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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester (17 óra 15 perctől) 
Szecskő Zsolt  
Ludányi Ferenc  
Csontos József 
Ozsvári Dénes képviselők 
 

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

Szecskő Tiborné a Mosolyfalva Óvoda igazgatója 
Keszte Tibor a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatója 
Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Nádasdi Lászlóné a Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület vezetője 
Kovácsné Majoros Etelka a Nagyik és Unokák Énekcsoport vezetője 
Paulenka Hajnalka községüzemeltetési előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Misik Józsefné hivatalsegéd 
Benedek Gyula karbantartó 

 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy szeretettel köszöntöm a jelen lévő képviselőket, meghívottakat, hivatali és önkormányzati 
dolgozókat ünnepélyes, cikluszáró ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 
mivel 5 képviselő van jelen a 7 fős testületből. 
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjére, a meghívóban kiküldöttektől annyiban eltérően, 
hogy az iskola igazgatójának beszámolóját hallgatnánk meg első napirendi pontként, mivel jelezte, 
hogy korábban el kell mennie. Ennek megfelelően: 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól 

Előadó: általános iskola intézményvezetője  
 
2./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
3./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. oktatási évről 
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
  Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság 
 

 4./ A támogatásban részesült egyesületek 2019. évi beszámolója 
  Előadó: egyesületek elnökei  
 
 5./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 
  Előadó: Nagy Károly polgármester  
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 6./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester  
 

7./ Indítványok, egyebek 

 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ozsvári Dénes és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

Napirend előtt 

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

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatás a két ülés között történtekről: 

- Az elmúlt testületi ülés óta kevés lényeges eseményről tudok beszámolni, de gondolom, 
mindenki látta, hogy a kátyúzás, út és járda javítás a szokásos módon zajlik. 

- Szeptember 7-én találkoztunk a zentaiakkal, nagyon jó hangulatú sportesemény volt az iskola 
udvarán és műfüves pályán. 

- Szeptember 9-ig bejelentkeztek az önkormányzati választásokon indulók. Három polgármester 
jelölt és 19 képviselőjelölt méretteti meg magát. 

- Szeptember 15-én a katolikus egyház búcsúja problémamentesen lezajlott. 
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, megkérdezem a bizottságok elnökeit, volt-e ülés a 
legutóbbi testületi ülés óta? 

2./ Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 

Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottságnak nem volt ülése a két testületi ülés közötti időszakban. 
 

3./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 

Csontos József: 
Egy ülést tartottunk, ahol az óvoda beszámolóját vitattuk meg. Elfogadtuk és elfogadásra javasoljuk a 
testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Megkérem az iskola igazgatóját, tartsa meg beszámolóját. 
 

I. Napirend Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Keszte Tibor: 
Amint a beszámolómban leírtam, a 2019/2020-as tanév rendben megkezdődött, a személyi és tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak. A felújítási munkák után jelentkező problémák 99%-át sikerült 
garanciálisan megjavítani. Idén nem volt szükség osztályok összevonására.  
Az intézmény nevelőtestületének összetételében nem történt változás, Borik Ildikó ettől a tanévtől már 
nem tanít át Gyöngyöspatán, csak nálunk, éneket is. Az intézményvezető-helyettes Kovács Mónika lett 
augusztus 15-től.  
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A nyári napközit megtartottuk az év végén, ezáltal több játékkal, sporteszközzel, játszószőnyeggel 
gyarapodott az iskola, valamint 2 nagyméretű interaktív panellel, melyek közül az egyik rögzített, a 
másik pedig mozgatható.  
Őszi programjaink közül megemlíteném az október 23-i műsorunkat, amely 22-én lesz megtartva. A 
tavaly a felújítás miatt elmaradt Márton napi szavalóversenyt idén megtartjuk. Decemberben Mikulás, 
Luca nap és a karácsony fogja színesíteni programjainkat.  
Szeretném megköszönni az önkormányzat dolgozóinak a sok segítséget a karbantartás területén. Mióta 
a közfoglalkoztatottunk betegállományban van, nagyon sok munkát ellátnak az iskola körül. 
Köszönjük. A Hatvani Tankerület igyekszik mindenben segíteni, nincsenek napi vagy tárgybeli 
működési gondjaink.  
Változás még, hogy a volt gyöngyöspatai igazgató rész munkaidőben iskolánkban tanít.  
 
