
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

2019. október 29-én 17,00 órakor 
megtartott ALAKULÓ üléséről készült 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

A Képviselő-testület döntései  
 
 

Határozat 66/2019. (X. 29.) 
alpolgármester-választáshoz ad hoc bizottság 

megválasztásáról 

Határozat 67/2019. (X. 29.) alpolgármester megválasztásáról 

Határozat 68/2019. (X. 29.) polgármester illetményének megállapításáról 

Határozat 69/2019. (X. 29.) alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Rendelet 11/2019. (X. 29.) 
a Képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Határozat 70/2019. (X. 29.) 
Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökéről és tagjairól 

Határozat 71/2019. (X. 29.) 
Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság 

elnökéről és tagjairól 

Határozat 72/2019. (X. 29.) 
helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv 

módosításának véleményezéséről 

Határozat 73/2019. (X. 29.) 
Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. 

üzletrészének értékesítéséről 

Határozat 74/2019. (X. 29.) 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének 

támogatása 

Határozat 75/2019. (X. 29.) munkaterv módosításáról 

Határozat 76/2019. (X. 29.) polgármester szabadságáról 

Határozat 77/2019. (X. 29.) 
Hősök u. 1. szám alatti volt pizzéria helyiség 

bérletéről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv oldalszáma: 676 - 759 



 677 
 

 
Tartalomjegyzék 

 

 

I. Napirend A Választási Bizottság beszámolója a helyhatósági választás lebonyolításáról 

és eredményéről .................................................................................................................... 680 

II. Napirend Képviselők eskütétele..................................................................................... 680 

III. Napirend Polgármester eskütétele ............................................................................... 680 

IV. Napirend A polgármester ciklusprogramjának ismertetése...................................... 681 

V. Napirend Alpolgármester megválasztása...................................................................... 681 

VI. Napirend Alpolgármester eskütétele............................................................................ 682 

VII. Napirend Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.............. 683 

VIII. Napirend Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása....................................... 683 

IX. Napirend A képviselők tiszteletdíjának megállapítása............................................... 683 

X. Napirend A szervezeti és működési szabályzat módosítása......................................... 684 

XI. Napirend Bizottságok megválasztása........................................................................... 684 

XII. Napirend Bejelentések, indítványok........................................................................... 686 

1./ Helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításának       

véleményezése............................................................................................................. 686 

2./ Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése ......... 686 

3./ Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása................................... 687 

4./ Tájékoztatás........................................................................................................... 687 

5./ Munkaterv módosítása .......................................................................................... 688 

6./ A polgármester szabadságáról.............................................................................. 689 

7./ Hősök u. 1. szám alatti volt pizzéria helyiség bérletéről....................................... 690 

8./ Leköszönő polgármester végkielégítéséről............................................................ 690 

9./ Vagyonnyilatkozat megtételéről ............................................................................ 691 

 



 678 
 

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

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

Kiss Viktor polgármester 
Babus Edina 
Kovács Menyhértné 
Dr. Lipovszky András 
Ludányi Ferenc 
Nagyné Záper Krisztina 
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 
Dávid Péter körzeti megbízott 
Benedek János Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
Bernát Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
Dobi Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság elnöke 
Sramkóné Kuti Beáta Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese 
Kovács Lajosné Helyi Választási Bizottság tagja 
Dr. Purger Piroska gyermekorvos 
 
Pászti Csaba 
Major Éva 
Gergely Zita 
Csernyik Edina  
Ludányi Lajos 
Mohácsi-Kiss Anita 
Kissné Koncsik Judit 
Koncsik Józsefné 
Nagy Ferenc 
Pálosi Györgyné 
Szőke Mátyás 
Ludányi Gábor 
Molnár Andrea 
Nagy Jánosné 
Kis Tímea 
Tóthné Kis Ildikó 
Bodó Lászlóné 
Harangozóné Pintér Erika 
Korponyiné Gyöngyösi Anett 
Kiss Lajosné 

Kiss Martin 
Nagy Bálint 
Tamkó Diána Eszter 
Záper Lászlóné 
Záper László 
Török Tamásné 
Bagi József 
Kormos István 
Ludányi József 
Varnyú Rita 
Katona Attiláné 
Dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna 
Benedek Gyula karbantartó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Kerekné Ludányi Klaudia pénzügyi előadó 
Paulenka Hajnalka községüzemeltetési előadó 

