
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 

2019. december 12-én 16,00 órakor 
megtartott üléséről készült 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 

A Képviselő-testület döntései  
 
 

Határozat 99/2019. (XII. 12.) a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 

Határozat 100/2019. (XII. 12.) 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi 

belső ellenőrzési terve 

Rendelet 15/2019. (XII. 17.) 

a településkép védelméről szóló  
19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Rendelet 16/2019. (XII. 17.) 
egyes önkormányzati rendeleteknek a  

2020. évi költségvetést megalapozó módosításáról 

Határozat 101/2019. (XII. 12.) szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról 

Határozat 102/2019. (XII. 12.) 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
közfeladatáról, szakmai alaptevékenységeiről, 

továbbá ezek kormányzati funkció szerinti 
megjelöléséről, és főtevékenységének államháztartási 

szakágazati besorolásáról 

Határozat 103/2019. (XII. 12.) 2020. évi béren kívüli juttatásokról 

Határozat 104/2019. (XII. 12.) 
Közintézmények energetikai fejlesztése építési 

munkái közbeszerzési eljárás eredményéről 

Határozat 105/2019. (XII. 12.) 
Domoszló község Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulásához csatlakozásáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv oldalszáma: 981 - 1045 



 982 

 
 
 

Tartalomjegyzék 
 
 

Napirend előtt ....................................................................................................................... 984 

 
1./ Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról......................................... 984 

2./ Mosolyfalva Óvoda igazgatójának tájékoztatója .................................................. 984 

 
I. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról ..................................................................................................................... 985 

 
II. napirend 2020. évi munkaterv elfogadása .................................................................... 985 

 
III. napirend 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása .................................................. 986 

 
IV. napirend Indítványok, egyebek .................................................................................... 987 

 
1./ Településképi rendelet módosításáról ................................................................... 987 

2./ 2020. évi költségvetési rendeletet megalapozó egyes rendeletek módosításáról .. 988 

3./ Tájékoztató hatósági bizonyítványokról ................................................................ 991 

4./ 2020. évi béren kívüli juttatásokról....................................................................... 991 

5./ Közintézmények energetikai fejlesztése építési munkái közbeszerzési eljárás 

eredményéről .............................................................................................................. 993 

6./ Tájékoztató önkormányzati képviselők képzéséről ................................................ 995 

7./ Domoszló község Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásához 

csatlakozásáról ........................................................................................................... 996 

 
 
 



 983 

Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 12-én  

     16,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina Mária alpolgármester 
Babus Edina 
Kovács Menyhértné 
Dr. Lipovszky András 
Ozsvári Dénes képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné a Mosolyfalva Óvoda igazgatója 
 Major Éva bizottsági tag 

Benedek János az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor:  
Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitom. 
Az ülés napirendje megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel, ennek megfelelően: 
 
Napirendi javaslat: 

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 

2./ 2020. évi munkaterv elfogadása 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 

 
3./ 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

4./ Indítványok, egyebek 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzétek annak 
elfogadását! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Ozsvári Dénes és Dr. Lipovszky András képviselőket. Kérdezem, 
hogy elfogadjátok-e a felkérést?  
 
Ozsvári Dénes:  
Igen.  
 
Dr. Lipovszky András:  
Igen.  
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Kiss Viktor:  
Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatommal, kézfeltartással jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
javaslattal egyetért.  
 

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról 

 
Kiss Viktor: 

− Az alatt a két hét alatt, amely eltelt az előző testületi ülés óta, a legnagyobb feladatot a Luca 
napi készülődés jelentette. Ezúttal is köszönöm mindenkinek a segítségét.  

− A rendezvény előtt volt egy havazás, jégmentesítést végeztünk a falu egész területén.  
− Ezen kívül védelmi bizottsági ülésen vettem részt. 

Az általános iskola igazgatója tájékoztatott, hogy nem tud jelen lenni a testületi ülésen, így az ő 
beszámolója elmarad. Felkérem az óvoda igazgatóját, hogy tájékoztasson a két ülés közötti időszakról. 
 

2./ Mosolyfalva Óvoda igazgatójának tájékoztatója 

 
Szecskő Tiborné: 
Az óvoda minden kis gyermeke lejött a falu karácsonyfáját feldíszíteni, az iskolás gyermekekkel együtt. 
Az esemény nagyon szép és megható volt. Az ügyes nagycsoportosok még a hidat is díszbe öltöztették. 
A Luca napi forgatagban mi is részt vettünk az óvodai SZMK-val és a szülőkkel. A befolyt összegből a 
gyerekek karácsonyi ajándékait fogjuk bővíteni. Jelenleg készülünk a karácsonyra és az évzárásra. 
Felmértük a szülők között, hogy ki igényli az iskolai szünet alatt az ellátást. Az általános tapasztalat, 
hogy az iskola zárva tartása idejére az óvodába sem hozzák már el a gyermekeket. December 20-tól, 
péntektől már nincs óvodás és január 6-ával kezdünk, az iskolával közösen.  
 
