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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Szecskő Zsolt (17 óra 25 perctől) 
Ludányi Ferenc  
Csontos József (17 óra 35 perctől) 
Ozsvári Dénes képviselők 
 

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

Szecskő Tiborné a Mosolyfalva Óvoda igazgatója 
Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 

 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy szeretettel köszöntöm a jelen lévő képviselőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel 4 képviselő van jelen a 7 fős testületből. 
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjére, a meghívóban kiküldött módon, ennek 
megfelelően: 
 
Napirendi javaslat: 

 
1./A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 2./ A Helyi Választási Bizottság megválasztása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

4./ Egyes szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletek módosításáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
                 

5./ Településképi rendelet módosításáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
6./ Vagyonrendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

7./ 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 Ozsvári Dénes személyében. 
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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:  
Mindenki előtt ismeretes, hogy Szamosvölgyi Péter, Gyöngyöstarján volt polgármestere, illetve 
díszpolgára augusztus 21-én elhunyt, temetése holnap 14 órakor lesz a helyi temetőben. Kérem, hogy 
az ülés előtt egy perces néma megemlékezéssel tisztelegjünk emléke előtt.  
 
(Egy perces néma tiszteletadás után az ülés folytatódik.) 
 
Tájékoztatás a két ülés között történtekről: 

- Május 26-án rendben lezajlottak az Európai Uniós választások. 
- A Madarak és fák napját szokásos módon megtartották az általános iskolában, melyhez a kért 

támogatást megadtuk. 
- Június 9-én sikeresen lezajlott a Pünkösdölő rendezvényünk. 
- Június 15-én megtartották az általános iskolai ballagást, ahol címeres hátizsákot kaptak a 

ballagó diákok. 
- Június 29-én a gyöngyösi veteránautó verseny külön állomásaként szerepelt Gyöngyöstarján. 
- 30- án a Muzsikál az Erdő aratott nagy sikert, melyet idén a Fajzat pusztán tartottunk meg. 
- Július 2-án megtartottuk a köztisztviselő napot. 
- Július 9-én a hivatal nevében meglátogattam két hivatali dolgozó kíséretében a beteg 

Szamosvölgyi Pétert. 
- Augusztus 1-4-ig galambfalvai kiránduláson vettünk részt 47 fő részvételével. 

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

2./Mosolyfalva Óvoda beszámolója  

(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? Ha nincs, felkérem a Pénzügyi és Szociális Bizottság 
jelenlévő elnök-helyettesét, tájékoztasson a két ülés között történtekről. 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 

 
Ludányi Ferenc: 
A legutolsó rendes testületi ülés óta (a maival együtt) 3 bizottsági ülésünk volt, amelyen települési 
támogatásokat bíráltunk el, illetve megtárgyaltuk a 2019. évi költségvetési rendelet-módosítására tett 
javaslatot, melyet elfogadásra javasolunk a képviselő-testületnek. 
 
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 

- 24/2019. (III. 21.) a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatói pályázati kiírásáról. A 
pályázatot kiírtuk, de eredménytelen volt. 

- 25/2019. (III. 21.) gépkocsi beszerzésről. Döntöttünk, 1,9 millió forint értékben megvásároltuk 
a Ford Transitot. 

- 28/2019.(V. 23.) iskolai pedagógusok kirándulásának támogatásáról. A támogatás nyújtásáról 
döntöttünk.  

- 29/2019.(V. 23.) Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról. A beszámoló elfogadásra került, erről értesítettük az érintettet. 

- 30/2019.(V. 23.) a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról. A 
beszámolót elfogadtuk, erről értesítést kaptak az érintettek. 



 504 
 

- 31/2019.(V. 23.) a 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági beszámoló elfogadásáról. 
Elfogadtuk. 

- 33/2019.(V. 23.) a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról. 
Az okiratot módosítottuk, melyet megküldtünk az érintetteknek. 

