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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 17-én  

     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület elnök-helyettese 
Keszte Tibor általános iskola igazgatója 
Dávid Péter körzeti megbízott 

 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy szeretettel 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./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

2./ LEADER pályázat beadásának megvitatása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
3./ Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

4./ 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:  
A decemberi ülésünk óta, az ünnepek miatt kevesebb esemény történt, ezek közül. 

- A téli havazás miatt az utak tisztítása lassan bár, de alakul a kezdeti nehézségek ellenére is.  
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- A védőnő átköltözött az új épületbe, sokkal szebb környezetbe, ahol lényegesen jobb 
munkafeltételek mellett tud majd dolgozni a gyermekorvossal együtt. Remélhetően a szülők is 
meg lesznek elégedve.  

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, megkérem az általános iskola igazgatóját, tartsa meg 
beszámolóját. 

2./ Általános iskola beszámolója 

Keszte Tibor: 
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a képviselőt-testület tagjait, és a meghívott vendégeket. Azzal 
kezdem, hogy a Luca napon az iskola tanulói is aktívan részt vettek, például a boszorkánykészítésben. 
Úgy gondolom, nagyon ügyesek voltak, köszönjük a jutalmakat. Ezt követően megtartottuk a 
karácsonyi műsorunkat, ami nagyon jól sikerült, színvonalas volt, a gyerekek nagyon ügyesen 
felkészültek. Technikai információ, hogy Bernát Károlyné takarítónőnk január 2-ával közös 
megegyezéssel távozott, helyette 10-től Kiss Tibornét foglalkoztatjuk. A felújítással kapcsolatban, ma 
átköltöztünk a kész termekbe. Holnap jönnek még 2-3 m2 fali csempe felhelyezésére, jövő héten már 
mindenki visszaköltözhet. Köszönjük a termeket, a lehetőséget az órák megtartásához. A farsangi 
ünnepségünket február 2-án (szombaton) 16,00 órától tartjuk, reméljük nem kell betegség miatt 
elhalasztani. A 8. osztályosok már nagyon készülnek a tánccal. Szombaton írják a központi felvételit, a 
19 fő végzős közül 4-5 fő a Berzébe, páran a Vak Bottyánba, páran Hatvanba készülnek. Nagy öröm, 
hogy Bokros Verát felvették a győri sportiskolába. Legújabb információ, hogy törvény értelmében 
ebben az évben szociális munkások fognak jönni a családsegítő szolgálattól, terv szerint hetente egy 
alkalommal. Mivel ők is emberhiánnyal küzdenek, kiderül hogy milyen rendszerességgel jönnek. 
Reméljük, hogy nem lesz sok probléma.  
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az igazgató úrhoz? Amennyiben nincs, rátérnénk az óvoda beszámolójára. 

