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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én  

     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Keszte Tibor általános iskola igazgatója 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Jagadics Melinda élelmezésvezető 
Bagi József asztalitenisz sportkör vezetője 
Kovácsné Majoros Etelka Nagyik és unokák énekkar vezetője 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 

 
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./ A 2019. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

  (Előkészítésben részt vevők: minden bizottság) 
 
 3./ A 2019. évi rendezvényterv elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
  (Előkészítésben részt vevők: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság – 

             IKSZT művelődésszervező) 
  

4./ Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

  
5. / Indítványok, egyebek 

 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Csontos József és Jenei Károly 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 januári ülésünk óta az alábbi események történtek 

- A Pávakör nyílt napot tartott, ami jó hangulatban telt. Itt szeretném megemlíteni, hogy a 
Nagyik és unokák énekkar március 2-án fogja megünnepelni 10 éve jubileumát, ahol egy 
előadás keretén belül fogják bemutatni a régi gyöngyöstarjáni lakodalmas népszokásokat. 

- Az új védőnői szolgálatnál gyalogátkelőhely kialakítását tervezzük, azonban mivel közútról van 
szó, különféle engedélyezési folyamaton kell végigmenni, valamint előírásoknak megfelelni. Ha 
ezen az úton megyünk végig, várhatóan nagyon sokba fog kerülni, így más lehetőségeket is 
meg fogunk vizsgálni. 

- A nyertes traktor pályázatunkkal kapcsolatos ellenőrzés a napokban zajlott le, hiba nélkül. 
- Egészségügyi társulási megbeszélést tartottunk, ahol Dr. Petrovics Antal látja el az ügyeleti 

feladatokat. 
- Rétes sütést, illetve a készítésével kapcsolatos bemutatót tartott Kati néni, ahol szép számú 

érdeklődő volt. 
- A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos új információ, hogy akik nem tudták igénybe venni a 

gázszámlában a 12.000.- forintos támogatást, azok számára egy gyöngyössolymosi vállalkozó 
fogja zsákokban biztosítani a tűzifát. 8 zsákot kaphat minden igénylő, a szállítást mindenkinek 
saját magának kell megoldania. A zsákokat egyelőre az IKSZT területén lévő, zárható tárolóban 
helyeztünk el. A gázpalackot igénylők részére információ, hogy egyelőre szerződéskötés előtt 
állunk a vállalkozóval, azt, hogy hogyan lehet 12.000.- forint értékű gázpalackot eljuttatni az 
igénylőknek, még nem lehet megmondani. 

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

2./ Általános iskola beszámolója 

Keszte Tibor: 
Köszöntöm a jelenlévőket. Pár mondatban elmondanám, hogy az elmúlt testületi ülés óta mi történt. 
Január 20-25-ig sí táborban voltak tanulóink Lengyelországban Barna Tibor tanár úr és a szülők 
kíséretében. Jól érezték magukat.  
A praxis egészségügyi közösség előadást és gyakorlati bemutatót tartott az egészséges táplálkozásról és 
az újraélesztésről, a gyerekek nagyon élezték. 
A védőnő beszélgetett az 5-6. osztályosokkal, a körzeti megbízott pedig a 7-8. osztályosoknak tartott 
előadást a bűnözésről. 
Matematika verseny második fordulón 8 tanuló vett részt. 
Korcsolyázni volt külön az alsó, külön a felső tagozat, illetve színházban volt a teljes alsó tagozat 
Budapesten. 
Megtörtént a korszerűsítése munkák átadása, a 44 millió forintos beruházás megtörtént. Itt volt a 
gyöngyösi TV és a tankerület vezetése is. 
Február 23-án farsangi bálunk lesz, a 8. osztályosok keringőjével. A 8.osztályosok jelentkezési lapjait 
február 18-ig kell beadni, a szülők kitöltötték azokat, elsősorban Egerbe, Gyöngyösre, Mátrafüredre, 
Hatvanba jelentkeztek, de van pl. Budapestre is egy jelentkező. 
A közeljövőben sor kerül három pedagógus minősítésére, pedagógus II. kategóriába kerülnek át, ami 
fizetésemeléssel fog járni. A minősítés sok munkával jár, elsőként portfóliót kell készíteniük, azt 
feltölteni. Ezt értékelni kell, majd 2 órát szakmai szemmel értékelnek, ezt követően 2-3 órás 
beszélgetés keretében vizsgálják a pedagógus szakmai tapasztalatát. Reméljük, hogy meglesz nekik a 
minősítés.  
Amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok. 
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Nagy Károly:  
Csak szeretném hozzátenni, hogy az idei március 15-i műsor az iskolások közreműködésével lesz 
megtartva március 14-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel. Sok szeretettel várok mindenkit. 
 