(17 óra 15 perctől Jenei Károly alpolgármester úrral kiegészülve folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a beszámolót, van-e kérdés az igazgató úrhoz? 
 
Ozsvári Dénes: 
Az esőzések alkalmával tapasztalható a lépcsőházban beázás. Ennek okát ki lehetett deríteni? 
 
Keszte Tibor: 
Az önkormányzat karbantartója megvizsgálta a beázás helyét és azt állapította meg, hogy a lefolyó 
csatorna nagyon vékony, nem győzi elnyelni a csapadékvizet. A tető esetében pedig az probléma az, 
hogy a kora miatt óhatatlan, hogy beázik. 
 
Ozsvári Dénes: 
A lapos tetővel is kellene kezdeni valamit. 
 
Keszte Tibor: 
A Tankerület azt javasolta, hogy vizsgáltassuk meg egy tetőfedővel, milyen lehetőségek vannak a 
javításra. 
 
Ozsvári Dénes: 
Nincs már rá garancia? 
 
Nagy Károly:  
Több éve történt már a javítás, így valószínűleg már nem érvényes rá a garancia. Azonban ha ily módon 
nem is lehet megjavítani, az a kivitelező már ismeri a körülményeket és talán tud mondani egy 
hatékony megoldást. 
 
Ozsvári Dénes: 
Meg kell keresni az akkori kivitelezőt. 
 
Keszte Tibor: 
Sajnos nem csak a lépcsőház problémás, de vannak termek, ahol nagyobb gondok vannak, például a 
szertáraknál. Ez a tanítást nem zavarja. Csak intenzív esőzéseknél vannak beázások. 
 
Nagy Károly:  
Ezt most meg kell akadályozni, akár a csatorna kitakarításával, akár más módszerrel. Az előző 
kivitelezőt meg kell keresni. A többi munkálatokat pedig a jövőre esedékes tető- és hőszigetelés 
folyamán meg lehet csinálni. Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, kérem szavazzunk a 
beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
(Keszte Tibor nélkül folytatódik az ülés.) 
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II. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

 
- 52/2019. (VII. 29.) települési arculati kézikönyv felülvizsgálatáról. A döntést meghoztuk. 
- 56/2019. (VIII. 29.) a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról. Döntöttünk, már végzi a 

munkáját. 
- 57/2019. (VIII. 29.) településképi rendelet módosításának véleményezéséről. Döntöttünk. 
- 58/2019. (VIII. 29.) a Mosolyfalva Óvoda Családi Bölcsődéjének szakmai programjáról. 

Elfogadtuk. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó rendes ülésünk óta, átruházott hatáskörben 
születési támogatás nem került kifizetésre, 9 fő részére történt temetési támogatás megállapítása. Van-
e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, rátérnénk a következő napirendi pontra. 
 

III. napirend Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. oktatási évről 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem az óvoda vezetőjét, van-e kiegészítése a beszámolóhoz? 
 
Szecskő Tiborné: 
Annyi lenne, hogy van egy új kezdeményezésünk az óvodában, egy új élményforrás. A magyar népmese 
napját is meg fogjuk ünnepelni, amikor majd bábozni fognak az óvónők. Az idei évet 62 fővel 
indítottuk, ami miatt csoportbővítésre adtunk be kérelmet. 24 fő van a kiscsoportban, 20 fő a 
középsőben, a nagycsoportban pedig 18 fő van. 
Továbbra is egy fő pedagógus hiányunk van, 5 óvónő dolgozik 6 helyett.  
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az óvoda vezetőjéhez? 
 
