Máriát, valamint a 
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 napirendjének módosítására, azt javasolva, hogy a 
meghívóban kiküldöttektől eltérően, a 6. napirendi pontot vegyék előre, tekintettel a Szolgáltató 
Központ vezetőjére. Ennek megfelelően a napirendi pontok a következők: 

Napirendi javaslat: 

 
1./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről 
  Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó  
 
2./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 3./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 4./ Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása  
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi – Szociális Bizottság 
                 

5./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba  jegyző 

 
6./ A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos   
       vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
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7./ Tájékoztató a 2017. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
8./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

9./ 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 Már Ágnes és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Napirend előtt 

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

- Április 28-án szemétszedési akció keretében tisztítottuk meg a községet és annak 
környékét. Sok iskolás gyermek, több tanár és szülő vett részt a 8 órától délig tartó 
rendezvényen. Délben mindenkinek egy ebéddel köszöntük meg a munkát. Kiemelten 
köszönöm Ozsvári Dénes főszervezőnek, valamint a konyhai dolgozóknak, akik 
elkészítették és feltálalták az ebédet, valamint minden résztvevőnek a munkáját.  

- 12-én gyűlést tartott az Önkéntes Polgárőr Egyesület, mivel a parancsnok, Nagy Gábor 
lemondott. Felállt a jelölő bizottság. Valószínűleg egy héten belül megalakul az új csapat. 

- Május 16-án többedszer egyeztettem az iskola ügyében Horváth László képviselő úrral.  
- A hétvégén Geisingenben voltunk egy öt fős delegációval. Az út során minden rendben 

volt, később még néhány szóban elmondom a tapasztalatokat. 
- A védőnői szolgálat kialakítására megnyert pályázat kivitelezésére egy darab árajánlat 

érkezett, ami egyrészt kevés, másrészt a közölt ár bőven meghaladja a tervezett 
költségeket, ezért az ajánlatkérés eredménytelen volt. 

-  
Röviden ennyit szerettem volna elmondani a két ülés között történtekről. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, térjünk is rá az első napirendi pontra. 
 

I. napirend Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
működéséről 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Család és Gyermekjóléti szolgálat vezetőjét kérdezem, hogy van-e kiegészítése a megküldött 
beszámolóhoz? 
 
Klencznerné Kis Mária: 
Nincs kiegészítésem.  
 
Nagy Károly:  
A képviselőknek van-e kérdése a beszámolóval kapcsolatban? A kérdések hiánya azt jelenti, hogy 
valóban ilyen jól működik a szolgálat? Nincsenek problémák a községben?  
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Klencznerné Kis Mária: 
Igen. El lehet mondani, hogy a rendszer jól működött, több jelzést is le tudtunk zárni. 
 
Nagy Károly:  
A képviselő-testület nevében mondhatom, hogy köszönjük a munkát. Amennyiben nincs 
hozzáfűznivaló vagy kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2017. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat 
2017. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
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 36/2018. (V. 24.) 
KT határozata 

 
Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2017. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat 
2017. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
További jó munkát kívánok a Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak! 
 
Klencznerné Kis Mária: 
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, hasonlóan jó munkát kívánok. 
 
(Ezt követően Klencznerné Kis Mária nélkül folytatódik az ülés.) 
 

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

 
- 28/2018. (IV. 26.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása. Megtörtént. 
- 32/2018. (IV. 26.) Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatói pályázatainak 

véleményezéséről. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem véleményezi, ezen 
határozatunkat megküldtük az érintetteknek. 

- 33/2018. (IV. 26.) takarítói álláspályázat elbírálásáról. Az elbírálás megtörtént, az új 
dolgozó már felvette a munkát. 

- 35/2018. (IV. 26.) Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa 2018. évi támogatásáról. A 
támogatásként megszavazott 50.000.- forintot átutaltuk. 
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Kissné Mácsár Piroska: 
Az Üdültetési Alapítvány által megküldött ütemtervet kiosztottuk, amennyiben valaki jelentkezni 
szeretne, minél előbb tegye meg, nehogy lemaradjon az időpontról. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben 1 fő részére 
történt születési támogatás megállapítása. 
 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, rátérnénk a következő 
napirendre. 
 