Jenei Károly:  
A tanév indulásakor voltak bizonyos kétségek az első osztály indulásával kapcsolatban. Azóta mi a 
tapasztalat? Hogyan működik az összevonás? 
 
Keszte Tibor: 
Az igazat megvallva bennünk is volt félelem ezzel kapcsolatban, de szerintem jól sikerült megoldani. A 
készségtárgyakat tartjuk meg közösen, összevont formában, a szaktárgyakat külön tanulják. Pozitív a 
tapasztalat, egyrészt azért, mert a kis létszámnak nagy előnye, hogy több figyelmet lehet egy-egy 
tanulóra fordítani, illetve a tananyaggal is jobban lehet haladni. Ez már meglátszik abban is, hogy 
majdnem befejezték a betűk tanulását.  
Nagyobb gondunk volt és van azzal, hogy egy súlyosan mozgássérült gyermek is van közöttük, akihez 
ugyan jár fejlesztőpedagógus, gondolkodása jó, de beszéde és mozgása nehézkes. Ez nagyon sok 
figyelmet követel a nevelőtől, amit a többiektől kell megvonni.  
 
Jenei Károly:  
Azért fejlődik? 
 
Keszte Tibor: 
Igen. Eltelt egy jó fél év, és mind a fejlesztő pedagógus, mind a tanító azt mondja, hogy fejlődik. 
 
Nagy Károly:  
Én magam is elmentem megnézni, hogy hogyan működik az osztályok összevonása, és nagyon pozitív 
volt a vélemény. A sérült gyermekkel szemben is határozottan jó a visszajelzés, a többi gyermek is jól 
viszonyul hozzá, segítik egymást, másként látják kortársaikat. 
Van-e kérdés az igazgató úrhoz? Amennyiben nincs, rátérnénk az óvoda beszámolójára. 

 

3./ Napköziotthonos Óvoda beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? Ha nincs, rátérünk a bizottságok beszámolóira. 
 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 

 
Dr. Jakab Csaba:  
A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke tájékoztatott arról, hogy a képviselők közül 
vagyonnyilatkozatát mindenki megtette. 
 
Ludányi Ferenc: 
Az elmúlt testületi ülés óta egy együttes bizottsági ülésünk volt, ahol a 2019. évi költségvetési 
rendelettervezetet vitattuk meg. A módosító indítványokkal kiegészítve elfogadásra javasoljuk a 
képviselő-testületnek. 
 

5./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 

 
Csontos József:  
Ez az egy bizottsági ülésünk volt. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Rátérnénk az első napirendi pontunkra. 
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I. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

- 72/2018. (IX. 27.) általános adatvédelmi rendelet (GDPR) végrehajtásáról. Költsége a 
költségvetési rendelettervezetbe betervezve. 

