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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2020. február 13-án 17,00 órakor 
megtartott üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

A Képviselő-testület döntései 

 
Határozat 6/2020. (II. 13.) KT óvoda nyári zárva tartásáról 
Határozat 7/2020. (II. 13.) KT óvodai beiratkozás időpontjáról 
Rendelet 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetéséről 
Határozat 8/2020. (II. 13.) KT Gyöngyöstarjáni „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 

támogatásáró 
Határozat 9/2020. (II. 13.) KT asztalitenisz csoport működéséről 
Határozat 10/2020. (II. 13.) KT az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségekről 
Határozat 11/2020. (II. 13.) KT Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi 

rendezvénytervéről 
Határozat 12/2020. (II. 13.) KT polgármester szabadságáról 
Határozat 13/2020. (II. 13.) KT térségi szolgáltatások kialakítására benyújtandó 

pályázatról szóló 1/2019. (I. 17.) KT határozat 
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének 

megállapításáról 
Rendelet 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati 

intézmények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról 
és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 

10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Határozat 14/2020. (II. 13.) KT óvoda igazgatói pályázatról 
Határozat 15/2020. (II. 13.) KT Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 

székhelyhasználatáról 
Határozat 16/2020. (II. 13.) KT beszerzési szabályzat módosításáról 
Határozat 17/2020. (II. 13.) KT lakhatási támogatásról 
Határozat 18/2020. (II. 13.)  

KT  
Gyöngyöstarján, külterület 092/47 , 0125/5 és 
0125/86 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításáról és kapcsolódó 
intézkedésekről 
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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13.-án 17.05 
órai kezdettel megtartott 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 (17:28 perctől) 
Kovács Menyhértné képviselő  
Dr. Lipovszky András képviselő (17:30 perctől) 
Ozsvári Dénes képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
Meghívottként megjelentek: 
 
 Keszte Tibor iskolaigazgató 
 Szecskő Tiborné óvoda igazgató 
 Major Éva bizottsági tag 
 Híves-Iványi Regina óvoda igazgatóhelyettes 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Nagy Ádám bizottsági tag 
 Kovács Mónika iskola igazgatóhelyettes 
 Jagadics Melinda élelmezésvezető 
 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 5 képviselő közül 5 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Kiss Viktor:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Babus Edina és Ozsvári Dénes személyében. 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirenddel. 
Ennek megfelelően: 
Napirendi javaslat: 

1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 

2./ Javaslat a Mosolyfalva Óvoda zárva tartására 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
3./ Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
4./ A 2020. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 

  (Előkészítésben részt vevők: minden bizottság) 
 
 5./ A 2020. évi rendezvényterv elfogadása 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 

(Előkészítésben részt vevők: Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság – 
 IKSZT művelődésszervező) 

 6. / Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék annak 
elfogadását! 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 5 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Napirend előtt 
 
1./Általános iskola beszámolója 
Keszte Tibor: 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Amennyiben van további kérdés szívesen válaszolok.  
 
Babus Edina: A múzeumi foglalkozások délután lesznek ezután? 
Keszte Tibor: Igen, hogy ne a tanítással essen egybe. 
Kiss Viktor: Március 20-i héten nyílt nap lesz, megfelelően ki van hirdetve és bárki látogathatja? 
Keszte Tibor: Igen, bárki jöhet. 
Kiss Viktot: Félévi osztályátlag milyen lett? 
Keszte Tibor: Az átlag nagyon jó, de 1 osztály nagyon rosszul teljesít. 
Kovács Menyhértné: Az Óvodába mikor küldik a szülői meghívókat? 
Keszte Tibor: Jövőhéten küldjük a meghívókat. 
Babus Edina: Plakátot is kellen kirakni az Óvodába. 
Kovács Mónika: Sajnos a beadott pályázatunk elutasításra került mert nincs elég hátrányos helyzetű 
tanulónk, az anyag megfelelően volt előkészítve. 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés az igazgató úrhoz? Amennyiben nincs megköszönöm a tartalmas 
tájékoztatást és kérem tudomásulvételét, majd rátérnénk az óvoda beszámolójára. 
 