3./ Napköziotthonos Óvoda beszámolója 

 
Szecskő Tiborné: 
Az utolsó héten a nagycsoportosak betlehemi műsorával zártuk az évet, azonban ebben az időszakban 
három ellenőrzést is kaptunk a bölcsödére. A Nébih ellenőrzés nem talált kivetnivalót, megdicsérték 
mind a felszereltségét, mind a tisztaságát, mind rendezettségét a bölcsődének. A hatósági ellenőrzés 
minimális eszközhiányt talált, mint fésűtartó, falitükör, magasságmérő, 2 db lábpedálos badella és egy 
fellépő dobogó. A hiányosságokat január 31-ig kell teljesíteni, amiből már csak a falitükör hiányzik. A 
szakmai ellenőrnek is csak apróbb javaslatai voltak a szakmai programhoz, illetve, mivel nem főiskolai 
végzettségű gondozónők vannak nálunk, hanem kisgyermek gondozók, így kérték, hogy javítsuk ki a 
szakmai programban a „gondozónő” szót „szolgáltatást nyújtó” megnevezésre. Ezért kérem a bölcsőde 
szakmai programjának az elfogadását. Ezenkívül az igények alapján megállapított nyitvatartási idő 
olyan hosszú, hogy nem megfelelő egy 8 órás és egy 6 órás gondozó jelenléte, ezért Hliva Tibornét is 8 
órában kell alkalmazni ahhoz, hogy megfelelő átfedési időt tudjunk biztosítani. Ezt a költségvetés 
tervezésekor kérem belekalkulálni. Az iskolához igazodva december 21-január 2-ig megtartottuk a téli 
zárva tartást. A gyakornokunk más területre ment el, jelenleg 5 óvónővel dolgozunk, a betöltetlen 
helyet munkarend átalakításokkal tudjuk pótolni, ezáltal mindenki többet vállal. Nem tudom, mikor 
tudjuk feltölteni a hiányzó álláshelyet. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Kiegészítésként mondanám, hogy a szilveszteri bál megszervezése az iskola és az óvoda 
SZMK szervezésében történt, nagyon sikeres volt. Nagyon örülök annak, hogy összefogva történt a 
szervezés, bízom benne, hogy hosszú távon is megmarad ez a jó kapcsolat. Itt szeretném megköszönni 
Ozsvári Dénesnek, hogy a múlt hét végi pingpongversenyt ilyen színvonalasan megszervezték és 
lebonyolították, egy darabig itt tudtam lenni, nagyon jó hangulatú volt. Itt szeretném még 
megemlíteni, hogy a szülői munkaközösségek, nem csak az iskolai, de az óvodai is, valamint Ozsvári 
Dénes aktív részt vett a székek lefestésében. Köszönjük a társadalmi munkát. Lesznek költségek, 
amelyet a képviselő-társakkal megbeszélve az önkormányzat majd nagy valószínűséggel átvállal. Ez a 
székek kárpitozását jelenti. 20 darab már elkészült, nagyon szép lett. Van-e kérdés akár az óvoda 
igazgató asszonyához, akár a kiegészítésemhez? Amennyiben nincs, rátérnénk a bizottságok 
beszámolójára. 
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4./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 

 
Csontos József:  
Az elmúlt testületi ülés óta nem volt bizottsági ülésünk.  
 

5./ Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 

 
Ludányi Ferenc: 
Egy alkalommal volt bizottság ülésünk, ahol települési támogatásokat, többek között szociális tűzifa 
igényeket bíráltunk el. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Rátérnénk az első napirendi pontunkra. 
 

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

 
- 104/2017. (XII. 14.) a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről. A munkatervnek 

megfelelően a testületi üléseket megtartottuk. 
- 8/2018. (II. 15.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervéről. A 

rendezvénytervben szereplő rendezvényeket megtartottuk. 
- 13/2018. (II. 15.) polgármester szabadságkérelmének jóváhagyásáról. A szabadságot kiírtuk. 
- 29/2018. (IV. 26.) települési támogatások összegének meghatározásáról. Az összegeket 

meghatároztuk. 
- 89/2018. (XI. 29.) "Gyöngyöstarján" című könyv vásárlásáról. A könyvek vételárát kifizettük. 
- 90/2018. (XI. 29.) a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosításáról. Módosítottuk. 
- 92/2018. (XII. 17.) Kiss Attila kérelme településrendezési eszközök módosítására. Kiss Attila 

felvette a kapcsolatot a tervezővel, az ügy folyamatban van. 
- 93/2018. (XII. 17.) TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat önerejének megállapításáról. 

Elfogadtuk. 
- 94/2018. (XII. 17.) Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatásáról. A 

támogatást átutaltuk. 
- 97/2018. (XII. 17.) Dobó István utcai közműépítésről. A tulajdonossal összhangban 

megszületett a döntés, nem kellett a főgerinchez csatlakoztatni az elvezetőt, a mellékgerinchez 
pedig nem kellett tervet készíteni. 

- 101/2018. (XII. 18.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési 
tervéről. A tervet elfogadtuk, az erről szól döntést megküldtük a kistérségnek. 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó rendes ülésünk óra, átruházott hatáskörben: 2 fő 
részére történt születési és 3 fő részére temetési támogatás megállapítása. Van-e kérdés az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs rátérnénk a következő napirendi pontra. 