- 95/2018. (XII. 17.) 2018. évi bérmaradvány felhasználása. Kifizetése megtörtént. 
- 2/2019. (I. 17.) óvoda zárvatartásáról. A határozat az óvoda igazgató részére megküldve. 
- 3/2019. (I. 17.) Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai 

program jóváhagyásáról. A határozat az óvoda igazgató részére megküldve. 
- 5/2019. (I. 17.) Magyar Önkormányzatok Szövetségében tagság megszüntetéséről. A határozat 

MÖSZ részére megküldve. 
- 6/2019. (I. 17.) szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról. A határozat kihirdetve. 
- 7/2019. (I. 17.) Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázatáról. Pályázat határidőben benyújtva, 

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

II. napirend A 2019. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)  
Nagy Károly:  
Amint hallhattuk, a bizottságok megtárgyalták a rendelettervezetet, a testületi ülés előtt megküldött 
javaslatba már az indítványokkal módosított összegek kerültek beépítésre. Megkérdezem a 
gazdálkodási előadónkat, hogy van-e kiegészítése a kiküldött anyaghoz? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A módosítások bedolgozásra kerültek, a mostani előterjesztésben már szerepelnek a civil szervezetek, 
egyesületek részére juttatandó támogatási összegek, illetve a beruházások közötti módosító javaslatok. 
Ha van még további kérdés, szívesen válaszolok. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Belekerült továbbá a Cafetéria összegének meghatározása, ami a bizottsági ülésen dilemma 
volt. A bizottságok döntése szerint megvizsgáltuk azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatnak ne 
legyen többletköltsége az előző évhez képest a Cafetéria kiosztásánál. Ebben az esetben a közös 
önkormányzati hivatal, az óvoda, valamint az önkormányzat dolgozói esetében havi 12.000.- forint 
értékű béren kívüli juttatást lehet biztosítani, utalvány formájában. Ebben az esetben, mivel a Cafetéria 
ezen fogmája jövedelemadó köteles, a dolgozó kézbe megkapja a 12.000.- forint értékű utalványt, de 
ezután 4.000.- forintos adólevonás terheli. Így összesen 8.000.- forint értékű Cafetériáról 
beszélhetünk. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A koncepcióban azt fogadta el a képviselő-testület, hogy az előző évhez képest többletköltséget nem 
jelenthet a Cafetéria biztosítása. Jelenleg a költségvetésben benne van 1,5 millió forint tartalék, amit fel 
lehet használni a Cafetéria biztosítására, és ebben az esetben megőrizné az értékét.  
 
Csontos József:  
A költségvetésben jelenleg 2,7 millió forint van a nyári rendezvény megrendezésére. Személy szerint 
nem támogatom a rendezvényt. A faluban nem mindenkinek tetszene az ötlet. Amennyiben nem 
tartjuk meg, a betervezett összegből már ki lehetne fizetni a Cafetéria megnövekedett költségeit. 
Javaslom, hogy ezt még tárgyaljuk meg. 
 
Nagy Károly:  
Sajnos mindenképpen lesznek olyanok, akiknek nem tetszene a nyári rendezvény, azonban sokan 
hiányolják azt. A rendezvényterv a mai ülés napirendi pontjai között szerepel. Ha úgy dönt a képviselő-
testület, hogy meg legyen tartva a rendezvény, a költségei a költségvetésben szerepelnek.  
 
Csontos József:  
Sajnálom, hogy nincs itt minden képviselő, hogy meg tudnánk most beszélni. 
 
Nagy Károly:  
A képviselő-társakkal beszéltem az ülés előtt, és megerősítették, hogy a költségvetés jelenlegi formáját 
el tudják fogadni.  
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Jenei Károly:  
Javaslom, hogy a költségvetésben tervezett összegek maradjanak a jelenlegi formájában, a nyári 
rendezvénnyel kapcsolatban úgyis le kell ülni, megbeszélni a részleteket. Amennyiben úgy döntünk, 
hogy meg lesz tartva, a költségeket már tartalmazza a költségvetés. 
 
Csontos József:  
Ha úgy döntünk, hogy megrendezzük, el kell kezdeni a szervezést. 
 