 
2./Mosolyfalva Óvoda beszámolója 
 
Szecskő Tiborné: 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Amennyiben van további kérdés szívesen válaszolok. 
Kiss Viktor: Tudni lehet-e mennyi lesz a kiscsoport létszáma? 
Szecskő Tiborné: 18-20 fő körül várható, Totyogó napot tartunk nyílt napként. 
Kiss Viktor: Bölcsödébe jelentkezők létszáma? 
Szecskő Tiborné: Áprilisban még plussz két főt várunk. 
Babus Edina: Utasítottunk-e el más településről jelentkezőket? 
Szecskő Tiborné: Nem, senkit nem utasítottunk el.  
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés az igazgató asszonyhoz? Amennyiben nincs megköszönöm a 
tájékoztatást és kérem tudomásulvételét, majd rátérnénk a két ülés között történtekre. 
 

Ludányi Ferenc képviselő részvételével folytatódik az ülés (17:28 perctől) 
Dr. Lipovszky András képviselő részvételével folytatódik az ülés (17:30 perctől) 

 
 
3./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Kiss Viktor: 
A december 12-től történt események 

- december 12-én évzáró vacsora került megrendezésre, amely jó hangulatban telt el. 
- ezt megelőzően, a Klub helyiségben függönyök megvásárlása történt a jelenlegi állapotok 

mérséklésére.  
- december 15-én a Black Jam tánciskola meghívására tánc gálán vettem részt 
- december 17-én Óvodai karácsonyi műsoron vettem részt képviselő társaimmal, ami nagyon 

megható, és színvonalas műsor volt. Köszönöm az óvónéniknek a gyerekek felkészítését és 
munkájukat. 

- december 19-én az iskola karácsonyi műsorán vettem részt képviselő társaimmal. Köszönöm a 
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felkészítő tanár néninek az áldozatos munkáját. 
- A karbantartók által használt Mitchubischi traktor gumiabroncsai kerültek lecserélésre, mert 

azok már balesetveszélyesek voltak. 
- Mészáros László, munkaviszonya december 15-től megkezdődött az Önkormányzatnál, amely a 

Munkaügyi Központ pályázatán keresztül nem jelent anyagi terhet az Önkormányzatnak. Jelen 
állás szerint 3 hónap időtartamra szól. Március 15-én lejár. Sajnálatosan fogadtam a 
munkaügyi központ levelét miszerint ez a lehetőség továbbra már nem áll fenn, megszüntették. 
Más lehetőség után kell néznem, mivel nagyon jó lenne ha tovább tudnánk foglalkoztatni.  

- December 20-án Széchenyi út, Ady-Dobó összekötő út, Dobó út felsőbolt parkoló, Virág út 
vége, zúzalékkal feltöltésre került. 

- December 28-án Művelődési Ház melletti tujafák kivágásra kerültek. 
- Szolgálati lakásnál gázkazán javítás történt. 
- Szociális fa egésze kihordásra került, ugyanakkor amiket fákat kivágtunk azokat beszállítottuk 

a karbantartói udvarba, amik szintén rászorulók igényei alapján kihordható. Ebből kapott 
Bárdos János, Mészáros László, Nagy Andrea, Babus Lajos és a közfoglalkoztatottak. 

- A templom mögötti úgy nevezett. kisdomb kitisztításra került, ezen helyen tavasszal egy kis 
pihenő helyet tudunk majd kialakítani, amit a fiatalok igénybe tudnak venni. 

- A focipálya mögötti úgy nevetett szabadidő parkot és a körülötte lévő területet, focipálya felső 
részét rendbe tettük, a későbbiekben ezt a helyet is kulturáltan fel kell újítani, és kialakítani 
úgy, hogy azt rendeltetés szerűen tudják majd használni fiatalok, idősek. Ezen a helyen esetleg 
egy szabadtéri fitneszpark kialakítása is lehetséges. 