II. napirend LEADER pályázat beadásának megvitatása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)  
 
Nagy Károly:  
Megkaptuk a rendezvénytér kialakításához kapcsolódó költségvetést, ami megegyezik a már 
tárgyaltakkal, 6.918.584.- forint. Ebből az önerő 1,9 millió forint. Jövő héten hétfőn jön a pályázatíró, 
remélem minél többen el tudtok jönni és akkor részleteket is tud majd mondani a rendezvénytérről. 
Amennyiben nincs észrevétel a kiküldött anyaggal kapcsolatban, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 17.) KT 
határozata 
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térségi szolgáltatások kialakítására benyújtandó pályázatról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a LEADER pályázati 
felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1-22-4-17 jelű, Térségi 
szolgáltatások kialakítása megnevezésű felhívásra az önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, 
belterület 424 és 425 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó fejlesztésre, melynek tárgya és megnevezése 
„Rendezvénytér kialakítása Gyöngyöstarjánban”. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel 
nyújtsa be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. február 17. 

III. napirend Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az óvoda igazgató asszonya megküldte az idei zárvatartásra vonatkozó kérelmét, amely a tavalyi évhez 
hasonlóan július 19-augusztus 16-ig tartana. Amennyiben hozzájárul a képviselő-testület, hogy a jelzett 
időszakban az óvoda zárva tartson, kérem szavazzunk a határozati javaslat alapján! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I. 17.) KT 
határozata 

 
óvoda zárvatartásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi 
határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 
Óvoda zárvatartását 2019. július 29-tól 2019. augusztus 16-ig engedélyezi. 
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé és 
az ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ A Családi Bölcsőde szakmai programjának módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amint az óvoda igazgató asszonyától korábban hallhattuk, a szakmai ellenőrzés lefolytatását követően 
kérték, hogy a szakmai programban a gondozónő szót cseréljük ki szolgáltatást végzőre. A kiküldött 
szakmai programban már ennek megfelelően szerepelnek a kifejezések. Úgy gondolom, formai 
változásról van szó. Amennyiben nincs hozzászólás a módosításhoz, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően! 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
feladatkörében a Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai programját 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: azonnal” 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 17.) KT 
határozata 

Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai program 
jóváhagyásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében a 
Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai programját jóváhagyja. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: azonnal 
 

2./ Polgármester szabadsága 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A tavalyi évekhez hasonlóan az utolsó 1,5 hónapra kértem a szabadságom engedélyezését. Azzal a 
különbséggel, hogy a választások miatt egyrészt kevesebb szabadnappal, másrészt a választások előtti 
időszakra vonatkozna a szabadságkivétel. Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk a 
megküldött határozati javaslat alapján! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (I. 17.) KT 
határozata 

 
polgármester szabadságáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester kérelmét 
a szabadság kiadásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly polgármester 
szabadságkérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
Polgármestert 2019. január 1. és 2019. október 31. közötti időszakra megillető szabadság: 
Áthozat: 0 nap 
Összesen: 32 nap 
Szabadság kivételének ütemezése:  
2019. szeptember 17-2019. október 31. 32 nap 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról intézkedjen a 
fentiek szerint. 
 
 
Felelős: Jenei Károly alpolgármester 
Határidő: az önkormányzati képviselők általános választásának napjáig folyamatos 
 

3./ Karbantartási szolgáltatási szerződés (térfigyelő kamera) 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kilenc kameráról van szó, amelyek karbantartására eddig még nem volt szerződésünk. Ami 
problémánk eddig volt, azt nem szerződés keretében javították. A falu szélén lévő három kamerára, 
amit a polgárőrség kért, még nem tisztázott, hogy milyen formában terjesszük ki a szerződést. 
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Már Ágnes:  
Ezen kamerák esetében nem járt még le a fenntartási idő? Célszerűnek tartanám, ha mi felügyelnénk 
ezeket a kamerákat is. 
 
Nagy Károly:  
Nem vagyok benne biztos, hogy eltelt már az öt év. 
 
Ludányi Ferenc: 
A templomnál is voltak gondok, lopások, garázdaságok decemberben. Oda nem lehetne egy újabbat 
feltetetni? 
 
Nagy Károly:  
Úgy kellene, hogy ne csak a templomot, de a környéket is látni lehessen.  
 
Dávid Péter:  
A Rákóczi út végére is javasolnék egyet kihelyezni, mivel ott is nagy az átmenő forgalom. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, erre a költségvetés tárgyalásakor visszatérhetünk. 
 