Ozsvári Dénes: 
A létszámbővítésre irányuló kérelem melyik csoportot érinti? 
 
Szecskő Tiborné: 
A kiscsoportot, ahol csak egy óvónő van. 
 
Ozsvári Dénes: 
Hol lehet meghúzni a felső határt a csoportbővítésnél? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
20%-kal meg lehet emelni a csoport létszámát.  
 
Nagy Károly:  
Azt el kell mondani, hogy korábban – egy pályázat miatt – volt egy csoportlétszám csökkentés, tehát 
most nincs akadálya az emelésnek. 
 
Ozsvári Dénes: 
A pedagógushiányt hogyan lehet megoldani? 
 
Szecskő Tiborné: 
Többször volt meghirdetve az álláshely, de országos szinten nincs megfelelő számú óvoda pedagógus. 
Jelenleg van egy pedagógus asszisztens, aki munka mellett végzi a óvónő képzőt, beszéltem vele, hogy 
nem vállalná-e el a délutáni időszakot a kiscsoportba, ez már nagy segítség lenne nekem. Jelenleg 
várom a visszahívását. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Bízzunk abban, hogy rövid időn belül meg lehet oldani a problémát. Van-e még további 
kérdés? Ha nincs, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
A kiosztott anyagban szerepel a csoportbővítéssel kapcsolatot előterjesztés. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2019. (IX. 26.) KT 
határozata 

 
maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Pillangó kiscsoportban 
a maximális óvodai csoportlétszámot az intézmény 20 százalékkal túlléphesse. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról az igazgatót tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 

IV. napirend A támogatásban részesült egyesületek 2019. évi beszámolója 

1./ A Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem Nádasdi Lászlónét, a Pávakör vezetőjét, van-e kiegészítése a beadott beszámolóhoz? 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Úgy gondolom, mindent leírtam a beszámolóban. Egész éves munkánk eredményesnek mondható, 
több meghívást kaptunk, amin igyekszünk megjelenni, ebben az évben is Aranypáva díjat nyertünk. 
Egyedüli gondunk, hogy nincs utánpótlásunk Köszönjük a támogatást az önkormányzatnak és 
Tihanyiné Bárnai Ildikónak. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés?  
 
Szecskő Zsolt: 
Gratulálunk az elért sikerekhez és kitartó, jó munkát kívánunk a továbbiakhoz. 
 
Ozsvári Dénes: 
Csatlakozom az előttem szólóhoz és jó egészséget kívánok. 
 
Nagy Károly:  
Magam is gratulálok a nagyszerű eredményekhez, további minden jót kívánok. 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Köszönjük szépen. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
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2./ A Nagyik és unokák énekcsoport beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem az énekcsoport vezetőjét, Kovácsné Majoros Etelkát, hogy van-e kiegészítése a beküldött 
beszámolóhoz? 
 
Kovácsné Majoros Etelka: 
Talán csak annyi, hogy két gyermek jött hozzánk, akik fiatalítják az átlag életkort a csoportban. 
Köszönetet mondok én is a támogatásért az önkormányzatnak. Tihanyiné Bárnai Ildikónak és 
Mészáros Mátyásnénak. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, és köszönjük a munkájukat, csak gratulálni tudunk a csoport működéséhez és sok sikert 
kívánunk. 
 
Ozsvári Dénes: 
Sok sikert kívánok. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

3./ Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az általuk beküldött beszámolót kiosztottuk. Nagyon jól működő egyesületről van szó, el lehet 
mondani, hogy bővülnek, fiatalodnak. Az idei évben kapott támogatás felhasználásáról a beszámolóban 
olvashatunk. Amennyiben nincs a beadott anyaghoz észrevétel, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

4./ Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület beszámolója 

 
Nagy Károly:  
Sajnos el kell mondani, hogy a Polgárőrség továbbra is nehézségek előtt áll, az aktivitás nem az igazi, 
bár már az új vezetőség megalakult. Bízom abban, hogy még ebben az évben ki fog alakulni az a mag, 
amely köré egy kellő intenzitással működő csapat szerveződik. Addig, amíg az egyesület nem a 
megfelelő módon működik, addig a megítélt önkormányzati támogatást nem tudjuk elutalni. 
 