Nagy Károly:  
Már november-december óta kellene szervezni, lemaradhatunk a jó előadókról.  
 
Csontos József:  
Javasolnám továbbá, hogy a kátyúzásra betervezett 8 millió forintot a Kossuth utca felújítására 
csoportosítsuk át. A kátyúzást nem lehet észrevenni. 
 
Nagy Károly:  
A kátyúzást akkor lehet csak észrevenni, ha nincs kijavítva az útburkolat. A korábbiakban már 
beszéltünk arról, hogy a falufejlesztési programon belül megpróbálunk pályázatot keresni a Kossuth 
utca felújítására, kiépítésére. Amennyiben nem lenne ilyen pályázat, vagy nem nyernénk, a 
költségvetés jelenleg is tartalmaz 2 millió forint + ÁFA összeget a Kossuth utca végének kijavítására. 
Nem javaslom, hogy elvegyük a kátyúzásra félretett pénzt, mivel a tavalyi évben 10 millió forintot 
költöttünk erre a célra és ez meg is látszik. Idén nagy valószínűség szerint ismét kell közel ennyit 
költeni rá. A bekötő utat is kátyúzták, igaz jelenleg csak hideg aszfalttal, mivel a meleg aszfaltra nyárig 
várni kellett volna, de már akkora gondot jelentett az út állapota, hogy mindenképpen meg kellett 
csináltatni.  
1. módosító javaslat: a Cafetéria összege a hivatal, óvoda és önkormányzat dolgozói részére 12.000.- 
forint összegű utalvány formájában kerüljön kiosztásra. Amennyiben el tudjuk fogadni a javaslatot, 
kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
2. módosító javaslat: a körzeti megbízott szolgálati lakásának bérleti díját 80%-os kedvezmény 
biztosításával számítottuk ki. Azonban ősz óta már nem ő a körzeti megbízott, így javaslom a bérleti díj 
megemelését. A kedvezményes áron 73.- forint/m2/hó volt a bérleti díj, javaslom ezt 360.- forint 
/m2/hó árban megállapítani. Amennyiben ismét a körzeti megbízott fogja bérelni az ingatlant, a 
kedvezményes összeg ellenében megteheti. Amennyiben nincs hozzászólás, megkérem képviselő-
társaimat, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a szolgálati lakás bérleti díját 360.- 
forint/m2/havi összegben állapítsuk meg, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Következő módosító indítványt Baloghné Tóth Izabella kérelmére teszem. 
 
(Kérelem a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
A szociális étkezők ebédjének szállítását 2012 óta változatlan, 165.- forint/adag áron oldja meg az IZI-
VÍZ BT. Most kérelmében 10%-os emelést javasol, ami 180.- forint/adag lenne.  
 
Jenei Károly:  
2012 óta nagyobb mértékben emelkedtek a költségek, reálisnak tartom az emelést.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A képviselő-testület a térítési díjak meghatározásáról márciusban fog döntést hozni. Amennyiben most 
úgy dönt a testület, hogy elfogadja a javaslatot, ezt a költségemelkedést április 1-től lehetne beépíteni a 
térítési díjakba.  
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Jenei Károly:  
Javaslom a 10 %-os emelést március 1-jétől alkalmazni, a térítési díjakat majd áprilistól módosítjuk. 
Egy hónap megemelkedett költségét az önkormányzat biztosítja. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a javaslattal a képviselő-testület egyetért, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat 
alapján:  
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatóját, hogy 2019. március 1-jei hatállyal az Izi-Víz Bt.-vel szerződést 
módosítson. A szerződésmódosítás alapján egy adag étel kiszállításának díja 180 Ft-ra módosul. 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
terjessze elő a kiszállítás díjainak 2019. április 1-jétől történő 10%-os emelésére vonatkozó 
rendelettervezetet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. március 21-i Képviselő-testületi ülés” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
ételszállítás szerződésmódosításáról 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatóját, hogy 2019. március 1-jei hatállyal az Izi-Víz Bt.-vel szerződést 
módosítson. A szerződésmódosítás alapján egy adag étel kiszállításának díja 180 Ft-ra módosul. 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
terjessze elő a kiszállítás díjainak 2019. április 1-jétől történő 10%-os emelésére vonatkozó 
rendelettervezetet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. március 21-i Képviselő-testületi ülés 
 