III. napirend A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Jegyző úrnak van kiegészítése?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előirányzat módosításoknál most papíron lett kiosztva az óvodára vonatkozó rész, ezt az egyet 
nem sikerült csatolni a korábban megküldöttekhez. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
megküldött rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 6/2018. (V. 28.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.  

(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 

IV. napirend Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 
elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ha jól tudom, a Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. 
 
Ludányi Ferenc: 
Igen, megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Felkérem Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadót, pár szóban ismertesse a 
zárszámadás sarokszámait. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Nagyon komoly változás, hogy a mérleg főösszegünk növekedett 145.135.565.- forinttal. Ez nagyon 
ritkán fordul elő, többféle oka van. Elsősorban az játszott közre, hogy növekedett a 
pénzmaradványunk közel 23 millió forinttal, jelenleg 83 millió forintos pénzmaradvánnyal 
indultunk 2018-ban. Továbbá komoly változás, hogy az ingatlanvagyonunk közel 120 millió 
forinttal nőtt, ami nem tényleges, beruházásból megvalósult vagyonnövekedés, hanem a vízmű-
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vagyon felértékelése után keletkezett ez a többletvagyon. A vagyon növekedésével az 
önkormányzat nyeresége és maradványa is növekedett 132 millió forinttal. Ezáltal növekedett az 
eredményünk, azonban az elmúlt évek értékcsökkenései alapján a halmozott eredményünk 
mínusz 571 millió forint, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben összességében ekkora kiadási 
többletünk volt. Nem tényleges pénzügyi kiadásra kell gondolni, hanem költségelszámolásokra, 
például értékcsökkenés. Ez ugye nem jár tényleges pénzkiadással, viszont mint kiadás megterheli 
az önkormányzatot. Eredmény-kimutatás szempontjából fontos még megjegyezni, hogy volt 
halasztott eredményszemléletű bevételünk, majdnem 15 millió forint, ez a védőnői szolgálatra 
megkapott előzetes támogatás, amely 2017ben nem lett elköltve. Az önkormányzat törzsvagyona 
is növekedett, ami jelenleg 924 millió forint és körülbelül 80 millió forint a forgalomképes 
vagyon. Költségvetési szempontból az előirányzat-módosítás 3.189.000 forintot érint, bár a 
többletbevétel ennél jóval nagyobb. A kiadásaink összességében 92%-ban teljesültek, ami azt 
jelenti, hogy megtakarítások keletkeztek. A bevétel pedig 100,3%-os. 1 fő 6 órás üres állás volt még 
tavaly az IKSZT-ben, és egy óvónői létszám időszakos be nem töltése miatt volt megtakarítás, 
illetve dologi kiadásban a Hatvani Tankerület sem számlázott még le minden kiadást. 
Felhalmozási kiadások közül nem teljesültek a betervezett felújítási kiadások, ilyenek voltak pl. a 
Művelődési Ház, a hivatal épülete, illetve az IKSZT kis épületének felújítása, ehelyett a védőnői 
szolgálat épületének felújítására vonatkozó tervezési kiadások lettek itt elszámolva. Kimutatásra 
került a több éves kihatással járó kötelezettségek, ez a közvilágítás többéves kiadása miatti 
elkötelezettségünket mutatja, ami éves szinten legalább 5 millió forintot jelent.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni a 2017. évi költségvetési 
beszámolót, kérem szavazzunk a megküldött rendelettervezet szerint! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 7/2018. (V. 28.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 

V. napirend Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 
behajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem adóügyi előadónkat, Ludányi Zoltánnét, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Van-e esetleg változás az adótartozások behajtásának arányában? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Sajnos az adótartozások behajtására már annyira kevés idő marad, hogy az arányokon nem 
sikerült javítani. Pozitív változást, meglátásom szerint vagy a munkaidő más beosztásával lehetne 
elérni, vagy azzal, hogy ha valaki más foglalkozna ezzel a feladattal. 
 