- megbeszélésem „Bakos Zsolt helyi lakos segítségével”, a közút kezelő, Karácsondi úti 
igazgatóságának vezetőjével Almádi Ferenc úrral. Ezen a beszélgetésen szóba került a 
legkardinálisabb kérdés a bekötő út javítása, felújítása. Egyenlőre, ezzel kapcsolatban 
érdemleges számunkra pozitív választ nem kaptam. A borjú máji út kapcsán azt az ígéretet 
kaptam, hogy mihelyst az időjárás engedi, a vízelvezető árkokat kitisztítják, az útpadkát rendbe 
teszik, ugyan ezen munka elvégzését kértem a kiscsinált útra is. Úgy gondolom ez is egy pozitív 
hozzáállást jelent a közút részéről. Az  

- január 15-én Közbiztonsági előadáson vettem részt, amely az ÖTE megrendezésében került 
szervezésre a lakosság részére 

- január 18 Páva Kör nyílt napján vettünk részt képviselő társakkal együtt 
- január 22-én kistérségi társulás ülésén vettem részt, ahol a kistérségi társulás tagjai 

megszavaztuk azt a kezdeményezést, hogy minden olyan volt polgármester, aki legalább 3 
ciklust dolgozott polgármesterként elismerésben részesüljön. Gyöngyöstarjánt ez a rendelet 
továbbá annyiban érinti, hogy Szamosvölgyi Péter polgármester Úr posztumusz díjat kapjon. 

- a településen található beton virágtartók kézi munkával felújításra kerültek, a virágföld 
kiszedése is folyamatos  

- köztemető kapujára felkerültek a jelzőtáblák. 
- az elnyert pályázatokkal kapcsolatban ajánlattételi felhívás megtételére került sor, ezek 

eredményét várjuk. 
- TOP-os pályázatban beadott költségnövekmény várható döntés május közepe. 
- február 7-én a gyerekek Óvodai farsangi bálján vettem részt, szintén képviselő társaimmal 

együtt, nagyon színvonalas műsort láthattunk az óvónénik, dadusnénik munkáját, szeretném 
megköszönni, hogy mindig lelkiismeretesen végzik munkájukat, foglalkoznak gyermekeinkkel. 

- február 11 egészségügyi társulás ülésén az éves költségvetés elfogadására került sor. 
- a csapadékosabb napokon a vízelvezető árkok tisztítása, az utakra történő átfolyások 

megszüntetése folyamatos 
- első lépésként az ingatlan tulajdonosok részére, figyelem felhívó tájékoztatók kerültek 

kiküldésre, ahol az áteresz nem megfelelően működik, így a csapadékvíz nem tud el folyni. 
- február 12 kistérségi társulás ülésén vettem részt. 
- szintén ezen a napon a TÖOSZ Heves Megyei gyűlésén vettem részt Lőrinciben. 
- február 13 Dél Mátra bíráló bizottság ülésén vettem részt, ahol a pályázatunk elbírálása 

megtörtént, azt az IH-nak továbbításra került. 
- művelődési ház mögött tervezzük a tuját kivágni mert a kéménynek nem megfelelő a huzata és 

az épületet is rongálja 
Lipovszky András: Oda kell figyelni, hogy a Borjúmáji út javítása megfelelő legyen. 
Kiss Viktor: Lehetőségek szerint lehet csak javítani ez egy nagyon alsórendű út. 
Még annyit a tároló ládákat az óvodáknál és az iskolánál kicseréljük, a jelenlegi már nem megfelelő 
élelmiszer tárolás céljára. 
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Van-e további kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, megkérem a Pénzügyi és Szociális, Ügyrendi és 
Településfejlesztési bizottságot, tartsa meg beszámolóját. 
 
4./Pénzügyi és Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr Jakab Csaba: 
A Pénzügyi és Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatott arról, hogy a 
képviselők közül vagyonnyilatkozatát mindenki megtette. 
 
Babus Edina: 
Az elmúlt testületi ülés óta két bizottsági ülésünk volt. Az elsőn a település támogatási kérelmeket 
bíráltuk el, valamint a szociális tűzifa is kiosztásra került. A második ülésen a 2020. évi költségvetési 
rendeletet vitattuk meg, a módosításokkal kiegészítve elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem tudomásulvételét és megkérem 
a Kulturális-, Sport- és Környezetvédelmi bizottságot, tartsa meg beszámolóját. 
 