 

 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor:  
Nagy tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket, a meghívott vendégeket, az új képviselőket és a Helyi 
Választási Bizottság elnökét. Külön köszöntöm dr. Vitovszki Máriát, a gyöngyösi járási hivatal 
hivatalvezető helyettesét. 
 
dr. Vitovszki Mária: 
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő asszonyok, urak, tisztelt jelenlévők. Nagy 
megtiszteltetés, hogy egy megalakuló képviselő testület első ülésén elsőként kaphatok szót. Ismerősek 
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számomra ezek a pillanatok, én is dolgoztam néhány cikluson keresztül jegyzőként egy közeli 
településen. A választások alkalmával mindig volt egy feszült csend, mindenki várakozással teli, de egy 
idő után beindul a szokásos nap rutin, a mindenkor hatályos önkormányzati törvény szerinti hivatali 
munka. Én a magam részéről az elkövetkezendő öt év munkájához szeretnék kívánni kitartást, jó 
egészséget. Ajánlom és kínálom a gyöngyösi járási hivatal együttműködését, bármi, amiben tudunk 
segíteni, polgármester úr, képviselő asszonyok, urak, keressenek minket. Nagyon köszönjük a 
meghívást, ez egy kedves gesztus volt a képviselő-testület részéről, amivel Önök is kinyilvánították 
együttműködési szándékukat. Én ezt csak köszönni és viszont ajánlani tudom és azt kívánom Önöknek, 
hogy legyen egy érdemi, eredményes együtt munkálkodás az elkövetkezendő öt évben, Gyöngyöstarján 
további épülésére és szépülésére. Köszönöm szépen a szót. 
 
Polgármester és a képviselő-testület:  
Köszönjük szépen. 
 
Kiss Viktor:  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 7 képviselő jelen van, és ennek alapján az 
ülést megnyitom. Az ülés napirendje megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel.  
 
Napirendi javaslat: 

 
1./ A Választási Bizottság beszámolója a helyhatósági választás lebonyolításáról és 
eredményéről 

Előadó: Választási Bizottság elnöke  
 
2./ Képviselők eskütétele 

  Előadó: Választási Bizottság elnöke 
 
3./ Polgármester eskütétele 
  Előadó: Választási Bizottság elnöke 
 

 4./ A polgármester ciklusprogramjának ismertetése 
  Előadó: polgármester  
 
 5./ Alpolgármester megválasztása 
  Előadó: polgármester 
 
 6./ Alpolgármester eskütétele 
  Előadó: polgármester  
 

7./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
  Előadó: alpolgármester  

 
8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

  Előadó: polgármester  
 

9./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
  Előadó: polgármester  

 

10./ A szervezeti és működési szabályzat módosítása 
  Előadó: polgármester  

 

11./ Bizottságok megválasztása 
  Előadó: polgármester  

 
12./ Bejelentések, indítványok 
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(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban javaslata, észrevétele? Ha nincs, kérem kézfeltartással jelezzétek 
annak elfogadását!  
 
Kiss Viktor:  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kovács Menyhértné és Dr. Lipovszky András képviselőket. 
Kérdezem, hogy elfogadjátok-e a felkérést?  
 
Kovács Menyhértné: 
Igen. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Igen. 
 
Kiss Viktor:  
Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatommal, kézfeltartással jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyetértett. 
 

I. Napirend A Választási Bizottság beszámolója a helyhatósági választás lebonyolításáról 
és eredményéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Felkérem Dobi Zsuzsannát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját. 
 
(Dobi Zsuzsanna tájékoztatást ad a helyhatósági választás lebonyolításáról, az előterjesztésben 
szereplők szerint.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A képviselő-testület, megköszönve a Helyi Választási Bizottság munkáját, a beszámolót tudomásul 
vette. 

II. Napirend Képviselők eskütétele 

 
Dobi Zsuzsanna: 
Felkérem a megválasztott képviselőket az eskü letételére, és egyben megkérem a jelenlévőket, hogy az 
eskü idejére álljanak fel. 
 
E s k ü t é t e l 
 
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 

III. Napirend Polgármester eskütétele 

 
Dr. Jakab Csaba:  
És most a képviselő-testület előtt a polgármester teszi le esküjét. Felkérem Dobi Zsuzsannát az eskü 
szövegének előolvasására. 
 