Már Ágnes:  
Ezeket a kamerákat ki ellenőrzi? 
 
Dávid Péter:  
Én, mint körzeti megbízott. 
 
Már Ágnes:  
Hol és milyen gyakorisággal? 
 
Dávid Péter:  
A szolgálati lakás hátsó részében vannak a kamerák. 
 
Már Ágnes:  
A volt körzeti megbízottunk, Nagy László még meddig lakik ott? Csak hogy zavartalanul lehessen 
megközelíteni a hivatali helyiséget. 
 
Nagy Károly:  
Először úgy volt, hogy kora tavaszig marad, de a saját háza felújításának dátuma elhúzódott. Ez év 
június-júliusban szeretne kiköltözni, de a pontos dátumra még visszatérünk. Addig is a bérleti díj 
mértékét újra át kell beszélnünk. 
 
Csontos József:  
Olyan rendszer nincs, amit akár okos telefonon is meg lehetne nézni?  
 
Dávid Péter:  
Ez még nem lehetséges. 
 
Nagy Károly:  
Annyit lehetne még tenni, hogy bekötik Gyöngyösre, de telefonról ez nem működtethető. 
 
Csontos József:  
Mindenesetre én azt javaslom, hogy keressünk arra módot, hogy ne csupán a hivatali helyiségből 
lehessen elérni a kamerák felvételeit, hanem mobil eszközről is. Horton nagyon jól működik a 
kamerarendszer, a miénk nem olyan jó minőségű. 
 
Nagy Károly:  
Pedig már volt arra precedens, hogy így találták meg az elkövetőt.  
 
Csontos József:  
Mindenesetre a jelenlegi rendszer karbantartására soknak találom a 80.000.- forintos havi költséget. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más vélemény, a kérdésre később vissza fogunk térni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozathozatal 
nélkül a javaslatot elfogadta 
 

4./ Kilépés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést megküldtük arról, hogy 2008 óta tagja vagyunk a MÖSZ-nek, de az utóbbi időben 
megszűnt az érdemi kapcsolat. Mivel a TÖOSZ-nak is tagja vagyunk, nem látom értelmét a MÖSZ 
tagságunk további fenntartásának. Amennyiben egyetért velem a képviselő- testület, 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 5/2019. (I. 17.) KT 
határozata 

 
Magyar Önkormányzatok Szövetségében tagság megszüntetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja szerinti hatáskörében az alábbi 
döntést hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kilép a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből (2100 
Gödöllő, Szabadság tér 7.). 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot és a kilépéshez szükséges 
nyilatkozatot a Magyar Önkormányzatok Szövetsége részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

5./ Klubhelyiség bérbeadásának módosításáról 

 
Nagy Károly:  
A klubhelyiség bérbeadásának díja jelenleg 24.000.- forint/nap, illetve 1.000.- forint/óra. Az utóbbi 
idők tapasztalata azt mutatta, hogy a bérleti díjat elvitte a fűtésszámla, ezért azt javaslom, hogy a 
rezsiköltséget a bérleti díj mellett plusz költségként határozzuk meg. A gyakorlati lebonyolítás úgy 
zajlana, hogy a kulcs átadásakor is felírjuk az óraállást, valamint a kulcs visszaadásakor is és a 
különbözetet fogjuk rezsiköltségként felszámítani.  
 
Ludányi Ferenc: 
Egyetértek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 17-étől az alábbi 
szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg: 
1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló 
rendelete határozza meg. 
2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó 
3. Üzlet-, szolgáltató- és irodahelységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó 
4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11 950 Ft/24 óra+rezsi 
5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3450 Ft/óra 
6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra 
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7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 000 Ft/24 óra+rezsi 
A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól. 
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját kell 
fizetni. 
 
II. 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. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
IV. Hatályát veszti a 109/2017. (XII. 14.) és a 26/2018. (III. 22.) KT határozat. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 17.) KT 
határozata 

 
szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról 

 
I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 17-étől az alábbi 
szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg: 
1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló 
rendelete határozza meg. 
2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó 
3. Üzlet-, szolgáltató- és irodahelységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó 
4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11 950 Ft/24 óra+rezsi 
5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3450 Ft/óra 
6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra 
7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 000 Ft/24 óra+rezsi 
A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól. 
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját kell 
fizetni. 
 