Kiss Viktor: 
Köszönjük szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Annyi kiegészítésem lenne a Luca naphoz kapcsolódóan, hogy fogadtuk a nagygalambfalvi 
testvértelepülés küldötteit és a kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztetett a két polgármester. A 
vendégfogadásban szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, illetve amennyiben bármivel is 
hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. 
 
Kiss Viktor: 
Köszönöm a kiegészítést. Megkérem a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztasson a két ülés között történtekről. 
 
Ozsvári Dénes: 
Köszöntöm én is a megjelenteket. A bizottság a két ülés közötti időszakban egy tervezetet kezdett el 
összeállítani a jövő évi programokról, ami még nincs véglegesítve. Ennek a vázát már megkapták a 
testület tagjai, ennek véglegesítése a közeljövőben várható. Emellett természetesen mi is készültünk a 
Luca napra, ami gyakorlatilag lekötötte az erőforrásainkat. 
 
Kiss Viktor: 
Köszönöm. Valakinek kérdése, észrevétele van- e az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, kérem a 
képviselőket, hogy a beszámolók elfogadását kézfeltartással jelezzék.  
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolókat tudomásul vette. 
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I. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

 
− 65/2019. (IX. 26.) Dobó utca 7. szám alatti lakás hasznosításáról. A döntés el lett napolva. 
− 77/2019. (X. 29.) Hősök u. 1. szám alatti volt pizzéria helyiség bérletéről. Ebben a döntésben a 

helyiség bérbe adásának polgármesteri hatáskörbe való átadásáról döntöttünk. 
− 82/2019. (XI. 28.) az önkormányzat 2020. évi koncepciójáról. A koncepciót megtárgyaltuk, 

elfogadtuk. 
− 86/2019. (XI. 28.) alpolgármester meghatalmazása képviseletre társulásokban. A 

felhatalmazás megtörtént, a döntést a kistérségi társulásnak megküldtük. 
− 87/2019. (XI. 28.) alpolgármester költségtérítésének megállapításáról. A testület elfogadta, 

alpolgármester asszony lemondó nyilatkozatot adott be. (Lemondó nyilatkozat a 
jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

− 88/2019. (XI. 28.) igazgatási szünetről. A testület tudomásul vette, a szünet kihirdetésre 
került. 

Kérem a testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok tudomásul vételét kézfelemeléssel jelezzétek! 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a lejárt határidejű határozatokat tudomásul vette. 

II. napirend 2020. évi munkaterv elfogadása 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Az előterjesztést korábban kiküldtük. Megkérdezem a jegyző urat, hogy van-e kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A munkaterv elfogadásához tudni kell, hogy az önkormányzati törvény alapján minden évben legalább 
hat testületi ülést kell megtartani, ezen kívül egy közmeghallgatást. A minimális számú ülés a 
munkatervbe beiktatásra került. Vannak bizonyos jogszabályi határidők, amihez szintén tartania kell 
magát a testületnek, ennek megfelelően állítottuk össze a munkatervet. Egy kiegészítés érkezett a 
márciusi testületi ülésen felülvizsgálandó intézményi térítési díjakkal kapcsolatban. Ennek keretében a 
szociális étkezés, családi bölcsőde és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai kerülnek 
megállapításra az elfogadott 2020. évi költségvetési rendelet alapján. A beérkezett kérés a szociális 
étkezést ellátottaknak kiszállító szolgáltató részéről arra vonatkozik, hogy a testület vizsgálja felül a 
kiszállítási díjakat. A kérelmező eredetileg 2020. január 1-jétől kérte volna a díjak megemelését. 
Tájékoztattuk arról, hogy az intézményi térítési díjakkal egyidejűleg lesz a kiszállítás díja is 
felülvizsgálva, ennek törvényi határideje 2020. április 1. Ezt követően március 1-től számított emelést 
kért a szolgáltató, ebben az esetben azonban már februárra előre kellene hozni egy plusz ülést, ahol az 
elfogadott költségvetés alapján történne meg a térítési díjak felülvizsgálata. Amennyiben ez 
megtörténik, akkor azt a rendeletet még februárban ki kell ahhoz hirdetni, hogy március 1-jétől már az 
új díjakat lehessen alkalmazni. Amennyiben februárban plusz ülést kíván tartani a testület, most 
kellene dönteni, hogy a munkatervben szerepeltetni tudjuk.  
 
Kiss Viktor: 
Személy szerint azt javaslom, hogy egyelőre maradjon így a munkatervünk, és amennyiben szükséges 
lesz, módosítani fogjuk.  
 
Babus Edina: 
Támogatom. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben nincs további észrevétel, vagy kérdés, kérem szavazzunk a kiküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati 
javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2019. (XII. 12.) KT 
határozata 

 
a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2020. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

III. napirend 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Az előterjesztés korábban megküldésre került a testület részére. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A belső ellenőrzési feladatokat a gyöngyösi kistérség végzi az önkormányzatnál és intézményeinél. 
2020-ban 21 napot fordítanak erre. Ennek költségét az önkormányzat fizeti a kistérség felé, a társulás 
kimutatása alapján, melyet minden évben, községekre és intézményekre lebontva készítenek a belső 
ellenőrzési napok száma alapján.  
 