- 34/2019.(V. 23.) közbeszerzési szabályzatról. A döntést meghoztuk. 
- 35/2019.(V. 23.) TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési 

eljárásról. Sajnos sikertelen volt. 
- 36/2019.(V. 23.) Pénzügyi és Szociális Bizottság összetételéről. A személyi változásról 

döntöttünk. 
- 37/2019.(V. 23.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtásáról. A pályázat benyújtásra került. 
- 38/2019.(V. 23.) Mosolyfalva Óvoda igazgatói megbízása. A megbízás 1 éves 

meghosszabbításra került.  
- 39/2019.(V. 23.) Tűzoltószertár bérletéről. A bérleti szerződés módosításra került. 
- 40/2019.(V. 23.) Jókai téri gyalogátkelőhely közvilágításáról. A tavaly elmaradt számlázás idén 

megtörtént, az összeget kifizettük. 
- 41/2019.(V. 23.) patakmeder tisztításáról. Megtörtént. 
- 42/2019.(V. 23.) Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör utánpótlás csapata utazási költségeinek 

támogatása. A 100.000.- forintos költségtámogatást átutaltuk. 
- 43/2019.(V. 23.) Magyar Falu Program orvosi eszközök pályázatáról. A pályázat nyertes lett, 

melyből mind a felnőtt háziorvos, mind a gyermekorvos részesült. 
- 44/2019.(V. 23.) Gyöngyöstarján Községért emlékérem adományozása. Ötvös András atyának 

ünnepélyes keretek között átadtuk. 
- 45/2019.(V. 23.) Hősök u. 1. szám alatti helyiség bérletéről. A bérletről döntöttünk. 
- 46/2019.(V. 23.) Köztisztviselői nap támogatása. 109.811.- forint összegben támogatást 

nyújtottunk. 
- 47/2019.(V. 23.) igazgatási szünetről. Az igazgatási szünetet megtartottuk. 
- 48/2019.(V. 23.) Erdélyi utazás támogatásáról. A megítélt támogatást végül is nem használtuk 

fel. 
- 49/2019. (VI. 19.) elővásárlási jogról lemondásról. A lemondásról hozott döntésünket az 

érintettek megkapták. 
- 50/2019. (VII. 29.) TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 pályázat kivitelezésére indított 

közbeszerzési eljárásról. A közbeszerzési eljárás kiírását elhalasztottuk. 
- 51/2019. (VII. 29.) települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról. 53 erdei m3 –t nyertünk. 
- 53/2019. (VII. 29.) önkormányzati utak javításáról. A szerződést megkötöttük. 
- 54/2019. (VII. 29.) terepakadály futóverseny támogatásáról. Részletes programot nem 

kaptunk, de jelenlegi információim szerint nem biztos, hogy meg lesz tartva szeptember 7-én 
az esemény. 

- 55/2019. (VII. 29.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervének 
módosításáról. Az Idősek Világnapja megtartása miatt módosítottuk, ami október 20-án lesz. 

 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó rendes ülésünk óra, átruházott hatáskörben: 4 fő 
részére történt születési és 9 fő részére temetési támogatás megállapítása. Van-e kérdés az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, rátérnénk a következő napirendi pontra. 

II. napirend Helyi Választási Bizottság megválasztása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)  
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A választási törvény alapján szeptember 1-ig kell megválasztani a Helyi Választási Bizottságot. Az 
eredeti előterjesztéshez képest változás van, mivel Jekkelné Ozsvárt Anita Anna nem vállalta, így két 
póttag lesz megválasztva.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés az előterjesztéshez, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének 
javaslata alapján a Gyöngyöstarjáni Helyi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja: 
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Dobi Zsuzsanna Gyöngyöstarján, Bocskai u. 18. Helyi Választási Bizottság tag 
Kovács Lajosné, Gyöngyöstarján, Deák F. u. 24. Helyi Választási Bizottság tag 
Sramkóné Kuti Beáta, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 36.: Helyi Választási Bizottság tag 
Bodó Gáborné, Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 13.:Helyi Választási Bizottság póttag 
Ötvös Krisztina, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 21. Helyi Választási Bizottság póttag 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2019. (VIII. 29.) KT 

határozata 
 

a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének 
javaslata alapján a Gyöngyöstarjáni Helyi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja: 
Dobi Zsuzsanna Gyöngyöstarján, Bocskai u. 18. Helyi Választási Bizottság tag 
Kovács Lajosné, Gyöngyöstarján, Deák F. u. 24. Helyi Választási Bizottság tag 
Sramkóné Kuti Beáta, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 36.: Helyi Választási Bizottság tag 
Bodó Gáborné, Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 13.:Helyi Választási Bizottság póttag 
Ötvös Krisztina, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 21. Helyi Választási Bizottság póttag 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

III. napirend A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A 2019. évi költségvetési beszámolóról, illetve a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megküldtük, illetve kiosztottunk egy további, a költségvetési rendelet módosítására 
vonatkozó előterjesztést. Első körben felkérem Gyenesné Fekete Ildikót, hogy ismertesse a 2019. I. 
félévi költségvetési beszámolót! 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
(Röviden ismerteti az előterjesztés anyagát.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
A 2019. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnök-
helyettese már korábban említette döntésüket, de ismét megkérem, hogy mondja el a bizottság 
döntését. 
 