Nagy Károly:  
A módosító indítványok között szerepelt a civil szervezetek, egyesületek támogatása a következők 
szerint: 
Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó rendezvényre 100.000.- forintos támogatás biztosítása. Amennyiben a 
képviselő-testület támogatja a javaslatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat alapján: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2019. évi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja olymódon, 
hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a 
fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a 
szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2019. évi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja olymódon, 
hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a 
fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a 
szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben tudjuk támogatni a Nagyik és unokák énekcsoportnak 238.400.- forintos támogatás 
megítélését, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” kérelmét a 2019. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2019. évi működési költségét 238 400 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy működésükkel összefüggő költségekről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 
közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni „Nagyik és Unokák Énekcsoport” támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” kérelmét a 2019. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2019. évi működési költségét 238 400 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy működésükkel összefüggő költségekről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 
közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
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Nagy Károly:  
A Pávakör részére 671.600.- forintos javaslat született. Amennyiben egyet tudunk érteni vele, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2019. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2019. évi működési költségét 671 600 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy működésükkel összefüggő költségekről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2019. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2019. évi működési költségét 671 600 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy működésükkel összefüggő költségekről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Az asztalitenisz sportkör támogatására 100.000.- forintos támogatást javasoltunk. Amennyiben 
elfogadható, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatja asztalitenisz csoport 2019. évi működését 
olymódon, hogy egyszeri 100 000 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 
határozatoz hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
asztalitenisz csoport működéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatja asztalitenisz csoport 2019. évi működését 
olymódon, hogy egyszeri 100 000 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. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2019. (II. 20.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
(Rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A költségvetési rendelettel kapcsolatban döntést kell hozni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségekről.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a kiküldött anyagban szereplő határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 

 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját 
bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-2020. 
évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
  

2019. év 2020. év 2021. év 
Megnevezés 

Adatok foritban 

Helyi adó 38200000 38200000 
38 200 

000 

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0 0 0 

Díjak, pótlékok, bírságok 90000 90000 90 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

   

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen 38290000 
38200 

000 
38200 

000 

Hitel, kölcsön 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 

Váltó kibocsátása 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével 0 0 0 

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki 
nem fizetett ellenérték 

0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként 
az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek 

0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyeletek, azokból eredő fizetési 
kötelezettségek összesen 0 0 0 

Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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III. napirend A 2019. évi rendezvényterv elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amint az a kiküldött anyagban is látható, a 2019. évi programtervben szerepel: 

- júniusban Gyöngyöstarjáni Pünkösdölő 2,7 millió forintos költséggel 
- júliusban Muzsikál az erdő 570.000.- forintos költséggel 
- Operaest 100.000.- forinttal 
- augusztusban Erdélyi kirándulás 400.000.- forinttal, ami egyrészt a kirándulás alkalmával, 

másrészt az erdélyiek fogadásának kiadásaihoz lesz felhasználva 
- Múzeumok Őszi Fesztiválja szeptember-októberben 500.000.- forinttal 
- és a Luca nap 1.500.000.- forinttal. 

Van-e kérdés vagy észrevétel? 
 
Csontos József:  
Én már korábban elmondtam a véleményemet a nyári rendezvényről. 
 
Jenei Károly:  
Javaslom, hogy kezdjük el a tervezést és még folyamatában meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle.  
 
Nagy Károly:  
A javasolt bizottsági ülést minél korábban meg kellene tartani, hogy maradjon idő szervezésre.  
 