5./ Községi Sportkör beszámolója 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót az alpolgármester úrnak. 
 
Jenei Károly:  
Kértem, hogy szóban mondhassam el a beszámolónkat, mivel a mi helyzetünk egy kicsit eltérő, ugyanis 
nekünk júliustól júniusig tart egy év, 2018. második féléve és 2019. első féléve. Három évvel ezelőtt 
döntöttünk úgy, hogy az egyesület kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik. Elmondható, hogy a 
2018/2019-es év nagyon jól sikerült. Két korosztályban, U15-ben és U17-ben indítottunk bajnokságra 
csapatot, mind a két csapatunk második helyen végzett. Az U15-öt csak az egri csapat előzte meg, az 
U17-et pedig csak az a gyöngyösi csapat, amelyet egyedül a mieink tudtak legyőzni. Elmondható tehát, 
hogy mindkét csapat kitűnően szerepelt, ami köszönhető Nagy Ádám helybeli edzőnknek is. A 29 
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igazolt versenyzőnkből csak 4 fő nem gyöngyöstarjáni, őket nem szeretnénk elengedni, nagyon jó 
képességű gyerekek. Korábban nagyon kritikus volt a helyi szülők és a helyi lakosoknak a támogatása, 
ez azonban mára megoldódott. Olyan szintű szülői támogatást kapunk, hogy az egyes mérkőzésekre 
már nagy buszt kell bérelni, annyian akarnak eljönni kísérőként szurkolni. Minden mérkőzésen sokkal 
több gyöngyöstarjáni néző volt, mint az ellenfél községéből. Itthoni meccsekre nagyszülők is lejöttek. 
Nagyon jó érzés, hogy teljes mellszélességgel beálltak a gyerekek mögé, és részben ennek is 
köszönhető, hogy a gyerekek is ilyen jól állnak a sporthoz. Az U15-ös korosztálynak volt egy nagyon 
szép megmérettetése Szlovákiában, ahol egy olyan nemzetközi tornát rendeztek, ahol 14 ország közel 
160 csapata vett részt, ahol a mi korosztályunkban egy hét alatt 10 mérkőzést játszottak a gyerekek. 
Ebből 6-ot megnyertünk, 1 döntetlent játszottak és 3 vereség volt. Arányaiban is nagyon jól 
szerepeltek, látva azt, hogy komoly, teljesen más háttérrel rendelkező csapatok is szerepeltek, mint 
például a bukarestiek. Egyáltalán nem vallottunk szégyent. Aki kiöregednek az U15-ből, jövőre az U17-
ben fogják folytatni. Az önkormányzati támogatással az egyesület elszámolt, jelenleg ellenőrzés alatt 
van, rengeteg kis tétel szerepel benne a működési költségektől az egyéb dologi kiadásig. Az 
önkormányzat külön támogatásként fizeti a létesítmény fenntartását, a többit a felajánlott 
támogatásokból finanszírozzuk. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a beszámolót. Van-e kérdés? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Csak labdarúgó szakosztállyal működik az egyesület? 
 
Jenei Károly:  
Mindig is csak az volt. Az asztali teniszezőkkel voltak tárgyalások, de nem tudtunk megállapodni, 
illetve nagyon nehéz egy egyesületen belül, azonos adószámmal, azonos bankszámla számmal külön 
kezelni a támogatásokat, kiadásokat. A bejövő 1%-okat sem lehetett volna megosztani, mivel a fogadó 
szervezet nem látja, hogy honnan jönnek a támogatások. De elsősorban nem ez volt a döntő probléma.  
 
(Szecskő Zsolt képviselő 17 óra 50 perckor elhagyta a termet.) 
 
Ozsvári Dénes: 
Csak abban az esetben lehet látni az 1%-ot adományozó nevét, ha azt feltünteti. 
 