Kiss Viktor: 
Felkérem Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadót, hogy néhány szóban ismertesse a belső ellenőrzés 
menetét. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Az Önkormányzatnál és a hozzá tartozó valamennyi intézménynél (Közös Hivatal, Óvoda, Egészségügyi 
Társulás) a belső ellenőrzési feladatokat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása látja el. 
A belső ellenőrzési terv elkészítésének első lépése, hogy valamennyi intézménynél külön-külön 
kockázatértékelést végzünk, amely alapján kiválasztjuk az ellenőrzendő területeteket. Általában a 
régebben vizsgált területeket, az újonnan belépő feladatokat vagy azon területek kerülnek 
kiválasztásra, ahol személycsere történt. 
A belső ellenőrzési tevékenység egy, a munkánkat segítő kontroll, ahol a belső ellenőr egyrészt vizsgálja 
az adott területre vonatkozó belső szabályozottságot, valamint azt, hogy az általunk előírtak szerint 
valósul-e meg a gyakorlatban az ellenőrzött tevékenység. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, és el tudjuk fogadni az előterjesztésben 
megküldött belső ellenőrzési tervet, kérem kézfelnyújtással szavazzunk a benne foglalt határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati 
javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2019. (XII. 12.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa 
Gyöngyös Körzete Többcélú Társulását. 



 987 

 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Településképi rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Az előterjesztést korábban megküldtük a testület részére.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A településképi rendelet módosítása egy kormányhivatali felhívásra indult. Ezzel kapcsolatban egy 
lakossági fórum is megtartásra került. A rendelettervezetet véleményezésre megküldtük a szükséges 
kormányhivatali és egyéb szerveknek, ezekről a helyekről a vélemények visszaérkeztek, és azok 
beépítésre kerültek a jelenleg megküldött rendelettervezetbe. A rendeletalkotáson kívül a képviselő-
testületnek egy iránymutatást kellene adni arra vonatkozóan, hogy a településképi rendeletben a 
védetté nyilvánított épületekkel kapcsolatban milyen további lépéseket tervez. A lakossági fórumon 
volt arról szó, hogy a helyi építési szabályzatból átkerült az a lista, ami a helyi védelembe vett 
ingatlanokról szól, viszont ahhoz, hogy ennek joghatása legyen, feltétel, hogy ezen ingatlanok esetében 
egyenként felkerüljön a tulajdoni lapra ez a védettség. Ez eddig még nem történt meg. Javaslatként 
vetődött fel, hogy az ingatlanok tulajdonosaival egyeztetni kellene a védetté nyilvánításról, megemlítve 
azokat a pályázati lehetőségeket is, amelyeket igénybe lehet venni esetleges karbantartások, energetikai 
korszerűsítések esetén, hogy ennek költségei ne jelentsenek túlzott terhet a tulajdonosok számára. 
Természetesen önkormányzati forrásokat is lehet igénybe venni, amennyiben a testület ezen feladatok 
ellátását betervezi a költésvetésben. Mivel ez a lista rendeletben szabályozott, amennyiben ezen 
változtatás történik, újabb rendeletmódosításra lesz szükség. Jelenleg a testület feladata a korábban 
megküldött rendelettervezetről történő döntés meghozatala, és amennyiben a rendelettervezet 
elfogadásra kerül, a rendeletet be fogjuk küldeni a kormányhivatalhoz. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönöm. Van-e kérdés az elhangzottakhoz, illetve a megküldött rendelettervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelettervezetről! 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
rendelettervezettel egyetért és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  

a településkép védelméről szóló  
19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(Rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A védelem alá vonható ingatlanokkal kapcsolatban megkérem Ozsvári Dénes képviselőt, hogy 
egyeztessünk majd időpontot arra vonatkozóan, hogy mikor tudjuk személyesen megtekinteni a listán 
szereplő 15 ingatlant. Készítünk fényképfelvételt és beszélünk az ingatlantulajdonosokkal is, 
tájékoztatva őket arról, hogy mivel jár a védelembe vétel. Természetesen a képviselő-testület további 
tagjait is szívesen látjuk. Ha konkrét időpontot még nem tudunk megnevezni, jelöljünk meg egy 
határidőt, ameddig a szemlét megtartjuk. Fontos lenne ennek az ügynek a végére járni, mivel éppen 
azért tartunk most itt, mert korábban nem vitték végig a védelem alá vett ingatlanok helyzetének 
rendezését. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezek az épületek közül már vannak olyanok, amelyek már 
nincsenek olyan állapotban, hogy továbbra is a listán maradjanak, de erről személyesen kell 
meggyőződnünk. Január végéig járjuk végig ezeket az ingatlanokat. 
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Ozsvári Dénes: 
Rendben. 