Már Ágnes:  
Minden álláshely be van töltve a hivatalnál? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen. 
 
Nagy Károly:  
Láthatóan túlterheltek az itt dolgozók. Többletmunkájukat az év végén próbáljuk meg mindig 
honorálni, ez azonban nem segít a túlterheltségen. 
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Már Ágnes:  
Hogyan lehetne időben segíteni? Munkakörök átcsoportosítsa szóba jöhet? 
 
Ludányi Zoltánné: 
A munkakör átadásával lehetne segíteni. 
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
Lehet még valakinek átadni munkakört? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mindenkinél 100% a kihasználtság. 
 
Ludányi Zoltánné: 
Sajnos azt is el lehet mondani a behajtásnál, hogy szinte mindig ugyanazokról van szó. Gyakran 
nem rendelkeznek munkahellyel, jövedelemmel, illetve ezeknél az embereknél a munkamorál és a 
befizetési hajlandóság sem kielégítő. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Elmondható, hogy a behajtásokkal nagyobb a munka, mint az eredmény. 
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
Nagyságrendileg hány százalékról beszélünk? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Amit a tavalyi évben kiküldtünk, azt be tudtuk hajtani. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Körülbelül 10%-ról beszélhetünk. 
 
Már Ágnes:  
Ez forintban kifejezve mennyi? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
5-6 millió forint, ami 5 évet ölel fel. 
 
Csontos József:  
Az ingatlanra vagy egyéb vagyontárgyra nem lehet ráterhelni? 
 
Már Ágnes:  
Vagy egy behajtóval nem lehetne megállapodni? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Élő szerződésünk van behajtóval. 
 
Ludányi Zoltánné: 
De el kell mondani, hogy ő sem volt hatékonyabb, mint a felszólítások. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Megkereshetjük a NAV-ot, ahová átkerült az ügyintézés, illetve a behajtót is, de mindez nem térül 
meg. 
 
Ludányi Zoltánné: 
Gépjárműadó esetén ha kezdeményezzük a forgalomból történő kivonást, akkor sikeresebb. 
 
Már Ágnes:  
Amennyiben az adóügyi előadónak van elgondolása azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne 
megkönnyíteni a munkát, illetve eredményesebbé tenni a behajtást, várjuk az ötleteket. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta. 
 

VI. napirend A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a jegyző urat, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
A megküldött előterjesztésben látható, hogy a megfelelő és szükséges ellenőrzéseket 
végrehajtották, nagyobb gondot nem találtak, a kifogásolt részek kijavításra kerültek. 
Amennyiben nincs észrevétel vagy kérdés a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóval 
kapcsolatban, 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 37/2018. (V. 24.) KT 

határozata 
 

a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Községi Önkormányzata megtárgyalta a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
Az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében az 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

VII. napirend Tájékoztató a 2017. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés a megküldött anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
beszámolóról az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2017. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület a 2017. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. május 31.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2018. (V. 24.) 
KT határozata 

 
a 2017. évi gyámhatósági beszámoló elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2017. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2017. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. május 31. 
 

VIII. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem az előterjesztéshez. 
 
Nagy Károly:  
Nap mint nap találkozom a hivatal munkájával, a terveknek megfelelően működnek. Amennyiben 
nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta. 
 
 

IX. Indítványok, egyebek 

1./ Vagyonrendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A vagyonrendelet módosítása a testület által megszavazott ingatlaneladás miatt szükséges. 
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Nagy Károly:  
Határoztunk arról, hogy a tulajdonunkban lévő útszakaszt eladjuk, ezt kell kivezetni a 
vagyonnyilvántartásból. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a 
megküldött rendelettervezet alapján! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 8/2018. (V. 28.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. 