Jenei Károly:  
Ilyennel eddig még nem találkoztam.  
 
Nagy Károly:  
Van-e még észrevétel, kérdés? Ha nincs, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

V. napirend Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábbi évekhez hasonlóan jövőre is meghirdetik a Bursa Hungarica pályázatot, amihez az 
önkormányzat csatlakozhat. A rendeletünk értelmében évi 500.000.- forint fordítható erre a célra, így 
a határozati javaslatban is ez az összeg szerepel.  
 
Ludányi Ferenc: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság is javasolja, hogy csatlakozzunk a pályázathoz. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a kiküldött határozati javaslatnak 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2019. (IX. 26.) KT 
határozata 

 
Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozásról 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi fedezetet 
– maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület a 
Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. október 2. 
 
(18 órától Szecskő Zsolttal kiegészülve folytatódik az ülés.) 

VI. napirend Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az éves munkatervünkben szerepel a közmeghallgatás időpontja, de a napirendje nem. Korábban a 
következő napirendek voltak meghatározva: Tájékoztató a község gazdálkodásáról, 
településüzemeltetési ügyekről, Tájékoztató a község környezeti állapotáról. A korábbi testületi 
ülésünkön a településkép védelmi rendelet módosításához szükséges lakossági fórum megtarttásának 
időpontját is erre a napra tettük, így a napirend kibővül. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 25. (hétfő) 18 órakor 
közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
3. Lakossági fórum a településkép védelmi rendelet módosításáról 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2019. (IX. 26.) KT 
határozata 

 
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 25. (hétfő) 18 órakor 
közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
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1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
3. Lakossági fórum a településkép védelmi rendelet módosításáról 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

VII. napirend Indítványok, egyebek 

 

1./ Kossuth utca útfelújítás árajánlatainak elbírálása 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A megadott határidőig három pályázat érkezett be. Az első ajánlattevő a Genius Builder Kft., Gyöngyös, 
Vachott S. u. 14., nettó 9.479.320.- forintos ajánlattal. A második ajánlattevő az Andezit Kft., 
Gyöngyös, Vasút út 5., nettó 9.002.635.- forintos ajánlattal. A harmadik ajánlattevő pedig a Mátra Út 
Mag Kft., Budapest, Kanizsai u. 2-10., nettó 10.081.870.- forintos ajánlattal. A pályázatban 
elszámolható költség bruttó 9.718.344.- forint, míg az önerő bruttó 1.715.003.- forint. A legkedvezőbb 
árajánlathoz a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés vagy észrevétel? 
 
Ozsvári Dénes: 
Az utak kátyúzását is az Andezit Kft. végezte. Volt-e az önkormányzat részéről műszaki ellenőr a 
munkák átadásakor? Véleményem szerint ugyanis nem jó minőségben végezte el a rá bízott munkát és 
lakossági bejelentés is érkezett arról, hogy egy járdaszakaszt nem megfelelőképpen burkolt le. 
 
Jenei Károly:  
Melyik szakaszról van szó? 
 
Ozsvári Dénes: 
A Tűzoltó és a Rózsa utca járdáiról. 
 
Nagy Károly:  
Hozzánk nem jött ilyen visszajelzés. 
 
Ozsvári Dénes: 
A kátyúzási munkák biztosan nem jó minőségben lettek elvégezve. Egy évet nem fognak kibírni. Ki az a 
személy az önkormányzat részéről, aki ezeket a munkákat átveszi?  
 
Nagy Károly:  
A kivitelezéseket általában mindig ellenőrök végzik, kivéve a kátyúzást. A minőségen lehet vitatkozni, 
azonban a tapasztalat az, hogy az általuk elvégzett munkák jók és tartósak. Ha valakinek van más 
javaslata a kivitelező személyére, nekik is küldhetünk ki árajánlat-kérést. Sajnos azonban manapság 
nem mindenkiben lehet megbízni. 
 