2./ 2020. évi költségvetési rendeletet megalapozó egyes rendeletek módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Szintén megküldésre került az előterjesztés, jegyző úrnak van-e kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Több rendeletet érint a változás, így a közművelődési, a közszolgáltatási, a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételérő szóló, a temetőről és a 
temetkezés helyi szabályairól szóló, az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló, a 
házasságkötéseket szabályozó, a közterületek használatának rendjéről szóló, a szociális és az idei 
költségvetésről szóló rendeleteket. A 2020. évi koncepciót elfogadta a képviselő-testület, melyben az 
infláció mértékével megegyező emelést javasolt a különféle szolgáltatási és bérleti díjak tekintetében. 
Ezek szerepelnek egyrészt a rendeletek módosításaiban, másrészt pedig az idei évben történt 
módosításokat követi le a kiküldött rendelettervezet. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben a temetőrendelet is módosításra kerül, a korábbi megbeszélések eredményeként 
szükségesnek tartanám a temetőn belüli autóforgalom egyirányúsítását. A különféle egyházi ünnepek 
idején nagy problémát jelent az autóforgalom kezelése. A temetőgondnok és a polgárőrök is 
panaszkodtak, hogy a Halottak napja alkalmával a megsokasodó autók száma miatt néha már 
szabályozni nem lehetett a fogalmat. Az egyirányúsítást január 1-jétől lenne célszerű bevezetni, bízva 
abban, hogy az ünnepekre már tudatosul az emberekben a változás és kevesebb gondot fog okozni az 
autóforgalom.  
 
Babus Edina: 
Szombati napokon be lehet hajtani gépjárművel a temetőbe. Az egyirányúsítás azt jelenti, hogy 
ilyenkor a felső kapu is nyitva lesz? 
 
Kiss Viktor:  
Igen és táblák lennének kihelyezve. A nyitva tartást is javaslom átgondolni, mivel az ünnepek előtt és 
után olyan nagy számú tömeg látogatja meg a temetőt, hogy érdemes kiszélesíteni a nyitva tartás 
időpontját. Egy héttel az ünnep előtt és egy héttel utána nyitva kellene, hogy legyen az autók előtt a 
temető. 
 
Nagyné Záper Krisztina Mária: 
Támogatom a javaslatot. 
 
Babus Edina: 
Én is támogatom. Temetés alkalmával azonban a felső kaput is szokták behajtásra használni. 
 
Kiss Viktor:  
Kiegészítő táblát ki lehet helyezni a behajtani tilos tábla alá.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rendelet tehát módosul az egyirányúsítással, illetve a nyitva tartás halottak napi, illetve búcsú napi 
meghosszabbításával, eszerint: 
„A köztemetőben gépjárművel csak 
a) a búcsú és a halottak napja előtti 6 napon, búcsú és a halottak napján, búcsút és a halottak napját 
követő 6 napon nyitvatartási időben 
szabad közlekedni.” 
 
Kiss Viktor:  
Elsőként szavazzunk a módosító indítványról! 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt támogatja. 
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Kiss Viktor:  
Kérem a képviselő-testületet, hogy ennek fényében, kézfeltartással jelezzétek a rendelettervezet 
elfogadását! 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
rendelettervezettel egyetért és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  

egyes önkormányzati rendeleteknek a  
2020. évi költségvetést megalapozó módosításáról 

 
 

(Rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezzel kapcsolatban kiküldésre került a szolgáltatási és bérleti díjakról szóló határozati javaslat. Ebben 
már az infláció mértékével megemelt díjak lettek megállapítva. Kiegészítésre került egyrészt azzal, 
hogy a gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek, illetve egyéb szerveződések évi 1 alkalommal 
díjmentesen használhatják a Művelődési Házat, illetve a Hősök u. 1. szám alatti helyiséget; másrészt 
azzal a határozattal, mely szerint arról, hogy ki jogosult a Hősök u. 1. szám alatti volt pizzéria 
helyiségének díj ellenében történő használatára, a polgármester hatáskörébe utalja a testület. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben egyet tudunk érteni a szolgáltatási és bérleti díjakról szóló, kiküldött határozati 
javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezzétek! 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati 
javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2019. (XII. 12.) KT 

határozata 
 

szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1-jétől az alábbi 
szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg: 
1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 75 Ft/m2/hó 
2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 92 Ft/m2/hó 
3. Üzlethelységek bérleti díja 1065 Ft/m2/hó 
4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 12 350 Ft/24 óra+rezsi 
5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3570 Ft/óra 
6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1035 Ft/óra 
7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 820 Ft/24 óra+rezsi 
A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól. 
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját kell 
fizetni. 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló Hősök u. 1. alatti épület volt pizzéria 
helyiségeit és a Jókai tér 5. alatti művelődési ház nagytermét évi 1 alkalommal díjmentesen igénybe 
veheti: 
- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek, 
- IKSZT keretein belül működő csoportok, szerveződések, 
- a gyöngyöstarjáni általános iskola és óvoda szülői munkaközössége, 
- önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények szervezői. 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket 
tájékoztassa. 
IV. 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 jelen határozatában rögzített díj ellenében engedélyezze. 
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V. Hatályát veszti a 77/2019. (X. 29.) KT határozat 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Bár kiküldésre nem került, de a 2020. évi költségvetéshez kapcsolódik, hogy a jövő év január 1-jétől új 
kormányzati funkció bevezetésével bővül az önkormányzat által ellátott közfeladatok köre. Ennek 
megfelelően felül kell vizsgálni azt, hogy milyen kormányzati funkciókra történik az önkormányzat 
kiadásainak, illetve bevételeinek könyvelése. A településfejlesztési projektek kormányzati funkcióra fog 
történni az energetikai beruházással kapcsolatos minden pénzmozgás. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben a képviselő-testület egyet tud érteni az alábbi határozati javaslattal, kérem 
kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közfeladatát, 
szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását a Képviselő-testület Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékeként, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2020. január 1-jétől jelen 
határozat melléklete szerint állapítja meg. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata közfeladatairól, szakmai alaptevékenységeiről és főtevékenységéről szóló okiratot a 
Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
A 86/2016. (XII. 14.) KT határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati 
javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2019. (XII. 12.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai alaptevékenységeiről, 
továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és főtevékenységének 