E s k ü t é t e l 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
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IV. Napirend A polgármester ciklusprogramjának ismertetése 

 
Kiss Viktor:  
Túl vagyunk a 2019. október 13-án megtartott választáson, amit megnyertünk, így új vezetőség került 
településünk élére. Büszke vagyok a lakosságra, hogy nem csak igényük volt a változásra, de 
összefogtak és tettek is érte, és igen nagy számban elmentek szavazni. Ezzel a változással ugyanakkor 
igen sok munka is jár, így a következő öt évben nincs más teendőnk a jelenlévő képviselő társaimmal 
együtt, mint Gyöngyöstarjánt a fejlődés és változás útjára vezetni, a munkánkat elvégezni. Ezen 
változáshoz jelen van egy tenni akaró képviselőkből álló csapat és az Önkormányzat dolgozói. Mivel én 
biztos vagyok abban, hogy így kevesen vagyunk, úgy gondolom, hogy az összefogás erejét is alkalmazni 
kell, és a gyöngyöstarjáni emberekkel közösen, összefogva kell elindulni ezen az úton. Úgy gondolom, 
hogy a változáshoz szükséges, és mielőbb kapcsolatba kell lépni egy olyan komoly pályázat figyelő-író 
csapattal, akivel a pályázati forrásokat a lehető legnagyobb mértékben eredményesen ki tudjuk 
használni. Ennek költségeit a költségvetésbe betervezni szükséges. Szükség van továbbá 
kapcsolatteremtésre, kapcsolati tőke kialakítására, amit ígérem, a cél elérése érdekében kialakítok és 
azokat Gyöngyöstarján érdekében kizárólag erre a célra használok. Fontosnak tartom a lakossággal 
történő személyes kapcsolattartást, hiszen ilyenkor tudjuk meg kinek milyen problémája, gondja van, 
amire mihamarabb meg kell találni a megoldást. Gyöngyöstarján bel- és külterületén, napi szinten 
adódnak kisebb, nagyobb munkálatok minden területen, amiket a lakosság megelégedése érdekében, 
mihamarabb el kell végezni. Fontosnak tartom az önkormányzati utak, járdák folyamatos ellenőrzését, 
javítását, az önkormányzati utak melletti útpadkák helyreállítását, a helyi kőbánya bevonásával. Úgy 
gondolom, hogy az egyes munkálatokat az összefogás erejét kihasználva, közösen, a testület és 
lakosság, társadalmi munkában is el tudja végezni. Fontosnak tartom, hogy a településen működő civil 
szervezetekkel, egyesületekkel szoros kapcsolat alakuljon ki a képviselő-testülettel, hiszen minden 
egyesület azért dolgozik, hogy Gyöngyöstarjánt szebbé tegyék, annak hírnevét tovább öregbítsék. 
Fontosnak tartom továbbá a helyi borászokkal szoros kapcsolatot kialakítani, ha lesz rá igény, közösen 
programok, falunapok szervezését, amikor a gyöngyöstarjáni borokon lenne a hangsúly. Olyan 
rendezvényekre együtt eljutni, ahol a borokon, borászokon kívül Gyöngyöstarjánt is lehetne 
reklámozni, hiszen a turizmus fellendítését fontos célként kell magunk előtt tartani. Úgy gondolom, 
ebben nekem is szerepet kell vállalni és nem másoktól elvárni ezen feladat elvégzését. Célom, hogy a 
helyi óvoda és iskola vezetői és a szülők között olyan munkakapcsolat alakuljon ki, amivel biztosítani 
tudjuk gyermekeink jövőjét, az intézmények fenntarthatóságát, hiszen egy település, egyik intézmény 
nélkül sem tud létezni. Ennek érdekében fontos, hogy a Hatvani Tankerülettel is jó kapcsolat alakuljon 
ki. A gyerekeken kívül, a fiatalokkal is kapcsolatot kell teremteni, törekedni kell fórumok, előadások 
szervezésére, ahol minőségi szórakozást tudunk biztosítani, valamint megtudjuk, hogy nekik milyen 
igényük, elképzelésük van a jövővel kapcsolatban. Településünkön sokan vannak szép korúak, akik 
már eddig is rengeteget tettek a faluért, napi szinten dolgoznak azért, hogy szebb legyen 
Gyöngyöstarján. Fontos feladatomnak tartom a szociális gondozói hálózatot a lehető legjobban 
fejleszteni, hiszen az a cél, hogy az itt élő idős emberek biztonságban legyenek, minden figyelmet 
megkapjanak a mindennapjaik során. Új vezetőként, a testvértelepülések vezetőivel fontosnak tartom a 
kapcsolatfelvételt, és a későbbiekben olyan kapcsolat kialakítását, amivel még jobban meg tudjuk 
ismertetni egymással településünk értékeit, új rendezvényeit, a lakosságot. A következő öt évben 
célként kell álljon, hogy a helyi vállalkozásokat segítsük, új vállalkozásoknak, cégeknek megmutassuk 
Gyöngyöstarjánt, kedvező feltételekkel tegyük vonzóvá számukra, hogy itt akarjanak telephelyet 
kialakítani, így több bevételhez juttatni településünket. 
Tisztelt képviselő társak, jelenlévők! A ciklusprogramból kiderül, hogy rengeteg az elvégzendő munka, 
de biztos vagyok benne, hogy összefogással, a bennünk rejlő erővel, energiával Gyöngyöstarján 
lakosságával összefogva időről-időre egyre több feladatot tudunk elvégezni, így egy szebb, fejlődő 
arculatot tudunk kialakítani településünknek. 
Kérem a képviselő-testülettől a ciklusprogram jóváhagyását! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett jóváhagyta a ciklusprogramot. 