Ludányi Ferenc: 
Megtárgyalás után elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetési előirányzat 
módosítására tett mindkettő rendelettervezetet. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban, kérem 
szavazzunk az abban található rendelettervezetről! 
(Rendelettervezet és táblázatok a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (IX. 5.) 

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

rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A költségvetési rendelet további módosításához az előterjesztést kiosztottuk, az erről szóló szóbeli 
tájékoztatót a Pénzügyi és Szociális Bizottság mai ülésén a jegyző úr ismertette.  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztésben foglaltakhoz, amennyiben nincs, szavazzunk a 
rendelettervezetről! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (IX. 5.) 

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

rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 

IV. napirend Egyes szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletek módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztésben három rendelet módosítására tettünk javaslatot. Egyrészt az óvoda névváltoztatása 
miatt módosítani kell az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról 
és munkahelyi étkeztetésről szóló, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól 
szóló rendeletünket. A belső ellenőr javaslatára, valamint a Pénzügyi és Szociális Bizottság javaslatára 
módosításra kerül a szociális rendeletünk. 
 
Nagy Károly:  
Megkérem a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a változástatásra 
irányuló javaslatukat. 
 
Ludányi Ferenc: 
A szociális rendelet módosításánál javasoljuk pontosítani az iskolakezdési támogatás esetében a 
jogosultak körét: általános iskolás korúak esetében 1-8. osztályig a Gyöngyöstarjáni Általános Iskolába 
járók kapnak támogatást, valamint a középiskolások támogatásánál 9. osztálytól kezdődően javasoljuk 
a támogatás biztosítását, 23 éves korig. Itt nem tartjuk szükségesnek a jogosultak körének végét 
osztályszinten megállapítani, hiszen a technikum lehet 1, de akár több évfolyamos is. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Ezen javaslat belefoglalásra került a kiküldött rendelettervezet szövegébe. 
 
(Szecskő Zsolt képviselővel folytatódik 17 óra 25 perctől az ülés.) 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az elhangzottakhoz, illetve a kiküldött anyaghoz? 
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Jenei Károly:  
Magam részéről visszásnak érzem, hogy a kisgimnáziumban tanulókat nem támogatjuk, miközben 
azoknak adunk támogatást, akik akár több alkalommal is megbuknak az általános iskolában. 
 
Nagy Károly:  
Erre szerencsére nem sok esetben kerül sor. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, erre nem sok példa volt az utóbbi időben. Mégis úgy érzem, hogy a helyi általános iskolát kell 
támogatnunk azzal is, hogy az ide járók részesülnek iskolakezdési támogatásban. 
 
(Csontos József képviselővel folytatódik 17 óra 35 perctől az ülés.) 
 
Jenei Károly:  
Itt nem elsősorban az összegről van szó, hanem az elvről! Tehetséges diákokat nem támogatunk, de a 
gyenge képességűeket akár több alkalommal is.  
 
Szecskő Zsolt: 
De akkor már lehetne bővíteni a kört, hiszen nem csupán a kisgimnáziumba járnak tehetséges tanulók. 
Lehet, hogy művészeti vagy egyéb más kreatív képességei miatt más településre viszik a szülők a 
gyermeküket. Őket is lehetne akkor már támogatni. De nem feltétlenül a tehetség miatt viszik el a 
szülők más iskolába a gyermeket. Ebbe viszont már lehet, hogy nem kellene belemenni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Az általános iskolás korúak esetében én is csak a gyöngyöstarjáni általános iskolába járókat 
támogatnám. 
 
Nagy Károly:  
Kérem szavazzunk a módosító indítványról az alábbi szöveg szerint: a rendelettervezet kiegészül: „A 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R3) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás állapítható meg a kérelmező 
a) szülő részére, akinek gyermeke, vagy 
b) 18. életévét betöltött felnőtt részére, aki 
 a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos tanulóként 
folytatja 9. évfolyamtól kezdődően középfokú oktatási intézményben tanulmányait és nem töltötte be 
23. életévét.” szövegrésszel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elfogadta. 
 