Jenei Károly:  
Vállalkozótól függetlenül sajnos elmondható, hogy a kátyúzás nem mindig megbízható. 
Magyarországon alapvetően rosszul csinálják ezt a feladatot. A kivitelezés nem jó, nem tartós. 
Mennyivel lenne több a második ajánlattevő árajánlata? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nettó 400.000.- forinttal. 
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Ozsvári Dénes: 
Ebben az esetben csinálják ők a Kossuth utcai felújítást. 
 
Jenei Károly:  
Az bruttó 600.000.- forint, amit az önerőn kívül még az önkormányzatnak kell biztosítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én is azt tudom elmondani, hogy az Andezit Kft.-nek nem jött össze a kátyúzás. Több helyen is vannak 
problémák. Érdemes lenne elgondolkodni, hogy ha valakinek pénzt fizetünk ki egy munka elvégzésére, 
azt olyan minőségben is vegyünk át. Legyen egy műszaki ellenőr, aki vállalja a felelősséget az átvett 
munkáért vagy a munkát nem veszi át. Mielőtt az önkormányzat kifizeti az összeget, minőségi 
garanciát kell kérni. Ha nem végzik el megfelelő módon a munkát, vissza kell fizettetni velük addig az 
összeget, amíg el nem lesz végezve. 
 
Csontos József: 
Nem kátyúzni kell az utakat, hanem teljes felújítást kell végezni. Arról nem is beszélve, hogy a mai 
vállalkozók már nem fognak felelősséget vállalni a munkájukért. 
 
Jenei Károly:  
Azzal egyet tudok érteni, hogy hívjunk műszaki ellenőrt az ilyen munkákhoz, de az ő munkáját is meg 
kell fizetni, tehát ezzel már nagyobb lesz egy-egy beruházás költsége. Az pedig kétségtelen, hogy nem 
lehet vállalkozót találni manapság. Kis munkákra hónapokig, fél évig sincs vállalkozó.  
 
Nagy Károly:  
Évek óta az Andezit Kft. végzi nálunk a kátyúzást, megelégedésünkre. Volt, hogy más csinálta és újra 
kellett kátyúzni az utakat. Ahol kell, ott alaposan megcsinálták a süllyedéseket is. Ha a kátyúkból 
kipereg, garanciális javítást fogunk kérni. Most visszatérve a Kossuth utcai szakasz kivitelezésére, el 
tudjuk-e fogadni a legolcsóbb árajánlatot, tehát az Andezit Kft. ajánlatát? 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 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta: 
A Gyöngyöstarján, Kossuth u. 1-15. közötti szakaszának felújítása a Belügyminisztérium BMÖFT/5-
8/2019 számú támogatói okirata megvalósítása keretében tárgyú ajánlatkérésben érvényes ajánlatok 
közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás nyertese: 
ANDEZIT Kft. 3200 Gyöngyös, Vasút út 5. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2019. (IX. 26.) KT 
határozata 

 
Kossuth utca útfelújítás árajánlatainak elbírálása 

 
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 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta: 
A Gyöngyöstarján, Kossuth u. 1-15. közötti szakaszának felújítása a Belügyminisztérium BMÖFT/5-
8/2019 számú támogatói okirata megvalósítása keretében tárgyú ajánlatkérésben érvényes ajánlatok 
közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás nyertese: 
ANDEZIT Kft. 3200 Gyöngyös, Vasút út 5. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

(Bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 

 
Jenei Károly:  
Műszaki ellenőr lesz az átvételre? 
 
Nagy Károly:  
Igen, lesz. 

