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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2020. augusztus 12-én 17,00 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

A Képviselő-testület döntései 

 

Határozat 
44/2020. (VIII. 12.) települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatására pályázat benyújtásáról 

Határozat 45/2020. (VIII. 12.) Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület név- és 
székhelyhasználatáról 

Határozat 46/2020. (VIII. 12.) Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület 
vagyonhasználati szerződéséről 

Határozat 47/2020. (VIII. 12.) Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület részére 
visszatérítendő támogatás biztosításáról 

 ____________________________________________________________  
Jegyzőkönyv oldalszáma: 489-500 
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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 12-én 17.00 
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 
Kovács Menyhértné képviselő (érkezés: 17,15 óra) 
Ludányi Ferenc képviselő 
Ozsvári Dénes képviselő 
 

Távol maradók: 

Babus Edina képviselő  
Dr. Lipovszky András 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: 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

Napirendi javaslat: 
 

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

  

2. Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület név- és székhelyhasználatáról 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

  

3. Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület vagyonhasználati szerződéséről 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 

 

4. Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület részére visszatérítendő támogatás biztosításáról 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 

 

 5. Indítványok, egyebek 
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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 Ludányi Ferenc és Nagyné Záper Krisztina személyében. 

A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért 
 
Megérkezik Kovács Menyhértné 17,15 óra 
 
 

1.) Napirend: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról 
 
Kiss Viktor: Megjelent a szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat. Az önkormányzat 80 
m3  faanyagra kíván pályázni. Kérem a képviselő testületet az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, hogy az 
önkormányzat 80 m3 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 101 600 Ft, 
valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a belügyminiszterhez. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2020. augusztus 31.” 
 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék a határozati javaslat 
elfogadását! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2020. (VIII. 12.) KT 

határozata 
 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatására pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, hogy az 
önkormányzat 80 m3 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 101 600 Ft, 
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valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a belügyminiszterhez. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

2.) Napirend: Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület név- és székhelyhasználatáról 
 
Kiss Viktor: A megalakítandó sportegyesület névhasználatát módosítania kellett ezért kérem a 
következő határozati javaslat elfogadását. 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Rekreációs 
Egyesület név- és székhelyhasználatát engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatokat megtegye: 
 
„Kijelentem, hogy a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. (továbbiakban: ingatlan) használatának 
engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület az 
ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba 
bejegyeztesse és az ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként 
kifüggessze.” 
 
A használat jogcíme szívességi használat. 
 
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület a nevében a „Gyöngyöstarjáni” 
elnevezést használja.” 
 
A névhasználatért az önkormányzat térítést nem kér. 
 
A Képviselő-testület 34/2020. (VII. 2.) KT számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék a határozati javaslat 
elfogadását! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (VIII. 12.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület név- és székhelyhasználatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület 
név- és székhelyhasználatát engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében az alábbi nyilatkozatokat megtegye: 
„Kijelentem, hogy a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. (továbbiakban: ingatlan) használatának 
engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület az 
ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba 
bejegyeztesse és az ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként 
kifüggessze.” 
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A használat jogcíme szívességi használat. 
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület a nevében a „Gyöngyöstarjáni” 
elnevezést használja.” 
A névhasználatért az önkormányzat térítést nem kér. 
A Képviselő-testület 34/2020. (VII. 2.) KT számú határozatát visszavonja. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) Napirend: Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület vagyonhasználati szerződéséről 

 
Kiss Viktor: A megalakítandó sportegyesület névhasználatát módosítania kellett ezért kérem a 
következő határozati javaslat elfogadását. 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöstarjáni 
Rekreációs Egyesület vagyonhasználati szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján belterület 
Gyöngyöstarján, 455 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 1. szám és Gyöngyöstarján 
belterület Gyöngyöstarján, 452 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 7. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó vagyonhasznosítási szerződést a polgármester a Gyöngyöstarjáni Rekreációs 
Egyesülettel megkösse. 
 
A Képviselő-testület 35/2020. (VII. 2.) KT számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék a határozati javaslat 
elfogadását! 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2020. (VIII. 12.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület vagyonhasználati szerződéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöstarjáni 
Rekreációs Egyesület vagyonhasználati szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján belterület 
Gyöngyöstarján, 455 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 1. szám és Gyöngyöstarján 
belterület Gyöngyöstarján, 452 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 7. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó vagyonhasznosítási szerződést a polgármester a Gyöngyöstarjáni Rekreációs 
Egyesülettel megkösse. 
A Képviselő-testület 35/2020. (VII. 2.) KT számú határozatát visszavonja. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4.) Napirend: Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület részére visszatérítendő támogatás biztosításáról 
 
(A kérelem a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 