államháztartási szakágazati besorolásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közfeladatát, 
szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását a Képviselő-testület Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékeként, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2020. január 1-jétől jelen 
határozat melléklete szerint állapítja meg. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata közfeladatairól, szakmai alaptevékenységeiről és főtevékenységéről szóló okiratot a 
Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
A 86/2016. (XII. 14.) KT határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
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3./ Tájékoztató hatósági bizonyítvány 

 
Kiss Viktor:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 
törvény 44. § (7) bekezdés j) pontjában biztosított hatáskörömben 2019. december 4-én hatósági 
bizonyítványban igazoltam, hogy a Gyöngyöstarján külterület 0164/206 hrsz-ú ingatlan 0,0078 ha 
nagyságú területrészének használója 2016. január 1. napjától Gondáné Pál Cecília 3214 Nagyréde, 
Jókai út 7. szám alatti lakos. 
A hatósági bizonyítványt Gondáné Pál Cecília (3214 Nagyréde, Jókai út 7.) kérelmére, agrár-
környezetgazdálkodási támogatások igényléséhez állítottam ki a kérelmező nyilatkozata alapján. 
A 0164/206 hrsz-ú ingatlan Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának tulajdona, közút. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérem a képviselő-testületet annak tudomásul vételéről 
kézfelemeléssel szavazzunk. 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

4./ 2020. évi béren kívüli juttatásokról 

 
Kiss Viktor:  
Korábban felmerült a dolgozók részéről, hogy a jelenleg béren kívüli juttatásként kapott Edenred 
utalvánnyal nincsenek megelégedve, más jellegű juttatást igényelnének. Felkérem Kissné Mácsár 
Piroska pénzügyi előadót, hogy tájékoztasson a béren kívüli juttatási lehetőségekről. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Ezidáig a béren kívüli juttatások tekintetében az étkezési és ajándékutalványokat kapták a 
munkavállalók. 2019. január 1-től azonban megszűnt az Erzsébet utalvány, a dolgozók az EDENRED 
utalványt kapták 12.000 forint értékben havonta. Sajnos 2019. január 1. napjától ez a béren kívüli 
juttatási formát is bevonták a bérként adózó juttatások közé. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy vonnak 
belőle nyujdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, adóelőleget és munkaerőpiaci hozzájárulást. 
Mint minden juttatást, kifizetést jelenteni szükséges egy illetményszámfejtő rendszeren keresztül, így 
az utalványokat is. A kiadott 12.000 forintos utalványt ténylegesen levásárolhatja a munkavállaló, 
azonban adott hóban, amikor az utalvány jelentése megtörténik az illetményszámfejtés felé, a 
következő kifizetésből (bérből) levonja a rendszer az utalványra eső járulékokat. Így megállapítható, 
hogy a 12.000 forint helyett ténylegesen 7.980 forint marad a dolgozó „zsebében”. 
Ennek a juttatási formának két előnyét tudok elmondani, hogy elég széles körben beváltható, nemcsak 
élelmiszert lehet rajta vásárolni, hanem tisztítószert, ajándékot, vagy bármi mást. 
Másik előnye, de lehet, hogy ez az előny keveseket nyugtat meg, hogy mivel bérként adózik beleszámít 
a nyugalapba. 
Ezzel szemben másik választási lehetőség a SZÉP kártya. Amennyiben a munkáltató havi 10.000 
forintot ad a munkavállalónak, abból semminemű levonás nincs, a fölöttes járulékot (32,5%) a 
munkáltató fizeti meg. Jogszabály által meghatározott, hogy a SZÉP kártya különböző zsebeire, 
kedvezményes adózással mennyi összeg kerülhet. Kifizetésének feltétele, hogy a munkavállaló 
szerződést kössön egy pénzintézettel, aki a szerződéskötés után rendelkezésére bocsát 3 számlaszámot, 
mely a SZÉP kártya zsebeinek számlaszámai. A munkavállaló választása szerint erre utalja munkáltató 
a béren kívüli juttatást. Oda kell figyelni melyik pénzintézetet választjuk, mert nem mindegyik 
egyforma széles körben felhasználható. 
Célszerű ezen járandóságnál a költségvetés elfogadása után az éves összeget kifizetni, hogy a 
munkavállaló pihenése céljából fel tudja használni, viszont azon munkavállalók, akik továbbra is az 
utalványt választják béren kívüli juttatásként azoknak továbbra is a havi kifizetés a célszerű az adózás 
végett. 
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A SZÉP kártyának két előnyét jegyezném, meg, hogy havi 10.000 forint juttatása esetén is 2.020 
forinttal több marad a dolgozónál, és hogy általában pihenésre használják fel. A munkáltató terhe is 
valamelyes kevesebb, mert pl. ha önkormányzati szinten minden munkavállaló a SZÉP kártya juttatást 
választaná akkor éves szinten kb. 266.000 forintot spórolna az önkormányzat. 
Hátránya talán az, hogy olyan széles körű a felhasználhatósága.  
 