5./Kulturális-, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatója 
 
Ozsvári Dénes: 
Bizottsági ülésünk az eltelt időben nem volt, február 19-én lesz az első ülésünk, amelyen egyrészt a 
Hírmondó előkészítését másrészt a rendezvények előkészítésének megbeszélését tervezzük. 
 
Kiss Viktor: A Hírmondó 12 oldalban és színesben fog megjelenni a lapzárta most csütörtökön van a 
határidőket kérem betartani.  
Van-e további kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem tudomásulvételét és rátérnék az első 
napirendi pontra  
 
I. Napirend: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról  
- 100/2018. (XII. 18.)  a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről, megvalósult 
- 14/2019. (II. 14.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervéről, 

megvalósult 
- 32/2019.(V. 23.) települési támogatások összegének megállapításáról, elfogadva 
- 79/2019. (XI. 7.) Révai Gábor részére helyiséghasználat biztosítása, megvalósult 
- 84/2019. (XI. 28.) Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása, megtörtént 
- 85/2019. (XI. 28.) Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása, megtörtént 
- 89/2019. (XI. 28.) 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról, megtörtént 
- 90/2019. (XI. 28.) Gyöngyösi Rendőrkapitányság támogatása, megvalósult 
- 91/2019. (XI. 28.) telefonkészülék tulajdonjogának átruházásáról, átruházásra került 
- 92/2019. (XI. 28.) számítástechnikai eszközök karbantartásáról, megtörtént 
- 93/2019. (XI. 28.) településrendezési eszközök módosításáról és a 18/2019. (II. 14.) KT határozat 

módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról, megtörtént 
- 94/2019. (XI. 28.) Gyöngyösoroszi-Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának módosítása, megvalósult 
- 95/2019. (XI. 28.) kerékpárút konzorciumi megállapodásáról, elnapolva 
- 96/2019. (XI. 28.) közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosításáról, megtörtént 
- 97/2019. (XI. 28.) szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyásáról, jóváhagyva 
- 98/2019. (XI. 28.) az Egészséges Jövőért Közalapítvány támogatásáról, megtörtént 
- 100/2019. (XII. 12.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve, 

elfogadva 
- 101/2019. (XII. 12.) szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról, megtörtént 
- 102/2019. (XII. 12.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai 

alaptevékenységeiről, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolásáról, megtörtént 

- 103/2019. (XII. 12.).2020. évi béren kívüli juttatásokról, megtörtént 
- 104/2019. (XII. 12.) Közintézmények energetikai fejlesztése építési munkái közbeszerzési eljárás 

eredményéről, megtörtént 
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- 105/2019. (XII. 12.) Domoszló község Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásához 
csatlakozásáról megtörtént 

- 1/2020. (I. 14.) Ludányi Józsefné, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos területvásárlása, 
elfogadva 

- 2/2020. (I. 14.) helyiségbérleti szerződés megkötése népkonyha üzemeltetésére, elfogadva 
- 3/2020. (I. 14.) Gyöngyöstarjáni Hegyközség helyiségbérletéről, elfogadva 
- 4/2020. (I. 14.) iskolai rendezvény hirdetéséről, megtörtént 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó ülésünk óta, átruházott hatáskörben: 6 fő részére 
temetési és 4 fő részére születési támogatás került megállapításra. 
Van -e kérdés, ha nincs kérném tudomásul vételét és rátérnénk a következő napirendi pontra. 
 