Csontos József:  
Szólni fogok a művelődésszervezőnek, hogy a jövő heti bizottsági ülésre már kidolgozott tervvel 
készüljön.  
 
Nagy Károly:  
Egyrészt azért nehéz döntést hozni, mert a lakosság véleménye eltérő a nyári programról, másrészt 
pedig azért, mert a pünkösdi időszakban még lehet esőre számítani és volt már rá precedens, hogy 
elmosta az eső a rendezvényt. De a rendezvények megszervezésénél az év bármely időszakában van 
rizikó. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat alapján: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
2019. január 19. Pávakör Nyílt Próbája 
Rendező: Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. március 2. Nagyik és Unokák Énekkar 10. születésnapi rendezvénye 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. június 10. Gyöngyöstarjáni Pünkösdölő            
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
                
2019. július Muzsikál az erdő                                          
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
                 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
Operaest (időpontja később kerül meghatározásra) 
Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Kft., Miller Zoltán 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. augusztus 1-5 Erdélyi kirándulás                           
Szervező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. szeptember-október Múzeumok Őszi Fesztiválja        
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
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2019. október   Nótás találkozó 
Rendező: Kiss Anna 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás                        
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2019. december 31.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
2019. január 19. Pávakör Nyílt Próbája 
Rendező: Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. március 2. Nagyik és Unokák Énekkar 10. születésnapi rendezvénye 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. június 10. Gyöngyöstarjáni Pünkösdölő            
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
                
2019. július Muzsikál az erdő                                          
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
                 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
Operaest (időpontja később kerül meghatározásra) 
Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Kft., Miller Zoltán 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. augusztus 1-5 Erdélyi kirándulás                           
Szervező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. szeptember-október Múzeumok Őszi Fesztiválja        
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
 
2019. október   Nótás találkozó 
Rendező: Kiss Anna 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
2019. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás                        
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2019. december 31. 
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IV. napirend Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést korábban megküldtük a képviselő társaknak. Az óvoda igazgató asszonyának van 
kiegészítése az előterjesztéshez? 
 
Szecskő Tiborné: 
Április 20. és május 20. között írja elő a jogszabály, mi a május 6 - május 10-ig tartó időszakot jelöltük 
meg. 
 
Jenei Károly:  
Az óvoda minden bölcsődéből kikerülő gyermeket át tud venni? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen, mindenki jöhet. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs észrevétel vagy kérdés, kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslat szerint. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
óvodai beiratkozási időszak meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a 
nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat 
fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját 
2019. május 6-10. közötti időpontra tűzi ki. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes 
közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, 
felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi 
előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba 
Határidő: 8 napon belül 
 

V. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Óvoda igazgatói pályázata  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az óvoda igazgatójának mandátuma hamarosan lejár. Az 
ezzel kapcsolatos jogszabályt megküldtük az ülést megelőzően. Abban az esetben, ha a nevelőtestület 
2/3-a támogatja a jelenlegi igazgató mandátumának meghosszabbítását, pályázat kiírása nélkül, 
további 5 évre meghosszabbítható az igazgatói kinevezés. Úgy gondolom, hogy a képviselőé-testület 
nevében is mondhatom, hogy maximálisan meg vagyunk elégedve a jelenlegi igazgató munkájával, és 
személy szerint úgy gondolom, hogy a nevelőtestületre lehet bízni a döntést azzal kapcsolatban, hogy 
támogatják-e a mandátum meghosszabbítását vagy sem. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy 
hozzászólás? 
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Ludányi Ferenc: 
Amennyiben a nevelőtestület nem támogatja a meghosszabbítást? 
 
Nagy Károly:  
Az igazgatói pályázat kiírásra kerül. 
 
Jenei Károly:  
Hány fős a nevelőtestület? 
 