Kiss Viktor:  
Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom, hogy a dolgozókat még az év vége előtt kérdezzük meg, milyen 
jellegű béren kívüli juttatást szeretnének kapni 2020. évben, és ennek megfelelően történjen annak 
kifizetése. 
 
Babus Edina: 
Tartós táppénz illetve GYES időtartamára a béren kívüli juttatást szüneteltetik a gazdálkodó 
szervezetek. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
A GYES-en lévő dolgozót helyettesítő kolléga szokta megkapni arra az időszakra járó béren kívüli 
juttatást. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben el tudjuk fogadni az alábbi határozati javaslatot, kérem kézfelemeléssel szavazzunk! 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évre a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata és Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottai részére a dolgozó választása szerint utalvány 
formájában adható havi bruttó 12000 Ft vagy SZÉP-kártyán biztosított havi bruttó 10000 Ft béren 
kívüli juttatást állapít meg. A részmunkaidőben dolgozók munkaidejük arányában kapják a béren 
kívüli juttatást. 30 napon túl keresőképtelen illetve gyermeknevelési segélyben részesülő dolgozó a 
béren kívüli juttatást nem kap. 
A dolgozó a béren kívüli juttatásról szóló nyilatkozatát tárgyévet megelőző év december 31. napjáig 
nyújtja be a munkáltató részére. A nyilatkozat év közben nem módosítható. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a béren kívüli juttatások szabályait a 2020. évi 
költségvetési rendelet tervezetében szabályozza és költségvetési fedezetére tegyen előterjesztést. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2020. február 13.” 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati 
javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2019. (XII. 12.) KT 

határozata 
 

2020. évi béren kívüli juttatásokról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évre a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata és Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottai részére a dolgozó választása szerint utalvány 
formájában adható havi bruttó 12000 Ft vagy SZÉP-kártyán biztosított havi bruttó 10000 Ft béren 
kívüli juttatást állapít meg. A részmunkaidőben dolgozók munkaidejük arányában kapják a béren 
kívüli juttatást. 30 napon túl keresőképtelen illetve gyermeknevelési segélyben részesülő dolgozó a 
béren kívüli juttatást nem kap. 
A dolgozó a béren kívüli juttatásról szóló nyilatkozatát tárgyévet megelőző év december 31. napjáig 
nyújtja be a munkáltató részére. A nyilatkozat év közben nem módosítható. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a béren kívüli juttatások szabályait a 2020. évi 
költségvetési rendelet tervezetében szabályozza és költségvetési fedezetére tegyen előterjesztést. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2020. február 13. 
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5./ Közintézmények energetikai fejlesztése építési munkái közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

(A közbeszerzési eljárásban készült bontási  jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 13. számú 
melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Öt ajánlattevő részére került megküldésre az ajánlattételi felhívás, amiből három árajánlat érkezett be.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A december 4-ig meghosszabbított beadási határidőig 3 ajánlat érkezett (mindegyik esetben két 
részből áll az árajánlat, tehát összességében 6), az erről szóló bontási jegyzőkönyv kiküldésre került a 
képviselő-testület, illetve az ajánlattevők részére. Az ajánlatok vizsgálatát követően a közbeszerzési 
szakértő megküldte a hiánypótlást az ajánlattevőknek. Két ajánlattevő ennek a hiánypótlásnak nem tett 
eleget, ezért a bíráló bizottság azt javasolja, hogy ezen ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítsa a testület, 
mivel olyan bírálati szempontokról nem nyilatkoztak, amely alapján a közbeszerzési eljárásban 
pontozás történik. Ezen két esetben az ajánlati ár magasabb volt, mint a kiegészítést megküldő cég 
esetében.  
Összességében a bíráló bizottság javaslata, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa eredményessé és 
érvényessé a közbeszerzési eljárást, és javaslatot tesz a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó cég által 
benyújtott ajánlat elfogadására azzal a kiegészítéssel, hogy mivel ez az ajánlat is meghaladja a 
pályázatban rendelkezésre álló összeget, ennek fedezetére költségnövekményre kell igényt benyújtani a 
Magyar Államkincstárhoz, melynek indoklásaként szakértői véleményt is csatolni kell arról, hogy a 
kapott árajánlat valóban a kivitelezéshez szükséges összeget tartalmazza. Amennyiben pozitív választ 
kapunk, és a kivitelezéshez szükséges valamennyi pénzeszköz rendelkezésünkre áll, csak abban az 
esetben tud az önkormányzat szerződést kötni a közbeszerzési eljárásban nyertes céggel. Az, hogy a 
Kincstárnak megküldött kérelem elbírálási ideje mennyi, arra vonatkozóan nem sikerült pontos választ 
kapni. Ez viszont bizonytalanná teszi annak megítélését, hogy mikor lehet a tényleges munkákat 
elvégezni, illetve mely intézmény esetében tudják a beruházást a legkisebb fennakadás okozása nélkül 
kivitelezni.  
 