 
Nagy Károly:  
És amennyiben nincs más hozzászólás és el tudjuk fogadni a megküldött rendelettervezetet az 
elfogadott módosító indítvánnyal, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (IX. 5.) 
önkormányzati rendelete 

egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló  
rendeletek módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
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V. napirend Településképi rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kormányhivatal javaslata alapján készült el a megküldött előterjesztés, azonban a településképi 
rendelet módosításához lakossági fórum összehívása szükséges. Magát a rendeletet csak ezt követően 
lehet elfogadni. Így szükség van ezen fórum időpontjának meghatározására. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, ennek a rendelet módosításának túlságosan bonyolult a folyamata, de követnünk kell a 
törvényi szabályozást. Javaslatot kérek a dátumra. 
 
Jenei Károly:  
Bár a részvétel nem lenne nagy egy ilyen fórumon, milyen határidőig kell megtartani? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Szeptember 30-ig kell tájékoztatást adni a kormányhivatal felé, hogy hol tart a rendeletmódosítás. 
 
Jenei Károly:  
Javaslom, hogy a közmeghallgatás időpontjára, november 25-re tegyük a lakossági fórum megtartását. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben elfogadható a javaslat, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak és a kiküldött 
mellékleteknek megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településképi rendelet 
módosításának véleményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
a) A településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 29.)  önkormányzati rendelet módosításához a 
munkaközi tájékoztatási szakaszban a községi hirdetőtáblákon, a honlapon és amennyiben megjelenik, 
a Gyöngyöstarjáni Hírmondóban a határozat 1. melléklete szerinti tájékoztatót kell közzétenni. 
b) A véleményezésre jogosult partnerek részére a határozat 2. melléklete szerinti előterjesztést kell 
megküldeni. 
c) A településképi rendelet módosításáról szóló lakossági fórumot a Képviselő-testület 2019. november 
25. nap 18 órára összehívja, helyszíne: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye. 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2019. (VIII. 29.) KT 

határozata 
 

településképi rendelet módosításának véleményezéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településképi rendelet 
módosításának véleményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
a) A településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 29.)  önkormányzati rendelet módosításához a 
munkaközi tájékoztatási szakaszban a községi hirdetőtáblákon, a honlapon és amennyiben megjelenik, 
a Gyöngyöstarjáni Hírmondóban a határozat 1. melléklete szerinti tájékoztatót kell közzétenni. 
b) A véleményezésre jogosult partnerek részére a határozat 2. melléklete szerinti előterjesztést kell 
megküldeni. 
c) A településképi rendelet módosításáról szóló lakossági fórumot a Képviselő-testület 2019. november 
25. nap 18 órára összehívja, helyszíne: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
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VI. napirend Vagyonrendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak, van-e kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítés a megküldött anyaghoz, abban a nyilvántartásaink kiegészítésére és az 
önkormányzati szövegben előírt rendeletalkotásra került sor. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, van-e kérdés, észrevétel a képviselő-testület részéről? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk az előterjesztésnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (IX. 5.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 

VII. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Mosolyfalva Óvoda Családi bölcsődéjének szakmai programja 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A szakmai program módosítására az óvoda elnevezésének módosítása miatt van szükség. Ezt korábban 
megküldtük a képviselő-testületnek. Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslat szerint! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2019. (VIII. 29.) KT 

határozata 
 

a Mosolyfalva Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai programjáról 
 

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 
Mosolyfalva Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai programját jóváhagyja. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné mb. igazgató 
Határidő: azonnal 

2./ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztést megküldtük, mely tartalmazza, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény értelmében a végrehajtás szerve az adóhatóság. Önkormányzati hatósági ügyekben azonban 
végrehajtó lehet a jegyző vagy a polgármester is, ha a képviselő-testület úgy dönt. Mikor erről először 
döntést kellett hozni, még nem volt ezzel kapcsolatos tapasztalat, így a végrehajtás szerveként az 
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adóhatóságot jelölte meg a képviselő-testület. Azóta azonban már vannak ezzel kapcsolatos 
tapasztalatok, és úgy tűnik, az adóhatóság, önkormányzati hatósági ügyekben nem vonultatja fel az 
összes eszköztárát a végrehajtás során, ezt pedig azt jelzi, hogy ezen ügykörökben munkája nem 
hatékony. Az kérdés tehát az, hogy önkormányzati hatósági ügyekben továbbra is maradjon az 
adóhatódság, mint a végrehajtás szerve vagy jegyzői határozat esetében legyen a jegyző, polgármesteri 
vagy bizottsági döntés esetében pedig a polgármester? 
 