(III. 25.) ön kormányzati rendelet módosításáról 
 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 

2./ A 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tavaly év decemberében fogadta el a képviselő-testület az 2018. évi belső ellenőrzési tervet. Az 
államkincstár által lefolytatott ellenőrzés megállapította, hogy a gazdálkodási szabályzatokat felül 
kell vizsgálni a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A módosított szabályzatok elkészültek, 
azok külső átvizsgálása szükséges, ehhez pedig a belső ellenőrzési tervet módosítani kell.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom egyértelmű az előterjesztés, amennyiben nincs 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 39/2018. (V. 24.) 
KT határozata 

 
2018. évi belső ellenőrzési terv módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési tervében az 1. számú 
ellenőrzés helyébe a következő ellenőrzés lép, valamint egységes szerkezetű szövegét a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
„1. számú ellenőrzés 
A ellenőrzött szervezeti egység: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
Az ellenőrzés tárgya: A Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat és 

intézményei gazdálkodási szabályzatainak ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: A szabályzatok megfelnek-e a hatályos jogszabályoknak 
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Az ellenőrizendő időszak: 2017. január 1-től az ellenőrzés napjáig 
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok ellenőrzése 
Az ellenőrzés tervezett 
ütemezése: 

2018. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 
Az ellenőrzésre tervezett napok 
száma: 

9 ellenőri nap 

Azonosított kockázati tényező: Szabályok/működés összetettsége/változása 
„ 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Többcélú Társulását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 

3./Általános iskolai tantestület kirándulásának támogatása 

(Kérelem a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megküldtük az általános iskola igazgató asszonyának kérelmét, melyben a 
pedagóguskiránduláshoz kéri a testület támogatását, 50.000.- forint + ÁFA összegben. Tavaly is 
beadták a kérelmet és bár az iskola nem az önkormányzat intézménye, javaslom a támogatás 
odaítélését. Azonban támogatásuk esetén az önkormányzat intézményében dolgozók hasonló 
igényeit is javaslom támogatni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Személy szerint az általános iskolai pedagógusok kirándulását nem támogatom. Nem az 
önkormányzat intézménye és az utóbbi időben nem is lehetett rájuk számítani az iskolával 
kapcsolatot ügyekben. 
 
Nagy Károly:  
Valóban elgondolkodik az ember akkor, amikor az iskoláról van szó. Talán a pedagógusoknak is 
köszönhető, hogy mára ide jutott az intézmények közötti kapcsolat. Mégis azt mondom, hogy 
támogassuk őket. 
 
Már Ágnes:  
Én is támogatom. A község rendezvényeire ők szokták biztosítani a műsort, ez köszönetet 
érdemel. Talán ezzel a kis gesztussal jó irányba mozdul el a viszony. 
 
Nagy Károly:  
A támogatást egyértelmű gesztusként kell kezelni. Javaslom a támogatást, mert jó eséllyel remény 
van arra, hogy az iskolai pedagógus szerep a hatékonyság irányába fog rövid időn belül változni. 
Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk a kérelemről az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola pedagógusnapi 
kirándulását támogatja oly módon, hogy legfeljebb bruttó 63 500 Ft értékben a buszköltségről 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére kiállított számlát fogad be. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 60 napon belül” 
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A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (V. 24.) 
KT határozata 

 
iskolai pedagógusok kirándulásának támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola pedagógusnapi 
kirándulását támogatja oly módon, hogy legfeljebb bruttó 63 500 Ft értékben a buszköltségről 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére kiállított számlát fogad be. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 60 napon belül 
 