Kiss Viktor:  
Sikerült személyesen beszélnem a közbeszerzési szakemberrel, aki tájékoztatott, hogy a 
költségnövekményt mindenképpen igénybe kell venni, és mivel nem érjük el a 30%-os 
költségtöbbletet, nem kell a kormány elé terjeszteni a kérelmünket. Olyan információt kaptam, hogy a 
kormány is szeretné, ha ezen TOP-os pályázatok megvalósuljanak. Bízom benne, hogy a 
költségnövekményt megkapjuk, ezáltal nem szükséges önerőt biztosítani a beruházás 
megvalósításához. A most elfogadott döntés tehát egy határozati javaslat. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, azonban két részből áll. Egyrészt a hivatal épületének energetikai korszerűsítéséről, másrészt 
pedig az Általános Iskola-Művelődési Ház korszerűsítéséről. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben el tudjuk fogadni az alábbi határozati javaslatot, kérem kézfelemeléssel jelezzétek! 
„I. 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete a „Közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 1.rész: Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése kapcsán úgy dönt, hogy 
1.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta alkalmasságát, továbbá hogy nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. 
2.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Smith Trió Kft (3325 Noszvaj Hunyadi János Utca 12.) és a 
Casia Build Kft. (3300 Eger Donát Út 15.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) e) pontja 
alapján tekintve hogy nem teljesítették a hiánypótlásokat („ ... egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek ....”). 
3.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra 
figyelemmel a közbeszerzési eljárásban a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
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Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot. 
4.) tekintettel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati ár 
összegére a jelenleg támogatásból rendelkezésre álló teljes fedezet nem elegendő, a szükséges fedezetet 
biztosítása érdekében költségnövekmény támogatási igény nyújt be a Támogató felé.  
5.) az eljárást eredményesnek, a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.)  nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert 
a nyertes ajánlattevővel a kivitelezői szerződés megkötésére azzal, hogy a szükséges teljes fedezet 
rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. 
II. 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete a „Közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 2.rész: Ált. Iskola és Műv. Ház energetikai fejlesztése kapcsán úgy dönt, hogy 
1.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta alkalmasságát, továbbá hogy nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. 
2.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Smith Trió Kft (3325 Noszvaj Hunyadi János Utca 12.) és a 
Casia Build Kft. (3300 Eger Donát Út 15.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) e) pontja 
alapján tekintve hogy nem teljesítették a hiánypótlásokat („ ... egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek ....”). 
3.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra 
figyelemmel a közbeszerzési eljárásban a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot. 
4.) tekintettel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati ár 
összegére a jelenleg támogatásból rendelkezésre álló teljes fedezet nem elegendő, a szükséges fedezetet 
biztosítása érdekében költségnövekmény támogatási igény nyújt be a Támogató felé.  
5.) az eljárást eredményesnek, a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.)  nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert 
a nyertes ajánlattevővel a kivitelezői szerződés megkötésére azzal, hogy a szükséges teljes fedezet 
rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati 
javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2019. (XII. 12.) KT 

határozata 
 

Közintézmények energetikai fejlesztése építési munkái közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

I. 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete a „Közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 1.rész: Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése kapcsán úgy dönt, hogy 
1.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta alkalmasságát, továbbá hogy nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. 
2.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Smith Trió Kft (3325 Noszvaj Hunyadi János Utca 12.) és a 
Casia Build Kft. (3300 Eger Donát Út 15.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) e) pontja 
alapján tekintve hogy nem teljesítették a hiánypótlásokat („ ... egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek ....”). 
3.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra 
figyelemmel a közbeszerzési eljárásban a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
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Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot. 
4.) tekintettel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati ár 
összegére a jelenleg támogatásból rendelkezésre álló teljes fedezet nem elegendő, a szükséges fedezetet 
biztosítása érdekében költségnövekmény támogatási igény nyújt be a Támogató felé.  
5.) az eljárást eredményesnek, a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.)  nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert 
a nyertes ajánlattevővel a kivitelezői szerződés megkötésére azzal, hogy a szükséges teljes fedezet 
rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. 
II. 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete a „Közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 2.rész: Ált. Iskola és Műv. Ház energetikai fejlesztése kapcsán úgy dönt, hogy 
1.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta alkalmasságát, továbbá hogy nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. 
2.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Smith Trió Kft (3325 Noszvaj Hunyadi János Utca 12.) és a 
Casia Build Kft. (3300 Eger Donát Út 15.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) e) pontja 
alapján tekintve hogy nem teljesítették a hiánypótlásokat („ ... egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek ....”). 
3.) a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra 
figyelemmel a közbeszerzési eljárásban a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot. 
4.) tekintettel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati ár 
összegére a jelenleg támogatásból rendelkezésre álló teljes fedezet nem elegendő, a szükséges fedezetet 
biztosítása érdekében költségnövekmény támogatási igény nyújt be a Támogató felé.  
5.) az eljárást eredményesnek, a Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3300 Eger, Újsor út 53.)  nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki és felhatalmazza a polgármestert 
a nyertes ajánlattevővel a kivitelezői szerződés megkötésére azzal, hogy a szükséges teljes fedezet 
rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A költségnövekményre vonatkozó igényt még ebben az évben benyújtjuk. 
 