Jenei Károly:  
Ha nem hatékony a működésük, javaslom, hogy vezessük át a módosítást az előterjesztésnek 
megfelelően. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk a megküldött előterjesztés szerint! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (IX. 5.) 
önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 

3./ Iskolai öltöző rendbetétele 

 
Nagy Károly:  
A költségvetésben 500.000.- forintot terveztünk be a Művelődési Ház melletti két öltöző 
rendbetételére. A kért árajánlat alapján azonban ezt az összeget túl fogjuk lépni, mivel összesen 
667.000.- forint + ÁFA ajánlatot kaptunk. Ebben benne van a csempék és a linóleum cseréje, illetve a 
teljes festés. Úgy gondolom, a felújítást nem szabad a jövő évre áttenni. Az iskola igazgatójával történ 
megbeszélés alapján az ősszel, amíg ilyen jó az idő, nem zavarja a felújítás az ott folyó munkát.  
 
Jenei Károly:  
Ha megszavazzuk, mikor tudják kivitelezni? 
 
Nagy Károly:  
Két héten belül.  
 
Ozsvári Dénes: 
A költségnövekmény fedezete megvan a költségvetésben? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Igen, a fedezet biztosított. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tartalék terhére nettó 167 000 Ft értékben a művelődési ház öltözőjének felújítására kötelezettséget 
vállaljon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (VIII. 29.) KT 

határozata 
művelődési ház öltöző felújításáról 



 511 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tartalék terhére nettó 167 000 Ft értékben a művelődési ház öltözőjének felújítására kötelezettséget 
vállaljon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha már felújításról van szó, mit lehet tudni az energetikai pályázatról? 
 
Nagy Károly:  
A közbeszerzési eljárás kiírását a testület a következő testületre ruházta át, de úgy tűnik, van remény 
arra, hogy növekedjen a kapott összeg. 
 
Jenei Károly:  
Ez jó hír, mivel teljesen kizárt, hogy a kapott árajánlat összege csökkenjen. Mi a hír a Múzeumról? 
 
Nagy Károly:  
1,4 millió forint + ÁFA összegben kaptunk kivitelezői árajánlatot. Átnézve a műszaki tartalmat, úgy 
gondoltuk, hogy nem elégséges az elvégzendő munkákhoz.  

4./ Szamosvölgyi Péter temetése 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatásul közlöm, hogy mint volt polgármester és mint Gyöngyöstarján díszpolgára, az 
önkormányzat saját halottjának tekinti Szamosvölgyi Pétert, ezért a temetési költségeket is átvállaljuk, 
melynek már vannak konkrét összegei, összességében 320.000.- forintnál nem lesz több. 

5./ Zentai vendégek fogadása 

 
Nagy Károly:  
Mint minden évben, idén is érkeznek vendégek Zentáról, szeptember 6-7-én. Az önkormányzat 
valamilyen szinten támogatni szokta a vendéglátást, étkezéssel, ajándékokkal. Most viszont Béres 
Tibor, mint a vendégek fogadója jelentkezett, gondot jelent számára idén a szállásadás. Erre kért 
javaslatot arra. Benedek Péter el tudná szállásolni az érkező 8 főt, 50% kedvezmény tudna adni, ami 
költségként 50.800.- forintot jelentene. Ezt javaslom elfogadásra, hogy a településsel a kapcsolat ne 
szakadjon meg. Ezenkívül jó lenne, ha akkor, amikor itt lesznek, a sport napon, a képviselők is minél 
nagyobb számban meg tudnának jelenni. Ezzel is jelezve azt, hogy ez a kapcsolat még nem szakadt 
meg. 
 
Jenei Károly:  
Amikor korábban tőlünk voltak kint, azt az utazást is az önkormányzat támogatta.  
 
Szecskő Zsolt: 
Magánvendégként, külföldről érkezők esetében is segít az önkormányzat a szállásadásban? 
 
Nagy Károly:  
Az azért nem ugyanaz. 
 
Szecskő Zsolt: 
Majdnem. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak semmilyen kapcsolata nincs a zentaiakkal.  
 
Szecskő Tiborné: 
Ők is voltak itt már korábban is. 
 
Nagy Károly:  
Egy esetben díszvendégként meg voltak hívva a németekkel együtt. 
 