4./ Látogatás Geisingenbe 

 
Nagy Károly:  
Mint korábban már említettem, a hétvégén Geisingenbe látogatott egy 5 fős delegáció. A 
testvértelepülés meghívásának tettünk eleget, kellemes fogadtatásban volt részünk. Nagyon 
hasznos információkkal, látnivalókkal gazdagodtunk. A két ország között óriási különbség van. 
Akik voltak ott, láthatták és megtapasztalhatták a kimondhatatlan gazdasági szakadékot. Elég 
csak az utak minőségét és mennyiségét látni és máris tudomásul vehetjük, hogy nem csupán 100 
éves, de akár 1000 éves lemaradásunk van a németekhez képest. Próbáltam a kint létünk alatt 
minél több olyan információt beszerezni, amelyet az önkormányzati kapcsolaton túl, egyesületi, 
iskolai, gazdasági területen is hasznosíthatnánk. Tény, hogy a két teleülés közötti óriási távolság 
nagy hátrányt jelent, ennek ellenére adott a lehetőség, sőt a fogadókészség is a kapcsolatok 
bővítésére. Az iskolások csere üdültetésével kapcsolatban már vannak tapasztalataink. 
Információim szerint a kinti körülményekhez szokott gyerekek nem minden esetben érezték jól 
magukat nálunk.  
Egy másik témáról szeretnék egy-két gondolatot megosztani képviselő társaimmal. Éppen most 
téma nálunk az iskolai beiratkozás és felmerültek az osztálylétszámmal kapcsolatos gondok. 
Németországban – hasonlóan, mint nálunk –, egyre kevesebb gyerek születik. A geisingeni iskola 
igazgatójától megkérdeztem, hogy kezelik a gyermekhiányból adódó problémákat? A kérdéseimre 
a következő válaszokat adta: 

- Hány gyerektől vannak osztály-összevonások? 
Németországban az osztálylétszám minimum 16 fő. Az ez alatti osztályokat összevonják. 

- Vannak-e összevonások Geisingenben? 
Igen vannak, de a gyerekhiány miatt szeptembertől az eddigi 10 osztály helyett már csak 
az alsó 4 osztály fog indulni Geisingenben. 

- A szülők elfogadják-e a leépítéseket? 
Igen, elfogadják, inkább rám hárul a nehezebb feladat, hiszen kollégát vagy kollégákat kell 
elbocsátani.  

- Hogyan tudják a gyerekeket az iskolában tartani? 
Németországban nincs szabad iskolaválasztás, itt a lakhelye szerinti általános iskolába kell 
járni. Kivétel lehet abban az esetben, ha speciális iskolába, zene-, vagy tánciskolába 
szeretné járatni a gyermeket, de ehhez szükség van a tankerület és a helyi iskolaigazgató 
engedélyére.  

- Trükköznek-e azzal, hogy átjelentkeznek más településre? 
Nem érdemes, mert ellenőrzik, hogy életvitelszerűen ott élnek-e?  

 
Rosszul van nálunk az oktatás megszervezve? Amit láttam, az egészen más, mint ami itthon 
tapasztatható. A szülő a gyerekének a legjobbat akarja és meg lehet érteni, ha máshová viszik a 
gyerekeket.  
Ezt a pár kérdést és választ azért gondoltam elmondani, hogy lássátok, mekkora különbség van a 
két ország között. Lehet, hogy náluk tényleg jól működik az oktatási rendszer és mindenhol közel 
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azonos az oktatás színvonala. Az is lehet, hogy náluk a bizalom sokkal nagyobb a döntést 
meghozók iránt, és az is lehet, hogy az oktatási rendszer kialakítását egy széleskörű egyeztetés 
előzte meg, így nem érik meglepetések az érintetteket. Végül az is lehet, hogy nálunk ,másfajta 
demokrácia van. 
 
Már Ágnes:  
Ott stabilitás és kiszámíthatóság van. Ez Magyarországon nincs meg. 
 

5./ Asztalitenisz klub kérése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az asztalitenisz csapat jól működik, rengeteg az érdeklődő. Véleményem szerint támogatni 
kellene, annál is inkább, mert egyesületté szeretnének válni. 
 
Már Ágnes:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatja asztalitenisz csoport 2018. évi működését 
olymódon, hogy egyszeri 200 000 Ft-tal támogatja eszközök beszerzését és a nevezés költségeit, 
melyről Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére és címére szóló számlát befogad. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy határozatról értesítse Bagi József, 
Gyöngyöstarján, Nefelejcs u. 36 szám alatti lakost. 
 