2./ Települési Szilárdhulladék-Lerakókat Rekultiváló Társulás megszüntetéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kistérségi ülésen vettem részt, ahol felvetődött ez a napirend. A rekultiváció jól sikerült, amire 
társulást kellett létrehozni, azonban az 5 év letelt, és már nincs értelme fenntartani ezt a társulást. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Vagyont és pénzmaradványt fogunk kapni a társulás megszűnésével, 106.596.- forintot. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat 
szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Települési Szilárdhulladék-Lerakókat Rekultiváló Társulás megszüntetésére irányuló 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta. 
1. A Képviselő-testület egyetért a Települési Szilárdhulladék-Lerakókat Rekultiváló Társulás (3200 
Gyöngyös, Fő tér 13. nyilv. száma: 762878) jogutód nélkül, 2019. december 31. napjával, de legkésőbb 
a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásból törlésre irányuló döntése napjával történő 
megszüntetésével. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megszüntető okiratot, valamint 
Társulást megszüntető megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: értelem szerint 
      
2. A Tanács felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntését küldje meg a Társulás elnöke részére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2019. (IX. 26.) KT 
határozata 

 
Települési Szilárdhulladék-Lerakókat Rekultiváló Társulás megszüntetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Települési Szilárdhulladék-Lerakókat Rekultiváló Társulás megszüntetésére irányuló 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta. 
1. A Képviselő-testület egyetért a Települési Szilárdhulladék-Lerakókat Rekultiváló Társulás (3200 
Gyöngyös, Fő tér 13. nyilv. száma: 762878) jogutód nélkül, 2019. december 31. napjával, de legkésőbb 
a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásból törlésre irányuló döntése napjával történő 
megszüntetésével. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megszüntető okiratot, valamint 
Társulást megszüntető megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: értelem szerint 
      
2. A Tanács felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntését küldje meg a Társulás elnöke részére. 
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Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 

3./ Dobó utca 7. szám alatti lakás hasznosításáról 
 
Nagy Károly:  
A Magyar Falu Program keretében, 30 millió forintos keretösszeggel lehetőség nyílt szolgálati lakás 
felújítására. A pályázat 100%-os támogatottságú. A kérdés, hogy szolgálati lakásként szeretnénk-e 
felújítani a Dobó u. 7. szám alatti ingatlant, vagy lehetne panzió, szálláshely vagy idősek nappali 
elhelyezésére szolgáló épület. A pályázatban azonban meg van határozva, hogy a szolgálati lakásban kit 
lehet elhelyezni. 
„Azon települések pályázhatnak, amelyek a pályázó településén háziorvos, házi gyermekorvos, jegyző, 
fogorvos, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, pedagógus, 
óvodapedagógus, védőnő, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott (a 
továbbiakban együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosítanak szolgálati lakást a 
programból.” 
Valakivel ezek közül szerződést kell kötni, 5 éves működtetésre kell kötelezettséget vállalni és 10 évig 
nem lehet eladni az ingatlant. A kérdés, hogy kihasználjuk-e a pályázat adta lehetőségeket vagy várjuk 
egy következőre, ha nem szolgálati lakásként szeretnénk hasznosítani az ingatlant. 
 
Jenei Károly:  
Nincs megkötés, hogy csak egyedülálló részére lehet felújítani? Lehet családdal is beköltözni? 
 
Szecskő Zsolt: 
Feltételezem, hogy lehet.  
 
Nagy Károly:  
Nincs ilyen megkötés. 
 
Ozsvári Dénes: 
A teljes felújítás belefér a keretösszegbe? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen határidővel kell beadni a pályázatot? 
 
Nagy Károly:  
Október 24-ig. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy lenne fair, ha a következő testület döntene erről. 
 
Nagy Károly:  
Október 13-án lesz választás. 24-ig nem alakul meg az új testület. 
 
Jenei Károly:  
Lenne olyan személy, akivel szerződést lehetne kötni? Támogatom a felújítást, mivel korábban már 
volt szó arról, hogy erre a célra újítjuk fel. Jó lenne, ha lenne egy szolgálati lakás a faluban. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azonban ha kötelezettséget vállalunk arra, hogy szolgálati lakásként újítjuk fel, más célra 5 évig nem 
használhatjuk. 
 
Ozsvári Dénes: 
A pályázatot ki kell használni. Nem biztos, hogy jön egy másik. 
 




