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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 21-én  

     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Szecskő Zsolt 
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Ozsvári Dénes a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület elnök-helyettese 

Szecskő Tiborné a Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Jagadics Melinda élelmezésvezető 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási 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 közbeszerzési terv elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 3./ Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

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 Ludányi Ferenc és Benedek Péter személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 



 

 

154 
 

Napirend előtt 

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

 
Nagy Károly:  
A januári ülésünk óta az alábbi események történtek 

- Február 16-án ovi bálon vettem részt, gratulálok a szervezőknek. 
- Február 20-án kulturális bizottsági ülésen döntés született a „Pünkösdi” rendezvény 

műsoráról. 
- Február 21-én gyermekvédelmi tanácskozást tartottunk. 
- Március 2-án nagysikerű bál volt a Nagyik és unokák szervezésében a kultúrházban. 
- Március 7-én megtartottuk a szokásos nőnapot. 
- Március 14-én az iskolával közösen megemlékezést tartottunk a nemzeti ünnepünk tiszteletére. 
- Mint láthattátok, elkezdődött az önkormányzati utak felfestése. 

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

2./ Napköziotthonos Óvoda beszámolója  

(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? Ha nincs, tájékoztatom a testületet, hogy az általános 
iskola igazgatója írásbeli beszámolót küldött, amit kiosztottunk. 

3./ Általános iskola beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 

 
Szecskő Zsolt: 
Az elmúlt testületi ülés óta két bizottsági ülésünk volt, ahol települési támogatásokat bíráltunk el. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, mivel a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke nincs jelen, áttérnénk a fő 
napirendi pontokra. 

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

- 86/2018. (XI. 29.) az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról. A Képviselő-
testület a 2019. évi költségvetésről a koncepció szerint rendeletet alkotott. 

- 98/2018. (XII. 17.) Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása pályázat benyújtása. Jelenleg 
folyamatban van.  

- 1/2019. (I. 17.) térségi szolgáltatások kialakítására benyújtandó pályázatról. Benyújtottuk. 
- 8/2019. (II. 14.) ételszállítás szerződésmódosításáról. A szerződésmódosítás megtörtént. 
- 9/2019. (II. 14.) Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról. A támogatást az érintettek 

megkapták. 
- 10/2019. (II. 14.) Gyöngyöstarjáni „Nagyik és Unokák Énekcsoport” támogatásáról. A 

támogatottat a határozatról értesítettük. 
- 11/2019. (II. 14.) Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról. A támogatottat a határozatról 

értesítettük. 
- 12/2019. (II. 14.) asztalitenisz csoport működéséről. A támogatottat a határozatról értesítettük. 
- 13/2019. (II. 14.) az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről. 

Végrehajtva. 
- 15/2019. (II. 14.) óvodai beiratkozási időszak meghatározásáról hirdetmény. Közzétéve. 
- 16/2019. (II. 14.) óvodaigazgatói pályázat előkészítéséről. A döntést a nevelőtestület megkapta. 
- 17/2019. (II. 14.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról. A támogatást elutaltuk. 
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- 18/2019. (II. 14.) Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanok kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításáról és kapcsolódó intézkedésekről. Az érintetteket határozatról 
értesítettük. 

- 19/2019. (II. 14.) Sósiréti zártkerti ingatlanok megközelítését szolgáló utak felújítása és 
víztározó építése. A szerződést megkötöttük, a munkák megkezdődtek. 

- 20/2019. (II. 14.) TOP-3.2.1-16 jelű önkormányzatok épületenergetikai pályázatának 
tervezéséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről. A tervezőt a határozatról értesítettük. 

 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó rendes ülésünk óra, átruházott hatáskörben: 5 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 közbeszerzési terv elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.)  
 
Nagy Károly:  
A kapcsolódó előterjesztést megküldtük a képviselők részére. A közbeszerzési terv a nyertes TOP-os 
pályázat miatt lett átalakítva, melyet a nyáron szeretnénk megvalósítani. Az ehhez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárást április hóban fogjuk kiírni. Jegyző úrnak van-e kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben elfogadható a közbeszerzési terv a kiküldöttek alapján, kérem szavazzunk a megküldött 
határozati javaslat szerint! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (III. 21.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének tárgyalására” című előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2019. évi közbeszerzési tervet elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-ig a 
2019. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. április 1. 
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1. MELLÉKLET A 21/2019. (III. 21.)KT HATÁROZATHOZ 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVRE TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEI 

 

Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
CPV-kód 

felelős 
Irányadó eljrás-

rend 
Tervezett 

eljárás típus az eljárás 
megindításának, 

tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy  a 

szerződés 
időtartama 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére 

 