V. Napirend Alpolgármester megválasztása 

 
Kiss Viktor:  
Az alakuló ülés egyik kötelező napirendi pontja az alpolgármester titkos szavazással történő 
megválasztása. Az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. Személy szerint Nagyné 
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Záper Krisztinát javasolom. A titkos szavazás lebonyolításához ad hoc bizottságot kell létrehozni, 
melynek elnökének Kovács Menyhértné képviselőt, tagjainak Dr. Lipovszky András és Ludányi Ferenc 
képviselőket javasolom. Kérem a képviselő-testülettől az eseti bizottság tagjainak jóváhagyását, amit 
kézfeltartással jelezzetek.  
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazat mellett jóváhagyta az eseti bizottság 
tagjainak megválasztását. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
alpolgármester-választáshoz ad hoc bizottság megválasztásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
szavazatszámlálási bizottsági elnöki feladataival Kovács Menyhértné képviselőt, míg a bizottság 
tagjainak dr. Lipovszky András Dénes és Ludányi Ferenc Tibor Képviselő-testületi tagokat bízza meg. 
 
Felelős: Kovács Menyhértné, dr. Lipovszky András Dénes, Ludányi Ferenc Tibor 
Határidő: azonnal 
 
A szavazás idejére 10 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünetet követően folytatódik.) 
 
Kiss Viktor:  
Felkérem az ad hoc bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Kovács Menyhértné: 
Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselő társaim. Az eseti bizottság megállapította, hogy az 
elrendelt titkos szavazás eredményes volt. Mind a hét képviselő érvényes szavazatot adott le. A 
szavazatok összeszámlálása után megállapította a bizottság, az egyhangú szavazás eredményét: mind a 
7 fő Nagyné Záper Krisztina Mária személyére szavazott, mint alpolgármester jelöltre. Ezúton átadom 
a jegyzőkönyvet és a szavazólapokat jegyző úrnak.  
(A bizottság jegyzőkönyve és a szavazólapok a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Nagyné Záper Krisztina Máriát társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. A képviselő-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
alpolgármester megválasztásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyné Záper Krisztina Mária 
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

VI. Napirend Alpolgármester eskütétele 

 
Kiss Viktor:  
Felkérem alpolgármester asszonyt az eskü letételére, és egyben megkérem a jelenlévőket, hogy az eskü 
idejére álljanak fel.  
 
E s k ü t é t e l 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 7. melléklete) 
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VII. Napirend Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 
Dr. Jakab Csaba:  
Tisztelt képviselő-testület, felkérem alpolgármester asszonyt, hogy a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztését tegye meg.  
 