II. Napirend: Javaslat a Mosolyfalva Óvoda zárva tartására 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
Kiss Viktor: Nem tudjuk a felújítás pontos időpontját, lehet majd módosítanunk kell. 
Szecskő Tiborné: A törvény előírja, hogy február 25-ig tájékoztatni kell a szülőket. 
Kiss Viktor: A kivitelezőtől és az időjárástól is függ az időpont. 
Szecskő Tiborné: A felújítás alatti elhelyezés hol lesz megoldva? 
Kiss Viktor: Az IKSZ-ben és ha szükséges keresünk más megoldást is. 
 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
óvoda nyári zárva tartásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyfalva Óvoda 
igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárva tartásáról és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mosolyfalva Óvoda zárva tartását 2020. 
július 27-től 2020. augusztus 15-ig engedélyezi. Az óvodában tervezett felújítási munkák miatt a zárva 
tartási időszak változhat. 
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé és az 
ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné mb. igazgató 
Határidő: 8 napon  belül 
 
III. Napirend: Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
óvodai beiratkozás időpontjáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a 
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nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat 
fenntartásában működő Mosolyfalva Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját 2020. április 24-30. 
közötti időpontra tűzi ki. 
A Mosolyfalva Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási 
területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, 
felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi 
előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
IV. Napirend: A 2020. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor:  
Az előterjesztéshez az alábbi módosító indítványokat teszem: 
 
Az előterjesztés 2.2. pontjában, annak 5-6. oldalán 
 
A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették: 
-  Személyi jellegű kiadások 55,35% helyett 55,50 %     
-  Dologi kiadások  28,10% helyett 27,97% . 
 
Az előző évi tervezethez képest 1 fő létszámváltozás történt, 2020. március 16-tól felvételre kerül 1 fő 
karbantartó.                  
 
Dologi kiadásokra 2020-ban 88.053.410 forintot terveztünk. 
 
Az előterjesztés 2.4. pontjában, annak 7. oldalán 
 
Az önkormányzat összesített létszámkerete (9. sz. melléklet) átlagos statisztikai állományi létszámot 
tekintve 42,25 fő. 
 
Az előterjesztés 2.6. pontjában, annak 7. oldalán 
 
Az általános tartalék tervezett összege 3.183.153 Ft (10.. melléklet) 
 
Módosító indítvány a rendelettervezet szövegéhez: 
 
A rendelettervezet 3. § (1) bekezdése aa), ab), ac) és d) pontja: 

aa) személyi jellegű kiadások:  174.744.662 Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok:  30.211.500 Ft 
ac) dologi jellegű kiadások:  88.053.410 Ft 
d)tartalékok, pénzmaradvány 3.183.153 Ft 

 
A rendelettervezet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő. 

 
A rendelettervezet 8. §-a: 
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.183.153 Ft, a céltartalék 0 Ft, melyet 
a 10. melléklet tartalmaz. 
 
A rendelet mellékletei a módosító indítványnak megfelelően módosulnak. 
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A Képviselő-testület a polgármester módosító indítványát 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
Kiss Viktor: 
Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a költségvetés egyeztetése az óvodával megtörtént, az 
egyeztetés jegyzőkönyve az előterjesztéshez csatolva. További kérdés? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk az előterjesztett rendeleti javaslatról! 
 

Megállapítom, hogy a testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
rendelettervezettel egyetért és az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 20.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 

 
Kiss Viktor: Kérem szavazzunk a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” támogatásáról szóló határozati 
javaslatról az előterjesztésnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (II. 13.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni „Nagyik és Unokák Énekcsoport” támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” kérelmét a 2020. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2020. évi működési költségét 300 000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy működésükkel összefüggő költségekről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 
közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Pálosi Györgyné művelődésszervező 
Határidő: 30 napon belül 
 
Kiss Viktor: Kérem szavazzunk az asztalitenisz csoport támogatásáról szóló határozati javaslatról az 
előterjesztésnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
asztalitenisz csoport működéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatja asztalitenisz csoport 2020. évi működési költségét 
300 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy működésükkel összefüggő költségekről az önkormányzat 
nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy határozatról értesítse Bagi József, 
Gyöngyöstarján, Nefelejcs u. 36 szám alatti lakost. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
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Határidő: 30 napon belül 
 
Kiss Viktor: Kérem szavazzunk az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 
szóló határozati javaslatról az előterjesztésnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 

 
A Képviselő-testület Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját bevételek, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2020-2022. évekre várható 
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:  
  

Megnevezés 
2020. év 2021. év 2022. év 

Adatok forintban 

Helyi adó 49792000 49792000 49792000 

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0 0 0 

Díjak, pótlékok, bírságok 200000 200000 200 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