Kiss Viktor:  
Bízunk benne, hogy minél hamarabb elbírálásra kerül és a nyertes cég a kivitelezést is időben el tudja 
kezdeni. 
 
Szecskő Tiborné: 
Ez a beruházás érinti az iskolában az ebédlőrészt? 
 
Kiss Viktor:  
A fűtési rendszert, az ablakok cseréjét, és a szigetelést illetően érinti az ebédlőt is. Az óvoda energetikai 
pályázatával kapcsolatban kivitelezővel beszéltem, aki elmondta, hogy a kérdéses épületsarok esetében 
milyen jellegű beavatkozások szükségesek. Véleménye szerint kivitelezhető. A közbeszerzési 
szakértővel beszéltem arról, hogy tudva ezeket a jelentős problémákat, nem szeretnénk ennek 
kijavítása előtt belemenni a pályázat kivitelezésébe, mindenképpen a szükséges beavatkozásokat 
szeretnénk első lépésben megtenni. Vissza fogunk térni a későbbiekben arra, hogy a nyertes pályázatba 
bele lehet-e illeszteni ezeket a munkálatokat vagy sem. 

6./ Tájékoztató önkormányzati képviselők képzéséről 

 
Dr. Jakab Csaba:  
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem e-learninges képzést indít az 
önkormányzati képviselők részére, amit 2020. február 29-ig kell megvalósítani. Gyakorlatilag 
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vizsgakötelezettség nincs, de a fenti határidőig be kell jelentkezni a rendszerbe és az ott található 
feladatokat el kell végezni. 
 
(17 óra 20 perctől Babus Edina képviselő nélkül folytatódik az ülés.) 

7./ Domoszló község Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásához 
csatlakozásáról 

 
Dr. Jakab Csaba:  
Gyöngyös város jegyzőjétől érkezett egy előterjesztési javaslat arra vonatkozóan, hogy Domoszló 
község 2020. január 1. nappal csatlakozna a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásához a 
következő feladatellátással kapcsolatosan: fogyatékos személyek nappali ellátása, hajléktalanok 
nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos 
elhelyezése, hajléktalanok átmeneti elhelyezése, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti 
Otthona. 
A képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges ahhoz, hogy ez a csatlakozás megtörténjen. 
 
Kiss Viktor:  
Úgy gondolom, ennek nincs akadálya, ezért kérem a testületet, hogy amennyiben el tudjuk fogadni az 
alábbi határozati javaslatot, kérem kézfelemeléssel szavazzunk: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Társuláshoz történő 
csatlakozási kérelem befogadására irányuló kérelmet, és az alábbi döntést hozta. 
1. A Képviselő-testület Domoszló Községi Önkormányzatnak a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társulásához való csatlakozási kérelmét az alábbi feladatok társult formában történő ellátására 
vonatkozóan 2020. január 1. napi hatállyal befogadja:  
- fogyatékos személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezése, hajléktalanok átmeneti 
elhelyezése, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona. 
A feladatellátás a Társulás által fenntartott intézmény, a KHSZK keretein belül valósul meg.  
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási Megállapodás I. számú – a tagönkormányzatok 
felsorolását tartalmazó – pontjának 2020. január 1-i hatállyal történő kiegészítését a „Domoszló 
Községi Önkormányzat – 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5.” szövegrésszel.  
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanácsot. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati 
javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2019. (XII. 12.) KT 

határozata 
 

Domoszló község Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásához csatlakozásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Társuláshoz történő 
csatlakozási kérelem befogadására irányuló kérelmet, és az alábbi döntést hozta. 
1. A Képviselő-testület Domoszló Községi Önkormányzatnak a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társulásához való csatlakozási kérelmét az alábbi feladatok társult formában történő ellátására 
vonatkozóan 2020. január 1. napi hatállyal befogadja:  
- fogyatékos személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezése, hajléktalanok átmeneti 
elhelyezése, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona. 
A feladatellátás a Társulás által fenntartott intézmény, a KHSZK keretein belül valósul meg.  
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási Megállapodás I. számú – a tagönkormányzatok 
felsorolását tartalmazó – pontjának 2020. január 1-i hatállyal történő kiegészítését a „Domoszló 
Községi Önkormányzat – 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5.” szövegrésszel.  
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanácsot. 