Nagyné Záper Krisztina Mária: 
Tisztelt képviselő társak! A polgármester illetményét és költségtérítését a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény határozza meg, de a képviselő-testületnek a törvény alapján 
összegszerűen kell azt megállapítania. A törvényből adódóan kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, 
hogy a polgármester illetménye 2019. október 13-tól bruttó 548.400.- forint, a költségtérítés pedig 
82.260.- forint legyen, az kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta a polgármester havi illetményét és költségtérítését. A képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
polgármester illetményének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6) bekezdése alapján Kiss Viktor főállású polgármester 
illetményét bruttó 548 400 Ft, költségtérítését 82 260 Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

VIII. Napirend Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
Kiss Viktor:  
Az idevonatkozó törvény alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának maximum 90%-ában állapíthatja meg. 
Összegszerűen a tiszteletdíj összege bruttó 246.780.- forint. Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, 
hogy az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 246.780.- forint legyen, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta az alpolgármester havi illetményét és költségtérítését. A képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné Záper Krisztina Mária társadalmi 
megbízatású alpolgármester részére havi bruttó 246 780 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

IX. Napirend A képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

 
Kiss Viktor: 
A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerint a képviselők tiszteletdíja 
bruttó 44.500.- forint/hó. A bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül jogosult az alapdíj 10%-ára, 
amelynek összege 4.450.- forint/hó. A nem képviselő bizottsági tag az alapdíj 18%-ára jogosult, 
melynek összege 8.000.- forint/hó. A bizottsági elnökök az alapdíj 15 %-ára jogosultak, ennek összege 
6.700.- forint/hó. 
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Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, a képviselői, a bizottsági, a 
bizottság elnöki tiszteletdíja a fentiek szerint tudomásulvételre kerültek.  
 

X. Napirend A szervezeti és működési szabályzat módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján vagy az alakuló ülésen vagy az azt 
követő ülésen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára kerül sor. A szervezeti és működési 
szabályzat módosítására tett javaslatot a képviselő előterjesztésként megkapták. A rendelettervezet 
szövege alapján a fontosabb változások a következők: a képviselő-testület két bizottsággal fog működni 
a jövőben. Az egyik a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság, a másik pedig a 
Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság.  Az eredeti előterjesztésben Kulturális és 
Sportbizottság szerepel, ez helyesen Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság. A 
polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogokat – amelyet a szervezeti és működési szabályzat 
határoz meg –, a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke fogja 
gyakorolni. A bizottságok létszáma: a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
hét tagból áll, amelyből 4 fő választott képviselő, 3 fő külső tag. A Kulturális, Sport- és 
Környezetvédelmi Bizottság 5 tagból áll, melyből 3 fő választott képviselő, 2 fő külső tag. A bizottságok 
fő munkaköreinke megfelelően a szervezeti és működési szabályzatban a bizottságokra átruházott 
hatáskörökre vonatkozó rendelkezések módosulnak, amit az előterjesztés részletesen tartalmaz. Azt is 
részletesen tartalmazza az előterjesztés, hogy az egyes bizottságok esetén mik azok az előterjesztések, 
amelyek csak a bizottságoknak az állásfoglalásaival nyújthatók be. Az önkormányzat hivatalos lapjáról 
is rendelkezik a szervezeti és működési szabályzat, ez a Gyöngyöstarjáni Hírmondó, melynek 
szerkesztője a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság, az önkormányzat hivatalos lapjának 
szerkesztője pedig a bizottság elnöke. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja ezt a 
rendelettervezetet, akkor az azonnal kihirdetésre kerül, ezt követően azonnal hatályba lép. A kihirdetés 
idejére szünet elrendelését kérem a polgármester úrtól. A kihirdetés követően pedig a bizottsági 
tagokra, illetve elnökökre a polgármester javaslatot tesz. 
 
Kiss Viktor:  
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a szervezeti és működési szabályzat változtatásaival, 
kézfeltartással jelezze!  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta 
a szervezeti és működési szabályzat módosítását. A képviselő-testület az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X. 29.) 
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
10 perc szünetet rendelek el a rendelet kihirdetése idejére. A kihirdetett rendelet 17 óra 40 perckor lép 
hatályba. 
 
(Az ülés a szünetet követően folytatódik.) 