   

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen 49992000 49992000 49992000 

Hitel, kölcsön 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 

Váltó kibocsátása 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási 
kötelezettség kikötésével 0 0 0 

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett 
fedezeti betétek 

0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyeletek, azokból 
eredő fizetési kötelezettségek összesen 0 0 0 

 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
V. Napirend: A 2020. évi rendezvényterv elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi rendezvénytervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Pávakör rendezvényei 
Rendező: Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Nagyik és Unokák Énekkar rendezvényei 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. április 12. Húsvétoló  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. május 1. Piknik a Völgyi-tónál  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. május 30. Nyitott pincék napja 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. május 31. Gyereknap 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. június 20. Múzeumok éjszakája - nyári mulatság, főzőverseny, réteshúzó,  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. július 10. Muzsikál az Erdő  
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. augusztus 21-22. Szüreti mulatság  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. november 28. Adventi boros-toros  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Ozsvári Dénes, a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke, Pálosi Györgyné művelődésszervező 
Határidő: 2020. december 31. 
 
VI. Napirend: Indítványok, egyebek 
 
1.Polgármester szabadsága 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 

Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (II. 13.) 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: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Viktor polgármester 
szabadságkérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
Polgármestert 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra megillető szabadság: 48 nap. 
Szabadság kivételének ütemezése:  
2020. január 24. 1 nap 
2020. január 31. 1 nap, 
2020. február 26-március 3. 5 nap, 
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2020. április 14-16. 3 nap 
2020. július 6-17. 10 nap, 
2020. szeptember 7-18. 10 nap, 
2020. november 9-19. 9 nap 
2020. december 7-17. 9 nap 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról intézkedjen a 
fentiek szerint. 
 
Felelős: Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Határidő: 2020. december 31. napjáig folyamatos 

 
 
2.Tájékoztató hatósági bizonyítványról 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 

 
Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztés tudomásul vételéről! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
előterjesztést tudomásul vette. 
 
3. Pályázathoz szükséges döntés 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) 
Kiss Viktor:  
 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
térségi szolgáltatások kialakítására benyújtandó pályázatról szóló 1/2019. (I. 17.) KT 

határozat módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja térségi szolgáltatások 
kialakítására benyújtandó pályázatról szóló 1/2019. (I. 17.) KT határozat szövegét és egységes szerkezetű 
szövegét az alábbiak szerint határozza meg: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a LEADER pályázati 
felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 
424 és 425 hrsz-ú ingatlanon rendezvénytér fejlesztést kíván megvalósítani, ezért pályázatot kíván 
benyújtani a VP6-19.2.1-22-4-17 jelű, Térségi szolgáltatások kialakítása megnevezésű felhívásra az 
önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 424 és 425 hrsz-ú ingatlanon 
megvalósítandó fejlesztésre, melynek tárgya és megnevezése „Rendezvénytér kialakítása 
Gyöngyöstarjánban” 
A pályázat összköltsége: 6 918 584 Ft. 
Az igényelt támogatás összege: 5 000 000 Ft. 
A 2020. évi költségvetésben biztosított saját forrás összege: 1 918 584 Ft. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel nyújtsa 
be. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatban foglalt fejlesztést megvalósítja. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. február 17.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a Dél-Mátra Közhasznú 
Egyesület részére küldje meg. 
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Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
 4. Térítési díj rendelet módosítása 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 
Kiss Viktor:  
 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett rendeleti javaslatról! 
 

