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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 14.-én  15.05 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme (3036 Gyöngyöstarján, 
Jókai tér 3.) 

Jelen vannak:  

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Babus Edina képviselő 
Ludányi Ferenc képviselő 

Távol maradók: 

Kovács Menyhértné képviselő  
Dr. Lipovszky András képviselő 
Ozsvári Dénes képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Dr. Jakab Csaba jegyző 

Meghívottként megjelentek: 

 Paulenka Hajnalka községüzemeltetési ügyintéző - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

Kiss Viktor:  
Köszönti a meghívottakat és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirenddel. 
Ennek megfelelően: 

Napirendi javaslat: 

1) Ludányi Józsefné terület vásárlása  

Előadó: Kiss Viktor polgármester 

2) Népkonyha üzemeltetése 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 

3) Hegyközség kérelme 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 

4) Indítványok, egyebek 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék annak 
elfogadását! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 4 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett egyetért. 

Kiss Viktor:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Babus Edina és Nagyné Záper Krisztina személyében. 
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A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért 

1.) Napirend: Ludányi Józsefné terület vásárlása 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

Kiss Viktor: 

Ludányi Józsefné Gyöngyöstarjáni lakos korábban az előző vezetéssel beépítetlen terület értékesítésében 
egyezett meg de akkor a helyrajziszám elírásra került ezért a testületi határozatot  módosítani szükséges. 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 

A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 14.) KT 
határozata 

 
Ludányi Józsefné, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos területvásárlása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 0202/1 hrsz-ú, 3069 m2 területű beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant értékesíteni kívánja Ludányi Józsefné, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15. alatti lakos 
részére. A terület vételárát a Képviselő-testület 382 700 Ft-ban határozza meg. A vételár a 2007. évi 
CXXVII. törvény 86. § (1) k) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól. Az ingatlan az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 19.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklete alapján üzleti vagyonba tartozik. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

2.) Napirend: Népkonyha üzemeltetése 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 

Kiss Viktor: 

Táboros Sándor az Egy Falat Esély Alapítvány vezetője megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy 
településünkön is lehetőség van arra, hogy rászorulóknak egy tál meleg ételt osszanak. Ez 
önkormányzatunknak anyagi terhet nem jelent, egy kiszolgáló helyet kell biztosítani számukra. Ez az 
alapítvány 40 önkormányzattal áll szerződésbe, ahol jól működik ez a tevékenység. 

További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 

A Képviselő-testület a javaslattal  4  igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 14.) KT 
határozata 

 
helyiségbérleti szerződés megkötése népkonyha üzemeltetésére 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Egy Falat Esély 
Alapítvány (Székhely: 3534 Miskolc, Árpád út 76/b fsz.1.. Adószám: 18739354-1-05) Gyöngyöstarján 
Község területén népkonyhai szolgáltatást végezzen.  
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A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a népkonyhai szolgáltatáshoz az önkormányzat tulajdonában álló, 
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám alatti művelődési ház ingatlan előterét és a hozzá tartozó 
mellékhelyiségeket az alapítvány igénybe vegye. A Képviselő-testület a helyiségek bérleti díját 0 
Ft/hónap összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítvánnyal helyiségbérleti szerződést 
kössön 2024. december 31-ig tartó időszakra, határozott időre. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

3.) Napirend: Hegyközség kérelme 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
(A kérelem a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

Kiss Viktor: 

Gyöngyöstarjáni Hegyközség kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a korábban megállapított 
kedvezményes bérleti díj kerüljön számára meghatározásra. A kérelmüket annyiban javaslom 
módosítani, hogy a kedvezményes bérleti díj is az inflációt kövesse. Igy a bérleti díjból a korábban is  
megállapított 6000.- Ft-os kedvezmény kerüljön levonásra. 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 14.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Hegyközség helyiségbérletéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Gyöngyöstarjáni Hegyközséggel a Gyöngyöstarján, Dobó utca 7. szám alatti volt védőnői szolgálat 
épületének bérletére kötött szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítsa és a módosított szerződést 
aláírja: 
„3. Bérbeadó a helyiség bérét  
2020. január 1-jétől 43 665 Ft-ban határozza meg, melyből a bérbeadó 6000 Ft összegű kedvezményt 
biztosít. A fizetendő bérleti díj 37 665 Ft/hó. A bérleti díj összegét a bérlő havonta – minden hónap 5. 
napjáig – bérbeadó számlája ellenében előre köteles bérbeadó részére megfizetni. Bérbeadó köteles a 
számlát olyan időpontban kiállítani és bérbeadónak megküldeni, hogy bérbeadó fenti fizetési 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíthesse.” 

Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

4.) Napirend: Indítványok, egyebek 

 
- Az általános iskola támogatása: 

Kiss Viktor: Az általános iskola nyílt hetének támogatását kérte az önkormányzattól, szeretné, ha az 
ingyen piac hirdetési díját kifizetnénk. Az összeg nettó 50.000.-Ft lenne. 

Dr. Jakab Csaba: A számlát az Önkormányzat nevére kell kérni. 

Kiss Viktor: Javaslom, hogy az alábbi határozati javaslatról szavazzunk: 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az általános iskola nyílt napjának hirdetésével összefüggően az 
Önkormányzat nevére és címére kiállított, legfeljebb 56 000 Ft összegű számlát befogad. A Képviselő-
testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját értesítse. 
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Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (I. 14.) KT 
határozata 

 
iskolai rendezvény hirdetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az általános iskola nyílt napjának hirdetésével összefüggően az 
Önkormányzat nevére és címére kiállított, legfeljebb 56 000 Ft összegű számlát befogad. A Képviselő-
testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
- Nyugdíjba vonulók feladatkörének átvétele: 

Dr. Jakab Csaba: A költségvetés tervezésekor figyelembe kellene venni a nyugdíjba vonulók pótlását, 
Ludányi Zoltánné feladatkörének átvételét, márciustól augusztusig kellene a garantált bérminimum 8 
órás összegével tervezni, Pálosi Györgynét elég 1 hónap átfedéssel tervezni. 
Pályázatot minél előbb ki kell írni. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
tájékoztatást tudomásul vette. 
 
- Hegyközség helyiséghasználata: 
 
(A kérelem a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 

Kiss Viktor:  
Gyöngyöstarjáni Hegyközség szintén kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a több éves 
hagyománnyal rendelkező téli esték rendezvény sorozatát a Hősök utca 1 sz alatti klub helységben 
szeretné megtartani. Mivel településünkön ezen rendezvény több gazdának nyújt információban gazdag 
tájékoztatást ezért javaslom a helységet bérleti díj megfizetése nélkül rendelkezésükre bocsátani. 
Ezen rendezvény sorozat négy alkalmat foglal magában. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 14.) KT 
határozata 

 
Hegyközség rendezvényei részére helyiség biztosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Hegyközség tájékoztató rendezvényeinek 
helyszínéhez 2020. évben 4 alkalommal díjmentesen, a rezsiköltségek megfizetése nélkül a Hősök utca 
1. szám alatti volt pizzéria helyiségét biztosítja.  A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, 
hogy a határozatról a Hegyközség elnökét értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Kiss Viktor: 
Egyéb kérdés, vagy hozzászólás? 

Ezt követően Kiss Viktor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 15 óra 25 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 