XI. Napirend Bizottságok megválasztása 

 
Kiss Viktor:  
Elsőként a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagjaira teszek javaslatot. 
Elnökként Babus Edina képviselőt javasolom, tagjainak Ozsvári Dénes, Ludányi Ferenc és Kovács 
Menyhértné képviselőket, külsős tagként pedig Kormos István József, Katona Attila Lászlóné és Major 
Éva Györgyi gyöngyöstarjáni lakosokat javasolom.  
Korábban a külsős tagokkal a kapcsolatfelvétel megtörtént, vállalták a bizottságban történő 
munkavégzést. 
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Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési 
Bizottság tagjainak megválasztásával, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
a határozati javaslatot elfogadta, a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökéről és tagjairól 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29. napjától az 
Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság összetételét a következők szerint 
állapítja meg: 
elnök: Babus Edina  
tagjai: Ozsvári Dénes, Ludányi Ferenc Tibor, Kovács Menyhértné képviselők, 
külsős tagjai: Kormos István József, Katona Attila Lászlóné, Major Éva Györgyi 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat közzétételét. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Kiss Viktor:  
A Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökének javasolom Ozsvári Dénes képviselő urat, 
tagjainak Dr. Lipovszky András és Kovács Menyhértné képviselőket, külsős tagoknak Varnyú Rita és 
Nagy Ádám gyöngyöstarjáni lakosokat. Korábban a külsős tagokkal a kapcsolatfelvétel szintén 
megtörtént, vállalták a bizottságban történő munkavégzést. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
tagjainak megválasztásával, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
a határozati javaslatot elfogadta, a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság elnökéről és tagjairól 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29. napjától a 
Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Ozsvári Dénes  
tagjai: Dr. Lipovszky András Dénes, Kovács Menyhértné képviselők 
külsős tagjai: Varnyú Rita, Nagy Ádám (Dobó u.) 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat közzétételét. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Kiss Viktor:  
Felkérem a bizottsági külsős tagokat, hogy az esküjüket tegyék le, ezért kérem a jelenlévőket, hogy az 
eskü letételének idejére álljanak fel.  
 
E s k ü t é t e l 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 10. melléklete) 
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XII. Napirend Bejelentések, indítványok 

1./ Helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításának véleményezése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Tisztelt képviselő társaim! Kiss Attila helyi vállalkozó települési rendezési terv módosítására vonatkozó 
kérelme ügyében a ProArch Építész Stúdió Bt. elkészítette a települési terv módosítását, amely 
elektronikusan megküldésre került a képviselő-testület részére. Ezt a módosított tervet tovább kell 
küldeni több szakhatóság felé, további egyeztetés végett, valamint a módosítások ismertetésére ki kell 
jelölnünk a lakossági fórum időpontját, amely november 7-én 10 órakor lenne. Kérem a képviselőket, 
aki egyetért a kiosztott határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításának véleményezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településképi rendelet 
módosításának véleményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
a) A helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet és a településszerkezeti 
tervről szóló 54/2014. (X. 1.) KT határozat 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 egyeztetési anyagot 
kell megküldeni. 
c) A településrendezési eszközök módosításáról szóló lakossági fórumot a Képviselő-testület 2019. 
november 7-én 10 órára összehívja, helyszíne: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelye. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 

2./ Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 

Kiss Viktor:  

A Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében dr. Solymos Zsigmond megkeresett 
minket, mivel ezen Kft-ben 4%-os üzletrésze van az önkormányzatnak. Ezen üzletrészt 120.000.- forint 
ellenében szeretnék megvásárolni. A kérelem elektronikus formában megküldésre került a képviselők 
részére. Kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 
képviseletében üzletrész eladására irányuló szerződést írhassak alá. Kérem a képviselőket, hogy aki 
egyetért az alábbi határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata a Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, 
Szentendrei út 95. cjsz: 01-09-328637 adószám: 26147495-2-41) 4% mértékű 120.000,- Ft névértékű 
üzletrészét a társaság többségi tulajdonosa, Miller Zoltán részére a névértékkel azonos, 120.000,- Ft 
összegű vételár ellenében értékesítse. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyat a társaság 
nem hasznosít. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának képviseletében üzletrész megszerzésére irányuló szerződést írjon alá. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2019. (X. 29.) KT 

határozata 
 

Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata a Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, 
Szentendrei út 95. cjsz: 01-09-328637 adószám: 26147495-2-41) 4% mértékű 120.000,- Ft névértékű 
üzletrészét a társaság többségi tulajdonosa, Miller Zoltán részére a névértékkel azonos, 120.000,- Ft 
összegű vételár ellenében értékesítse. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyat a társaság 
nem hasznosít. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának képviseletében üzletrész megszerzésére irányuló szerződést írjon alá. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