II. 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. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
IV. Hatályát veszti a 109/2017. (XII. 14.) és a 26/2018. (III. 22.) KT határozat. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
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6./ Volt védőnői szolgálat épületének bérbe adása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az első kérelmező a Hegyközség, akik már meg is nézték a hátsó helyiséget, máris beköltöznének. 
Amennyiben bérbe adjuk nekik, a kb. 20-23 m2-es terület bérleti díja kb. 25.000.- forint/hó lenne.  
A első helyiség bérletére egy fodrász, Forgács Judit jelentkezett, itt viszont a vizes blokkot ki kellene 
alakítani. 
 
Ludányi Ferenc: 
A hátsó helyiséget az udvaron át lehetne megközelíteni? 
 
Nagy Károly:  
Igen, a körzeti megbízott szolgálati lakásának udvarán keresztül, de a bérlővel megbeszéltem és 
megoldható lenne.  
Már Ágnes:  
A Hegyközségnek most hol van a székhelye? 
 
Nagy Károly:  
A nagy pince épületében, de rosszak a körülmények és bizonytalan az ottlétük. Itt viszont ideális helyre 
kerülnének.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az önkormányzat fog gondoskodni arról, hogy külön órák legyenek felszerelve, amennyiben több 
személy is kibérli az épületet? 
 
Nagy Károly:  
A megosztás mindenképpen költségekkel jár. 
 
Csontos József:  
Át kell ruházni a költségeket a bérlőkre. Mivel meglehetősen nagy összegről lesz szó, ne az 
önkormányzat vállalja magára. 
 
Nagy Károly:  
Mivel a két kérelmező kérelmét abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha a közüzemi szolgáltatásokat 
megosztjuk, a javaslat az, hogy a leendő bérlőkkel beszéljük meg, hogy vállalják-e a annak költségét? 
 
Csontos József:  
A bemenő áram erősségéről is meg kell győződni, mivel a számítógépek és a hajszárító gépek együttes 
működtetést gondot jelenthet.  
 
Már Ágnes:  
A szolgálati lakással is kezdenünk kell valamit. Esetleg turisztikai célra, mint vendégház vagy 
turisztikai központ, el tudnám képzelni. Ez utóbbi mellett akár a Hegyközség irodája is helyet 
kaphatna.  
 
Nagy Károly:  
Jó gondolat, azt is bérbe lehetne adni. Úgy érzem, hogy lenne rá igény. Akár könyvelőirodának, akár 
fodrászszalonnak. Kis szálláshely is lehetne, de a bérbe adásnak nagyobb esélyét látom. 
 
Ludányi Ferenc: 
A Hegyközség nem akarja az egész védőnői szolgálatot kibérelni? 
 
Nagy Károly:  
Összesen 45 m2-ről van szó, úgy gondolom, az már sok lenne nekik. A kérelmezőkkel történt 
megbeszélés után térjünk vissza erre a témára a következő testületi ülésen. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozathozatal 
nélkül a javaslatot elfogadta. 
 



 12 
 

7./ Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázatáról 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A 2018-ban elfogadott 2019. évre szóló költségvetési törvényben volt arra utalás, hogy kiegyenlítő 
bérrendezési alapra lehet pályázni az önkormányzatoknak köztisztviselők béremelésére. A pályázat 
tartalmazza, hogy az illetményalapot 2019. január 1-jétől legalább 46.380.- forintban kell 
megállapítani, ehhez a számított létszám után 8.300.000.- forintra lenne jogosult a közös 
önkormányzati hivatal, tehát Gyöngyöstarján és Gyöngyösoroszi együttvéve. Erről kell képviselő-
testületi határozat, hogy január 25-i határidőig ezt a pályázatot beadjuk. A határozat meghozatalával a 
képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben ezt a pályázatot elnyerjük és ezt a pályázati összeget 
megkapjuk, akkor majd az illetményalapot legalább 46.380.- forintban fogja megállapítani.  
 