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 41/2018. (V. 24.) KT 

határozata 
 

asztalitenisz csoport működéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatja asztalitenisz csoport 2018. évi működését 
olymódon, hogy egyszeri 200 000 Ft-tal támogatja eszközök beszerzését és a nevezés költségeit, 
melyről Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére és címére szóló számlát befogad. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy határozatról értesítse Bagi József, 
Gyöngyöstarján, Nefelejcs u. 36 szám alatti lakost. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

6./ Muzsikál az erdő rendezvény megtartása 
 
Nagy Károly:  
Július 6-án nálunk lesz a Muzsikál az erdő záró rendezvénye, ami kiemelt programot jelent, 
kiemelt művészek fellépésével. Ennek megfelelően azt javaslom, hogy ezt az eseményt a 
korábbiaktól eltérően jobban támogassuk. 60-80 fő részére kellene biztosítani az étkezést és mivel 
a Sósirét nem tudja azt biztosítani, a főzést egyesületeink bevonásával lehetne megoldani. Az 
önkormányzat az alapanyag biztosításával tudná támogatni az étkeztetést. Javaslom, hogy 
100.000.- forint értékig támogassuk a rendezvényt. 
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Már Ágnes:  
Támogatom. 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Muzsikál az erdő 2018. július 8-i zárórendezvény 
vendégeinek ellátásához szükséges alapanyagot bruttó 100 000 Ft értékig biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. július 8.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2018. (V. 24.) 
KT határozata 

 
Muzsikál az erdő 2018. évi zárórendezvényének kiadásairól 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Muzsikál az erdő 2018. július 8-i zárórendezvény 
vendégeinek ellátásához szükséges alapanyagot bruttó 100 000 Ft értékig biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. július 8. 
 

7./ Önkormányzati utak javításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A burkolatsüllyedés kijavítására és a kátyúzási munkálatokra árajánlatokat kértünk be, ennek 
összegzését osztottuk ki a testületnek. Figyelembe ajánlom a Nagy Bull Kft. ajánlatát, ahol bár a 
bitumen a legnagyobb összeggel szerepel, összességében a legkisebb ajánlatot adta. Számomra ez 
nem meggyőző, sőt gyanakvásra ad okot. A további beküldő közül javaslom az Andezit Kft. 
ajánlatát elfogadni, mivel korábban már ők voltak megbízva ezzel a feladattal és meg voltunk 
elégedve velük.  
 
Ludányi Ferenc: 
Én is őket javaslom, mivel ismerjük őket és eddig még ők voltak a legjobbak.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási munkáira érkezett árajánlatait 
elbírálta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira az Andezit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván 
szerződést kötni, 45 000 Ft+ÁFA/t és 16500 Ft+ÁFA/m2 egységáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
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 43/2018. (V. 24.) 
KT határozata 
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önkormányzati utak javításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási munkáira érkezett árajánlatait 
elbírálta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira az Andezit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván 
szerződést kötni, 45 000 Ft+ÁFA/t és 16500 Ft+ÁFA/m2 egységáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 

8./ Védőnői szolgálat épületének felújítása 

 
Nagy Károly:  
Korábban már említettem, hogy a védőnői szolgálat felújítására beadott egyetlen ajánlat nem volt 
megfelelő, ezért ismét be fogjuk azt kérni. Több vállalkozó azért nem adott árajánlatot, mert a 
kapacitásai le vannak kötve. Ha nyáron ők nem is tudják elvállalni, talán kor ősszel már 
felszabadul a munkaerő. Ha valaki esetleg tud ilyen jellegű vállalkozásról, oda is meg lehet 
küldeni az ajánlatkérőt, amit körülbelül két héten belül szeretnénk kiküldeni.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az ajánlatkérő újból megküldéséhez határozatot kell elfogadni a képviselő-testületnek. A 
határozati javaslat a következő: „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: 
Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés építési munkák a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-
00018 azonosító számú, „Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban” tárgyú 
ajánlatkérésben” a beszerzési eljárás eredménytelen. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás ismételt megküldésére legalább egy referenciamunka 
bemutatásával. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben egyetért a képviselő-testület az elhangzott határozati javaslattal, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2018. (V. 24.) 