3./ Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Önkormányzatunk felé kérelemmel fordult a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének gyöngyösi 
csoportja, miszerint anyagi támogatást kérnek a „Szeretet ünnepe” elnevezésű rendezvényük 
megtartásához. Korábbi években ezen rendezvényt az önkormányzat 10.000.- forinttal támogatta. 
Javasolom ezzel az összeggel támogassa ebben az évben is az önkormányzat ezen rendezvény 
megtartását. Kérem a képviselőket, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze: 
„1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és az 
átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 

 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és az 
átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 

4./ Tájékoztatás  

 
Dr. Jakab Csaba:  
Tisztelt képviselő-testület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján szeretnék 
egy rövid tájékoztatást adni a közös önkormányzati hivatalokkal összefüggő jogszabályokról, illetve 
azoknak a határidejéről, melyek az esetleges döntések meghozatalához szükségesek. Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján 2013. április 1-jén kormánymegbízott kijelölésével 
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megalakult a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal. A törvény alapján közös önkormányzati 
hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét 
legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma 
nem haladja meg a kettőezer főt. A kettőezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat 
közös önkormányzati hivatalhoz. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések 
összlakosságszáma legalább kettőezer fő […]. Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy 
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános 
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül – tehát ebben az évben 2019. 
december 12-ig – állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat 
követő év – tehát 2020 – január 1-jén lép hatályba. A kettőezer főt meghaladó lakosságszámú 
települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal 
létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. Ezen 
megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A 
jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-
testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül 
bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet. A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz 
tartozó önkormányzatok - eltérő megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában 
biztosítják. 
Nyilván ezeken a törvényi rendelkezéseken túl ahhoz, hogy a közös önkormányzati hivatalról szóló 
megállapodás felmondásra kerüljön, a képviselő-testületeknek és a polgármestereknek az előzetes 
egyeztetése és döntése szükséges. Amennyiben ilyen szándék nincs, vagy ilyen döntés 2019. december 
12-ig nem születik, akkor az elkövetkezendő öt évben is változatlan formában, tehát Gyöngyöstarján és 
Gyöngyösoroszi együtt alkotja a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös 
önkormányzati hivatallal kapcsolatban erről szerettem volna tájékoztatni a képviselő-testületet. Van-e 
ehhez kapcsolódóan kérdés? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet a kiegyenlítő bérrendezési alapról szóló pályázatunkról. 
Az önkormányzat abból a célból, hogy a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban – mind 
Gyöngyöstarjánban, mind Gyöngyösorosziban – dolgozók részére 20%-os illetményalap emelést 
megtehesse, támogatásban részesült. Ez a támogatás Gyöngyöstarján részére érkezett, mivel 
Gyöngyöstarján a gesztor és 2019. január 1-től november 30-ig tartó időszakra vonatkozó bérkiadásra 
fordítható. 2020. évi törvényben már nincs pályázati lehetőség, mivel a közös önkormányzati 
hivatalokra vonatkozó alap normatíva megemelésre került ezzel a 20%-kal. Átmeneti rendelkezésként 
viszont azt tartalmazza a költségvetési törvény, hogy ez a 20%-kal emelt normatíva csak 2020. 
márciusától illeti meg az önkormányzatokat. Ez azt jelenti, hogy a 2019. december havi, 2020. január, 
illetve február havi emelt illetmények fedezete nincs meg ezekben a pályázatokban, illetve a 
költségvetési törvényben. Más pályázatok segítségével kettő havi illetmény-különbözetet tudtam 
fedezni a pályázatok költségvetéséből, ennek kifizetését viszont 2019. november 30-ig biztosítani kell 
ahhoz, hogy az a 2019. évi költségvetést terhelje. 2020. évi költségvetést terheli majd egy havi 
bérkülönbözetnek a fedezete, ez járulékkal együtt bruttó 486.000.- forint. Kérem a képviselő-
testületet, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor ezt az összeget az önkormányzat önerejeként 
tervezze be. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, a 2020. évi költségvetés tervezésekor 
ezt az összeget betervezzük. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