Nagy Károly:  
10,4 fő elismert létszámra adnak támogatást és vállalni kell az illetményalap legalább 46.380.- forintra 
történő megemelését. A közös önkormányzati hivatalnál viszont összesen 14 fő dolgozik. A fennmaradó 
költségeket az önkormányzatnak át kell vállalni. Mekkora összegről lesz szó? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Jelenleg zajlik a költségvetés megtervezése, ebben van a bér kalkulálása is és abban fogjuk majd 
megnézni, hogy a 20%-os illetményalap emelkedés az valójában milyen bértömeg emelkedést fog 
magával hozni és hogy egyáltalán kell-e hozzátennie az önkormányzatoknak ehhez a támogatási 
összegekhez.  
 
Nagy Károly:  
Az is elképzelhető, hogy nem kell?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Még az is benne van. Gyöngyöstarján részéről kiszámoltuk, elég kedvező számok jöttek ki, de azt 
nyilván csak Gyöngyösoroszival együtt lehet majd értelmezni. 
 
Nagy Károly:  
Természetesen be kell adni a pályázatot, de számomra nagyon különös, és furcsa, ahogy az egész 
eljárás ki van találva. Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pályázat Kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata vállalja, hogy a teljes 2019. évre vonatkozóan a köztisztviselői 
illetményalapot legalább 46380 forint összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármesterét és a 
jegyzőt, hogy a határozatot kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra benyújtott pályázat 
mellékleteként nyújtsa be a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. január 25.” 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 17.) KT 
határozata 

 
Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pályázat Kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata vállalja, hogy a teljes 2019. évre vonatkozóan a köztisztviselői 
illetményalapot legalább 46380 forint összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármesterét és a 
jegyzőt, hogy a határozatot kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra benyújtott pályázat 
mellékleteként nyújtsa be a Magyar Államkincstár részére. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. január 25. 

8./ Adatvédelmi feladatok ellátása 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Árajánlatot kaptunk adatvédelmi feladatok ellátására. Az árajánlat két részből áll. Egyrészt az 
önkormányzat-óvoda-hivatal felkészítése ezekre az adatvédelmi feladatokra, úgymint: szabályzatok 
elkészítése, a kezelt adatok jellegének megvizsgálása, ennek egyszeri díja van, 710.000.- forintról 
kapcsunk árajánlatot. Ezen kívül, azoknak a szerveknek, akik közhatalmi feladatokat látnak el és 
személyes adatokat kezelnek, adatvédelmi tisztségviselőt is kell alkalmazni, erre 30.000.- forintos havi 
díjas árajánlatot kaptunk.  
 
Már Ágnes:  
Nincs olyan személy, mondjuk az önkormányzaton belül, aki ezt a feladatot el tudná látni?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs.  
 
Már Ágnes:  
És ha elküldjük továbbképzésre? 
 
Nagy Károly:  
Ez a 710.000.- forintos rész még továbbra is itt maradna. Tavaly is volt már róla szó, de akkor még 
nem foglalkoztunk vele, mondván, hogy ha az állam ad hozzá pénzt, megcsináljuk. De úgy tűnik, nem 
ad hozzá pénzt, inkább ellenőriz.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, az ellenőrzések már zajlanak, elsőként a magánszektorban. Nem tudni, mikor érnek el hozzánk. 
Továbbá azt sem tudni egyelőre, hogy amennyiben a két önkormányzat közösen venné igénybe az 
adatvédelmi szolgáltatást, esetleg kedvezőbb lenne-e? 
 
Már Ágnes:  
Én várnék a költségvetés megtárgyalásáig, illetve érdeklődnék, hogy a közös hivatal esetében olcsóbb 
feltételekkel tudnák-e biztosítani a szolgáltatást. 
 
Nagy Károly:  
Egyelőre én is azt javaslom, hogy várjunk. Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk a 
javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozathozatal 
nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Van-e még más? 
 
Csontos József:  
Az Aradi utca végén, a temetőnél van egy nagy kő, ami több autóban is kárt okozott már. Nem lehetne 
azt a részt valahogyan megoldani, hogy ne menjenek neki? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Esetleg oszlopot lehetne odaállítani, az talán feltűnőbb, mint a kő. 
 
Nagy Károly:  
Meg fogjuk vizsgálni. 
 
Csontos József:  
A Művelődési Ház mögötti terület parkolóvá történő alakításával jelenleg hogy állunk? 