Szecskő Tiborné: 
Velem együtt 5 fő. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, első körben kérjük ki a nevelőtestület véleményét, ennek birtokában fogjuk meghozni a 
további lépéseket.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A nevelőtestületnek 15 napja van a döntés meghozatalára, ennek eredményéről a következő testületi 
ülésen tájékoztathatjuk a képviselő-testületet. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról tárgyú 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (4) 
bekezdése alapján kérje meg a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda nevelőtestületének egyetértő 
nyilatkozatát Szecskő Tiborné igazgató kinevezésének pályázat nélküli meghosszabbításához a 
2019.08.15-2024.08.14.-ig terjedő időszakra. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a nevelőtestület nyilatkozatát terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. március 21-i Képviselő-testületi ülés” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
óvodaigazgatói pályázat előkészítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról tárgyú 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (4) 
bekezdése alapján kérje meg a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda nevelőtestületének egyetértő 
nyilatkozatát Szecskő Tiborné igazgató kinevezésének pályázat nélküli meghosszabbításához a 
2019.08.15-2024.08.14.-ig terjedő időszakra. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a nevelőtestület nyilatkozatát terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. március 21-i Képviselő-testületi ülés 
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2./ Gyöngyös Mentőállomás kérelme 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkeresett a gyöngyösi mentőállomás, hogy támogassuk őket, szénmonoxid mérők beszerzésére 
lenne szükségük. 10.000.- forint odaítélését javaslom. Amennyiben tudja támogatni a képviselő-
testület a javaslatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról az alapítvány 
10700608-49891102-51200002 számú számlájára gondoskodjon. 
 
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 17/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról az alapítvány 
10700608-49891102-51200002 számú számlájára gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

3./ Kiss Attila települési rendezési terv módosítására vonatkozó kérelme 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban úgy döntött a képviselő-testület, hogy a kérelmező a tervezővel készíttessen telepítési 
tanulmánytervet, amelyben részletesen elemzi a Borhy tanya felé vezető út mellé tervezett üzemegység 
kialakításának tervét. A tervező ebben a tanulmánytervben leírta, hogy milyen beépítettséget javasol, 
illetve a tervező véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy a terület kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítható legyen.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Azért fontos, hogy a terület kiemelt fejlesztési terület legyen, mert ezáltal a településrendezési eszközök 
módosítását egy egyszerűsített eljárásrendben lehetne lefolytatni. Mindenképpen szükséges a 
településszerkezeti terv módosítása, a telepítési tanulmányterv alapján az érintett terület legnagyobb 
beépítettsége 25%, legkisebb zöldfelület nagysága 60%, építményekre vonatkozó legnagyobb 
épületmagasság 8 méter, legnagyobb párkánymagasság 8 méter, legnagyobb szintterületi mutató 0,6 
m2/m2. Beépíthető legkisebb telek területe 5000 m2 lenne. Részletes beépítési terv még nincs, utalás 
van a telepítési tanulmánytervben arra, hogy mi lesz ennek a területnek a felhasználása. A megküldött 
határozati javaslat szerint a képviselő-testület határozatában dönt a terület kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánításáról. Erről az ingatlanok tulajdonosait értesíteni fogom. Valamint felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a meghatározott ingatlanokra vonatkozóan településrendezési szerződést kössön 
úgy, hogy ezeknek a településrendezési eszközök kidolgozásának teljes összegét a kérelmező fogja 
megfizetni.  
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Nagy Károly:  
Köszönöm. Igen jót tenne a községnek, ha ilyen jellegű fejlesztések valósulnának meg, javaslom, hogy 
támogassuk. Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, 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 18/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításáról és kapcsolódó intézkedésekről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Attila, 
Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakos településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatban benyújtott telepítési tanulmánytervét és az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja a Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanokat. A Képviselő-testület 
felhívja a jegyző figyelmét, hogy a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról az ingatlanok tulajdonosait 
értesítse. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési 
szerződést kössön a településrendezési eszközök kidolgozásának teljes összegben történő 
finanszírozására Kiss Attila, Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakossal vagy az általa képviselt 
céggel.  
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
3. A Képviselő-testület felkéri Kiss Attilát, hogy a településrendezési eszközök módosításának 
tervezetét a tárgyalásos eljárást megelőzően terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
 
Felelős: Kiss Attila 
Határidő: 2019. március 14. 
 