ÁRU – és ESZKÖZBESZERZÉS 

x x x x x x x 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 

Kivitelezési munkák 
elvégzése 

(építési beruházás) 
TOP-3.2.1-16-HE1-

2017-00007 
pályázat 

megvalósítása 
érdekében 

Nagy Károly 
polgármester 

nemzeti 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdés 
szerinti 
nemzeti 

2019. április 2019. júniustól nem 

SZOLGÁLTATÁS  MEGRENDELÉSE 

x x x x x x x 

SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ 

x       

ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ 

x       

 
A közbeszerzési Tervet Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2019. (III. 21.) KT határozatával fogadta el. 
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III. napirend Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést megküldtük, megkérdezem Gyenesné Fekete Ildikót, hogy van-e kiegészítése a 
kiküldött anyaghoz? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Mind a három feladatellátásnál kötelezettség, hogy a képviselő-testület állapítsa meg az intézményi 
térítési díjat, amelyet az összes kiadás és az állami támogatás összegéből számítjuk ki. A számítás az 
előterjesztésben szerepel. A személyi térítési díj változatlan. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szociális étkezőknél az előterjesztésben egy hiba van: a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó 
jövedelemnél a jelenlegi bruttó díj 275.- forint. Annyiban változik a személyi térítési díj, hogy a szállító 
kérését figyelembe véve szerződést módosítottunk, ahol 10%-os költségnövekedést vettünk figyelembe. 
Ennek értelmében 30 Ft-tal emelkedett a kiszállítással történő igénybevétel minden egyes 
jövedelemkategória esetében. Emiatt módosítani szükséges a térítési díj rendeletet is, erről szóló 
tervezetet megküldtük a testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Folyamatos igény jelentkezik a pedagógusok részéről, hogy kedvezményesebb áron 
tudjanak ebédelni. Jelenleg 950.- forint a vendégétkeztetés. Megnéztünk minden tényezőt ezzel 
kapcsolatban, és 500.- forintos térítési díj esetében – amely már szimpatikusabb lenne a pedagógusok 
számára – az 500 és 950 forint közötti részre vonatkozóan az önkormányzatnak kellene megfizetnie a 
kifizetői adót és az áfát. Ez azt jelenti, hogy minden ebéd után 305.- forintot kell befizetni. Amennyiben 
5 fő étkezik minden nap, az iskolai időszak idejére 280.000.- forint plusz kiadást jelentene az 
önkormányzatnak.  
 
Szecskő Zsolt: 
És ha nem 500.- forintot kérnénk, hanem mondjuk 805.- forintot? Még ez is kedvezményes árnak 
számít a gyöngyösi menüárakhoz képest? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A 950.- forint alatti rész kifizetői adóját és az áfát mindenképpen ki kell fizetnie az önkormányzatnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A tankerület, mint munkáltató, nem szervezi meg az étkeztetést? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Megkérdeztük, és nincs tervbe véve az étkeztetés megszervezése. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mivel nem érzek az iskola részéről olyan mértékű támogatást és kiállást – például az igazgató úr sem 
személyesen tartotta meg a beszámolót és nem áll ki személyesen a térítési díj csökkentése mellett – és 
mivel ez az önkormányzatnak többletköltséget jelent, javaslom, hogy ne csökkentsük le a térítési díjat a 
pedagógusok esetében.  
 
Nagy Károly:  
Én viszont azt javaslom, hogy keressünk még lehetőségeket. Mindkét oldalról, tehát a pedagógusok és 
a képviselők részéről is várok javaslatokat.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Több variációt is fogunk számolni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Visszatérve az intézményi térítési díjakra, amennyiben nincs további észrevétel vagy 
javaslat, kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (III. 21.) KT 
határozata 

 
intézményi térítési díj  megállapításáról 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi 
napközi 2019. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
1. A szociális étkeztetés 2019. évi intézményi térítési díja nettó 1.014 Ft, kiszállítás nélkül, kiszállítással 
1194 Ft.  A személyi térítési díjak összege nem változott. 
2. A családi bölcsöde  2019. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap. 
3. A házi segítségnyújtás 2019. évi intézményi térítési díja 2.635 Ft. A személyi térítési díjak összege 
nem változott. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Mivel a szociális étkezésnél a költségek emelkedése miatt emelkedtek a kiszállítás árai is, kérem 
szavazzunk a térítési díj rendelet módosításáról a megküldött rendelettervezet szerint! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (III.28.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és 
munkahelyi étkezéséről szóló 11/2010. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Költségvetési rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mivel az önkormányzat támogatást kapott a kiegészítő bérrendezési alap pályázat keretén belül, 
szükséges a költségvetési rendeletünket módosítani. A kiküldött anyagban már szerepel, hogyan 
módosul a közös önkormányzati hivatal költségvetése. 
 