Megállapítom, hogy a testület 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a 
rendelettervezettel egyetért és az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 20.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési 
díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete) 

 
 
5. Óvodavezetői pályázat 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete) 
Dr. Jakab Csaba: A pályázat új eljárási szabályok szerint történik. 
Kiss Viktor:  
 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
óvoda igazgatói pályázatról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a Mosolyfalva 
Óvoda igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére, az alábbi tartalommal: 
„Gyöngyöstarján Község önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mosolyfalva Óvoda (3036 Gyöngyöstarján, 
Damjanich u 1.) igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.15-2025.08.14.-ig szól.  
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Mosolyfalva Óvoda irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása, feladatellátáshoz szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a közoktatásról szóló valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben meghatározott nevelési tevékenységek ellátása.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 
§ Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség,  
§ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
§ szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
§ büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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§ szakmai életrajz; intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget 
igazoló dokumentumok közjegyzővel hitelesített másolata  
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától 
tölthető be.  
A pályáztató fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné 
nyilvánítására. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Jakab Csaba jegyző nyújt, a 06-37/372-025 
-ös telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/288/2020 , 
valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt, önkormányzati határozatával.  Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért 
nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői 
megbízás adható annak a személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, 
rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői 
szakképzettség megszerzését. 
  
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
§ www.gyongyostarjan.hu honlapon. 
§ Oktatási és Kulturális Közlöny” 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás nyilvánosságáról 
és a pályázat lebonyolításáról. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
6.Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kérelme 

(A kérelem a jegyzőkönyv 17. számú melléklete) 
Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a kérelem elfogadásáról! 
 
A Képviselő-testület a kérelmet 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület székhelyhasználatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 7. szám alatti ingatlanára adott 
székhelyhasználati hozzájárulást, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat tulajdonában lévő, 
Gyöngyöstarján, Dobó István utca 32. szám alatti, 777 hrsz-ú ingatlanra székhelyét bejegyeztethesse. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot az Egyesület részére küldje 
meg. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 



- 31 - 

7. Beszerzési szabályzat módosítása 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor:  
 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
beszerzési szabályzat módosításáról 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) b) pontja alapján a 68/2017. (VIII. 
8.) KT határozattal jóváhagyott, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata (továbbiakban szabályzat) I. 
(2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Önkormányzat 
költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti 
értékhatárokat, de meghaladja a nettó 1 000 000 forintot.” 
 
2. A szabályzat III. pontja a következő (4)-(6) ponttal egészül ki: 
„(4) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként  
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy 
vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozóját 
az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
(5) A (4) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) a polgármester, 
b) a képviselő, 
c) a bizottság nem képviselő tagja, 
d) a jegyző, 
e) az intézményvezető, 
f) az a)-e) pont szerinti személyekkel közös háztartásban élő, Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozó, 
valamint az a)-f) pont szerinti személyek tulajdonában álló szervezet.  
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele 
szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.” 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szabályzat egységes szerkezetű szövegét 
Gyöngyöstarján Község honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
8.Dr Jakab Csaba lakhatási támogatás kérelem 

(A kérelem a jegyzőkönyv 19. számú melléklete) 
 

Kiss Viktor: 
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További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a kérelem elfogadásáról a következő határozati 
javaslatnak megfelelően! 
„A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzat 28. §-a alapján 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jakab Csaba gyöngyösi lakos jegyző 
részére havi bruttó 10 000 Ft összegű albérleti támogatást állapít meg. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület a kérelmet 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
lakhatási támogatásról 

 
A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzat 28. §-a alapján 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jakab Csaba gyöngyösi lakos jegyző 
részére havi bruttó 10 000 Ft összegű albérleti támogatást állapít meg. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
9. Kiss Attila kérelme településrendezési eszközök módosítására 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete) 
Kiss Viktor:  
 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7   igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (II. 13.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján, külterület 092/47 , 0125/5 és 0125/86 hrsz-ú ingatlanok kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánításáról és kapcsolódó intézkedésekről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Attila, 
Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban 
benyújtott telepítési tanulmánytervét és az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja a Gyöngyöstarján, külterület 092/47 , 0125/5 és 0125/86 hrsz-ú ingatlanokat. A Képviselő-
testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról az ingatlanok 
tulajdonosait értesítse. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kötött 
településrendezési szerződést a határozat 1. pontjának megfelelően módosítsa. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
3. A Képviselő-testület felkéri Kiss Attilát, hogy a településrendezési eszközök módosításának tervezetét 
a tárgyalásos eljárást megelőzően terjessze a Képviselő-testület elé. 
 