4./ Zártkerti úttal kapcsolatos pályázat 
 
Nagy Károly:  
A Sósiréti zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos árajánlatok megérkeztek a 100%-ban támogatott 
pályázatunkhoz. A Sósiréti út bitumenes részét már kijavították, a zártkerti út felújítására, illetve a 
víztározó megépítésére vonatkoznak a beérkezett árajánlatok. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Három árajánlat érkezett. A Németh Út Kft. nettó 8.350.300.- forintos árajánlatot küldött, a Master 
Ride Kft. nettó 8.074.140.- forintos árajánlatot, az Andezit Kft pedig nettó 7.872.500.- forintos 
árajánlatot. Az árajánlatok érvényesnek tekinthetők. Az önkormányzati beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos határozat értelmében a testület az ajánlattételt eredményessé nyilváníthatja és 
felhatalmazhatja a polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlattevő céggel szerződést kössön.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy elfogadható a legalacsonyabb árajánlat. Amennyiben nincs kérdés vagy 
hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„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: 
Sósiréti zártkerti ingatlanok megközelítését szolgáló utak felújítása és víztározó építése 
tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárás eredményes. 
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A legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlattal Andezit Kft. (3200 Gyöngyös, Vasút út 
5.) tette. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Andezit Kft. -vel 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 19/2019. (II. 14.) KT 
határozata 

 
Sósiréti zártkerti ingatlanok megközelítését szolgáló utak felújítása és víztározó építése 

tárgyú ajánlatkérés keretében érkezett árajánlatok 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: 
Sósiréti zártkerti ingatlanok megközelítését szolgáló utak felújítása és víztározó építése 
tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárás eredményes. 
A legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlattal Andezit Kft. (3200 Gyöngyös, Vasút út 
5.) tette. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Andezit Kft. -vel a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
(Bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 

5./ Energetikai pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az energetikai pályázattal kapcsolatban elkészült a tervezői költségvetés végleges változata, 
amelynek az árazatlan változatát fogjuk majd a közbeszerzési eljárásban szerepeltetni. Ez 
várhatóan március közepén fog indulni, öt ajánlattevő részére kell megküldeni ahhoz, hogy a 
közbeszerzési eljárás érvényes legyen. Korábban hozott olyan döntést a képviselő-testület, hogy az 
energetikai pályázattal kapcsolatban a támogatási összeget nem haladhatja meg a tervezői 
költségvetés összege. Ez sajnos nem sikerült, a támogatási összeg a tervezői költségvetésnél 
mintegy 11 millió forinttal kevesebb. Nyilván ez egy tervezői költségvetés, az, hogy valójában 
mennyibe fog kerülni a kivitelezés, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása után fog kiderülni. 
Mindenesetre akkor, ha az meghaladja a támogatási összeget, illetve azt az összeget, amely még 
jelen pillanatban az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, mint tartalék, akkor 
költségnövekmény címén kérelemmel kell fordulni a minisztériumhoz annak érdekében, hogy a 
többletköltségeket elismerjék költségnövekményként, viszont ennek az átfutási ideje akár több 
hónap is lehet.  
 
Nagy Károly:  
Tanulság az, hogy olyan árajánlatot kell találnunk, amely olyan költséggel dolgozik, ami belefér a 
költségvetésünkbe, sőt reményeim szerint a támogatási összegbe. Várom azokat a javaslatokat, 
hogy mely vállalkozók részére küldjük meg a közbeszerzési eljárásunkat, ha van ilyen a 
látókörötökben, szívesen veszem az ötleteket.  
 