Nagy Károly:  
Nagy vonalakban tehát a pályázaton nyert összeggel lesz megnövelve a költségvetés. Amennyiben nincs 
kiegészítés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk a megküldött rendelettervezet alapján! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.28.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 

2./ Jogszabályi tájékoztatás köznevelési intézmények névhasználatával kapcsolatban 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az óvoda szeretné módosítani a megnevezését, ezzel kapcsolatban az anyagot kiküldtük. A vezető 
óvónőnek van-e kiegészítése? 
 
Szecskő Tiborné: 
Óvodánk idén lesz 50 éves. Június 1-jétől szeretnénk a nevét módosítani, Mosolyfalva Óvoda lenne az 
elnevezés, az alapítványunk nevéből. 
 
Nagy Károly:  
A megkérdezettek beleegyezésüket adták? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen, az erről szóló nyilatkozatokat odaadtam jegyző úrnak. 
(Nyilatkozatok a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Jó kezdeményezésnek gondolom. 
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda  igazgatójának javaslatával, hogy az intézmény 2019. július 1-jétől a 
Mosolyfalva Óvoda nevet vegye fel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját és a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítását 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. május 23-i Képviselő-testületi ülés” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (III. 21.) KT 
határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda névhasználatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda  igazgatójának javaslatával, hogy az intézmény 2019. július 1-jétől a 
Mosolyfalva Óvoda nevet vegye fel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját és a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítását 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. május 23-i Képviselő-testületi ülés 
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3./ A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatói pályázati kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábbi testületi ülésünkön már volt a témáról szó, felkértük a nevelőtestületet, ők azonban nem 
támogatták a jelenlegi igazgató mandátumának meghosszabbítását. Ezért ki kell írni a pályázatot.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kiosztott anyagban megtalálhatóak a jogszabályi rendelkezések, valamint a pályázati kiírás, melynél 
a korábbi évek pályázatát vettem figyelembe.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs hozzáfűzni való, kiírjuk a törvényi előírásoknak megfelelően a pályázatot. Kérem 
szavazzunk a kiosztott határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (III. 21.) KT 
határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatói pályázati kiírásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére, az 
alábbi tartalommal: 
„Gyöngyöstarján Község önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 
Óvoda (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u 1.) igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.15-2024.08.14.-ig szól.  
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása, 
feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a 
közoktatásról szóló valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési 
tevékenységek ellátása.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 
§ Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség,  
§ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
§ szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
§ büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgár vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
§ szakmai életrajz; intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget 
igazoló dokumentumok közjegyzővel hitelesített másolata  
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától 
tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Jakab Csaba jegyző nyújt, a 06-37/372-025 
-ös telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór 
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tér 3). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: … , valamint 
a munkakör megnevezését: igazgató. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt, önkormányzati határozatával. 
  
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
§ www.gyongyostarjan.hu honlapon.” 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
nyilvánosságáról és a pályázat lebonyolításáról. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

4./ Gépkocsi beszerzésről 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lejárt a Citroen Jumper műszakija. Csontos képviselő 
társunk szakvéleménye alapján hasznosabb lenne lecserélni. A javítás ugyanis nagy költségekkel járna. 
Megkérdeztem a karbantartók véleményét is, szerintük érdemesebb 9 személyes autóban gondolkodni. 
Ezt én is jónak látom, mivel akár a Pávakör, akár más egyesület, csapat jobban ki tudná használni. 2,5 
millió forintért már meg is lehetne venni egy jó állapotban lévő, bár használt járművet. Kettőt ki is 
néztem, személyes megtekintésre bárki velem jöhet. Most egy olyan döntést kellene hoznunk, hogy 
mekkora összegért szerezzük be a járművet. 
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
És a Citroen Jumperrel mi lesz? 
 
Nagy Károly:  
Pontosan fel kell mérni, hogy a javítás mennyibe kerülne, ennek ismeretében döntünk majd arról, hogy 
megjavíttatjuk és úgy adjuk el vagy műszaki nélkül értékesítjük. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Magyar Falu programon belül falubusz vásárlására lesz lehetőség? 
 
Nagy Károly:  
Mivel a Magyar Falu program egy négy évre szóló program, már csak a jövőre nézvést gondolhatunk 
pályázati forrásból történő gépjármű beszerzésre. Azonban a napi munka folyamatossága miatt most 
feltétlenül szükséges helyettesítő gépjárművet beszerezni.  
 