KT határozata 
 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés építési munkák ajánlatkérés 
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: 
Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés építési munkák a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-
00018 azonosító számú, „Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban”  
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tárgyú ajánlatkérésben” a beszerzési eljárás eredménytelen. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás ismételt megküldésére legalább egy referenciamunka 
bemutatásával. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

9./ Ludányi Józsefné területvásárlási kérelme 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban már tárgyalta a képviselőtestület Ludányi Józsefné területvásárlásával kapcsolatos 
kérelmét. Nem használt útszakaszról van szó, amelyből azóta további közel 3000 m2-es részt 
szeretne megvásárolni. Az útszakasz eladása semmilyen problémát nem okoz, mivel nincs 
használva, el van gazosodva. Igazság szerint már a terület rendezése szempontjából is javaslom a 
terület eladását. Sajnos nincs olyan emberünk, akivel karban lehetne tartani ezeket a külterületi 
részeket. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2018. (V. 24.) KT 

határozata 
 

Ludányi Józsefné területvásárlási kérelméről szóló határozat módosításáról és 
egységes szerkezetű szövegének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2018. (IV. 26.) határozatát 
módosítja és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 0202 hrsz-ú, út területéből 2815 m2 területet, a 
0187/22 hrsz-ú út területéből 477 m2 területet beépítetlen területté minősítését követően 
értékesíteni kívánja Ludányi Józsefné, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15. 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 a kérelmező tulajdonában 
álló szomszédos 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 Ludányi Józsefnét, 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 és az 
adásvételi szerződés aláírására az Önkormányzat nevében. Az adásvételi szerződés ügyvédi 
költsége és az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárási költségek a vevőt terhelik. 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a vagyonrendelet módosítás előterjesztésére.” 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a kérelmezővel közölje. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
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10./ Vidékfejlesztési Programban beszerzendő munkagép kezelőjének 
beiskolázásáról 
 
Nagy Károly:  
A pályázaton elnyert traktor üzemeltetésére kiírt álláspályázatunk eredménytelen lett. A 
pályázatban érdekelt másik fél, Nagyréde önkormányzatától érkezett egy üzenet, mely szerint 
további képesítési feltételeknek kell megfelelnie a traktor üzemeltetőjének, ugyanis útkarbantartó 
gépkezelő vizsgával is rendelkeznie kell. Ezenkívül az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy 5 évi 
folyamatosan foglalkoztatja a traktor üzemeltetőjét.  
 
Már Ágnes:  
Az biztos, hogy az önkormányzat tud munkát adni további egy fő karbantartónak. 
 
Nagy Károly:  
Olyan ember kell majd, aki nem csak a traktoron ül, hanem más jellegű munkákkal is meg lehet 
bízni. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat 
alapján a leendő alkalmazottunk beiskolázásáról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Programban beszerzendő munkagép 
kezelőjét, amennyiben e képesítéssel nem rendelkezik, útfenntartó és karbantartó gépek (5631) 
gépcsoport kezelői tanfolyamára beiskolázza és a költségeit vállalja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: közalkalmazott kinevezését követően 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2018. (V. 24.) 
KT határozata 

 
Vidékfejlesztési Programban beszerzendő munkagép kezelőjének beiskolázásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Programban beszerzendő munkagép 
kezelőjét, amennyiben e képesítéssel nem rendelkezik, útfenntartó és karbantartó gépek (5631) 
gépcsoport kezelői tanfolyamára beiskolázza és a költségeit vállalja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: közalkalmazott kinevezését követően 30 napon belül 
 
 

11./ Igazgatási szünetről 

 
Dr. Jakab Csaba:  
Augusztus 2-5 között erdélyi utazást szervezünk. Ahhoz, hogy a hivatal dolgozói közül is minél 
többen tudjanak részt venni, illetve a szabadságukat ki lehessen adni, kérem a képviselő-
testületet, hogy augusztus 2-3 között, tehát két napra igazgatási szünetet rendeljen el.  
 
Nagy Károly:  
Érthető és támogatható a kérés, így amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően:  
„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. 
augusztus 2. és 3. napjára. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 