5./ Munkaterv módosítása 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A képviselő-testület elfogadta a 2019. évi munkatervét, amelynek utolsó ülését 2019. december 19-ére 
tervezte. Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy ezt egy héttel előbbre, 2019. december 12-ére 
hozzuk. Mivel a képviselő-testület jegyzőkönyvét 15 napon belül meg kell küldeni a kormányhivatal 
részére, a közeli ünnepek miatt ezt nem lehet az év végéig kivitelezni, ezért javaslom az utolsó testületi 
ülés időpontjának fentiek szerinti módosítását. A munkaterv módosításhoz határozathozatal 
szükséges. 
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Kiss Viktor:  
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a munkaterv módosításával, az kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta a munkaterv módosítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
munkaterv módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi 
munkatervéről szóló 100/2018. (XII. 18.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A „ 
Képviselő-testületi ülés időpontja 
2019. december 19. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

„ szövegrész helyébe a  
„ 
Képviselő-testületi ülés időpontja 
2019. december 12. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

„ 
szövegrész lép. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

6./ A polgármester szabadságáról 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tisztelt képviselő-testület, a köztisztviselőkről, közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján meg 
kell állapítani a polgármester szabadságát. A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra 
és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. Ebből időarányosan 8 nap illeti meg a megválasztott 
polgármestert. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 8 napból a polgármester által 
meghatározott időpontban a polgármester rendelkezhessen és a 8 nap kivételéről 2020. évi első 
testületi ülésen beszámoljon. Kérem az alábbi határozati javaslat szerinti szavazást: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester kérelmét 
a szabadság kiadásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Viktor polgármester 
szabadságkérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
Polgármestert 2019. október 13. és 2019. december 31. közötti időszakra megillető szabadság: 
Áthozat: 0 nap 
Összesen: 8 nap 
Szabadság kivételének ütemezése:  
2019. december 16-2019. december 31. 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról intézkedjen a 
fentiek szerint.” 
 
Kiss Viktor:  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

polgármester szabadságáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester kérelmét 
a szabadság kiadásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Viktor polgármester 
szabadságkérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
Polgármestert 2019. október 13. és 2019. december 31. közötti időszakra megillető szabadság: 
Áthozat: 0 nap 
Összesen: 8 nap 
Szabadság kivételének ütemezése:  
2019. december 16-2019. december 31. 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról intézkedjen a 
fentiek szerint. 
 
Felelős: Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Határidő: 2019. december 31. 

7./ Hősök u. 1. szám alatti volt pizzéria helyiség bérletéről 
 
Kiss Viktor:  
A Hősök utca 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatban kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy 
annak bérbe adásáról egyedül is dönthessek, mivel előfordul, hogy olyan kérelemmel fordulnak a 
testülethez, ahol a bérlet időpontja olyan közeli dátum, hogy egy testületi ülést összehívni lehetetlen. 
És értelmét sem látom. Aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, 
Gyöngyöstarján, Hősök u. 1. szám alatti épület volt pizzéria helyiségének használatát a Képviselő-
testület 109/2017. (XII. 14.) határozatában rögzített díj ellenében engedélyezze. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: folyamatos” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett 
elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2019. (X. 29.) KT 
határozata 

 
Hősök u. 1. szám alatti volt pizzéria helyiség bérletéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, 
Gyöngyöstarján, Hősök u. 1. szám alatti épület volt pizzéria helyiségének használatát a Képviselő-
testület 109/2017. (XII. 14.) határozatában rögzített díj ellenében engedélyezze. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

8./ Leköszönő polgármester végkielégítéséről 

 
Dr. Jakab Csaba:  
Tisztelt képviselő-testület, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alapján tájékoztatom a 
tisztelt képviselő-testületet, hogy a polgármester, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és 
foglalkoztatási jogviszonya a választásokkor megszűnt, végkielégítésként háromhavi illetményének 
megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi 
illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. A juttatás nem illeti meg a polgármestert akkor, ha 
országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt létesít. A 
polgármester illetménye, mint a most megválasztott polgármester illetménye havi bruttó 548.400.- 
forint volt, három havi illetménye, amely végkielégítésre a törvény alapján jogosult, 1.645.200.- forint 
és legfeljebb eddig az összegig állapíthat meg további három havi végkielégítést a képviselő-testület. 