Szecskő Zsolt: 
Az általad nézett autók milyen idősek? 
 
Nagy Károly:  
2009-es, illetve 2011-es. Az eladó 2,1 millió forint + ÁFA áron adná. A hétvégén meg lehet nézni. 
Amennyiben sikerül megvásárolni az egyiket, még a Magyar Falu programban pályázhatunk további 
autóra. Ha az is sikerülne, 10-15 fő már tudna egyszerre utazni velük. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azt javaslom, hogy nézzük meg a két autót és válasszuk ki a legmegfelelőbbet. 
 
Nagy Károly:  
Sok választásunk sajnos nincs. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  
2 500 000 Ft összegig személyszállító gépjármű beszerzése céljából kötelezettséget vállaljon. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a költségvetés módosításánál a 
kötelezettségválallást vegye figyelembe. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a 2019. évi költségvetés következő módosításakor” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (III. 21.) KT 
határozata 

 
gépkocsi beszerzésről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  
2 500 000 Ft összegig személyszállító gépjármű beszerzése céljából kötelezettséget vállaljon. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a költségvetés módosításánál a 
kötelezettségválallást vegye figyelembe. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a 2019. évi költségvetés következő módosításakor 

5./ Bérleti szerződés megkötéséről Gyöngyöstarjáni Hegyközséggel 
 
Nagy Károly:  
A volt védőnői szolgálat épületét a Hegyközség szeretné bérbe venni. Ennek bérleti díjáról kellene 
döntés hozni. 35.000.- forint/hó + rezsiköltség összegben javaslom meghatározni a bérleti díjat.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rezsiköltség továbbszámlázott költségként fog megjelenni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyöstarján, Dobó 
u. 7. szám alatti, volt védőnői szolgálat épületének bérletére szerződést kössön a Gyöngyöstarjáni 
Hegyközséggel (Gyöngyöstarján, Petőfi u. 2. Adószám:18574928-1-10, képviseli: Szecskő Zsolt elnök) . 
A bérleti díjat a Képviselő-testület havi 35000 Ft+rezsi összegben állapítja meg 2018. április 1-től. 
 
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 26/2019. (III. 21.) KT 
határozata 

 
bérleti szerződés megkötéséről Gyöngyöstarjáni Hegyközséggel 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyöstarján, Dobó 
u. 7. szám alatti, volt védőnői szolgálat épületének bérletére szerződést kössön a Gyöngyöstarjáni 
Hegyközséggel (Gyöngyöstarján, Petőfi u. 2. Adószám:18574928-1-10, képviseli: Szecskő Zsolt elnök) . 
A bérleti díjat a Képviselő-testület havi 35000 Ft+rezsi összegben állapítja meg 2018. április 1-től. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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6./ Faültetésről 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megérkeztek a vérszilvafák, melyeket a bekötő út melletti 
fasor pótlására és további ültetésre rendeltünk. 50 db fát a Borjú mály felé vezető út két oldalára 
tudunk ültetni. Megbeszéltem az út melletti területek tulajdonosaival a lehetőséget, nem zavarja őket, 
ha elültetjük a fákat. A közeljövőben megszerveznénk egy délután a faültetést, ahol a falu lakossága is 
ültethetne fát.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem úgy volt, hogy 100 fa is kell a bekötő út mellé? 
 
Nagy Károly:  
A felmérésben sűríteni is akarták a fasort, de úgy gondolom, hogy nincs rá szükség. Csak a hiányzókat 
kellene pótolni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Meg is lesznek metszve a fák? 
Nagy Károly:  
Már elkezdtük, de még lehetne. Mindenkit szeretettel várunk a faültetésen. Továbbiakban 
tájékoztatom a testületet, hogy jövő hét szerdán katasztrófavédelmi gyakorlat lesz a községben, 9 és 11 
óra között. Aki szeretne, részt vehet mind a gyakorlati, mind az elméleti oktatáson. Van-e más 
indítvány? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A legutóbbi testületi ülésen döntést hozott a testület arról, hogy Kiss Attila kérelmére kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanokat. Az ezzel 
kapcsolatos intézkedések azonban elhúzódtak, ezért Kiss Attila kéri, hogy a testület módosítsa erről 
szóló határozatát.  
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel a módosítással kapcsolatban, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 
0125/30 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és kapcsolódó intézkedésekről 
szóló 18/2019. (II. 14.) KT határozat 3. pontjában megállapított 2019. március 14. határidő helyett 
2019. május 16. határidőt állapít meg. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról értesítse Kiss Attila, 
Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakost. 
 
 
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 27/2019. (III. 21.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 18/2019. (II. 14.) KT 

határozat módosításáról 
 




