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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2013. augusztus 8. napján 17 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Községháza tanácsterme 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester  
Bálint Ira  
Dénes László  
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (18 óra 10 perctől) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
dr. Mészáros Katalin  aljegyző 

 
Meghívottként megjelentek: 

Tóthné Kiss Ildikó Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület elnöke 
Ozsvári Dénes a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagja 
Sasvári Tivadar a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagja 
Sasvári Tivadarné a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagja, 
Bodó Gáborné a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagja 
Mahunka Lóránt a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagja 
Török Istvánné igazgatási előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

Nagy Károly polgármester:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel: 

Napirendi javaslat: 
 
I. napirend: A Brassó utcai telkek kialakításával összefüggő döntések 

meghozatala, a vagyonrendelet módosítása   
                          Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 

vagyonhasznosítási szerződése 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület pályázatához 

hozzájáruló nyilatkozat 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Indítványok, bejelentések 
 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly polgármester:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Dénes László személyében. 

 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 



 123 

I. napirend: A Brassó utcai telkek kialakításával összefüggő döntések 
meghozatala, a vagyonrendelet módosítása   

(előterjesztések írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Bejelenti, hogy a Brassó utcai telkek kialakításában érintett, így a szavazáson nem kíván részt 
venni.  
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
Brassó utca területrendezésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslattal, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: ( 1 képviselő nem szavazott) 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 51/2013. (VIII. 8.) határozata 
 

Brassó utca területrendezéséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
határozatot hozta: 
 
I. 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő testülete 82/2012.(X.18.) számú határozatával 
döntött a Brassó utcai közterületből kialakítandó új ingatlanok, valamint a Brassó utca területét 
csökkentő telekhatár-rendezés során meglévő ingatlanokhoz kerülő területek értékesítéséről. 
Az új ingatlanok telekalakításáról és a szükséges telekhatár-rendezésekről a Hétmérföld Bt. Gyt-
thr-01/2013 munkaszámon Változási vázrajzot készített „a 975/7, 1031/1-2, 1037, 1040, 1048 
helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, megosztásához a közterületről nyíló pincék 
telekalakításához”. 
A változási vázrajznak megfelelő telekalakításhoz és telekhatár-rendezéshez szükséges a 
képviselő-testület döntése arról, hogy a változási vázrajznak megfelelő telekalakításhoz és 
telekhatár-rendezéshez hozzájárul, az eljárás megindítását kéri. 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egerben 2013.07.09. napján kelt 
„A 975/7, 1031/1-2, 1037, 1040, 1048 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, 
megosztásához a közterületről nyíló pincék telekalakításához” készített változási vázrajzban 
foglalt telekalakításhoz, és telekhatár-rendezéshez hozzájárul, ennek során  

- az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 975/7. hrsz.-ú ingatlan területe az 
ingatlanból kialakításra kerülő 1077. hrsz.-ú, 1078. hrsz.-ú és 1079. hrsz.-ú ingatlanok 
területével – 267 m2-rel – valamint az eredeti területszámítási hiba miatt további 273 
m2-rel, összesen 540 m2-rel 1 ha 1216 m2-ről 1 ha 676 m2-re csökken, a közterületről 
nyíló pincék megszűnésével pedig létrejönnek az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát 
képező 1077 hrsz.-ú 170 m2 területű pince és udvar megjelölésű, az 1078 hrsz.-ú 44 
m2 területű pince és udvar megjelölésű és az 1079 hrsz.-ú 53 m2 területű pince és 
udvar megjelölésű ingatlanok, amelyek forgalomképessé nyilvánításáról és 
értékesítéséről a Képviselő testület külön határozatban, illetve rendeletmódosításban 
dönt. 

- az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 1031/1. hrsz.-ú ingatlan területe az 
ingatlanból kialakításra kerülő 1080-1088. hrsz.-ú, ingatlanok területével – 776 m2-
rel – , a telekhatár-rendezés folytán az 1037. hrsz.-ú ingatanhoz kerülő 55 m2-rel, az 
1040. hrsz.-ú ingatlanhoz kerülő 101 m2-rel, az 1048. hrsz.-ú ingatlanhoz kerülő 118 
m2-rel összesen 1050 m2-rel csökkenne, de az eredeti területszámítási hiba miatt a 
korábban tévesen a 975/7. hrsz.-ú ingatlan területében nyilvántartott 273 m2 
területnek az 1031/1. hrsz.-ú ingatlanban történő nyilvántartása miatt összesen 777 
m2-rel 5510 m2-ről 4733 m2-re csökken. Ennek során a közterületről nyíló pincék 
megszűnésével pedig létrejönnek az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező  

o 1080 hrsz.-ú 73 m2 területű pince és udvar megjelölésű,  
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o az 1081 hrsz.-ú 98 m2 területű pince és udvar megjelölésű,  
o az 1082 hrsz.-ú 104 m2 területű pince és udvar megjelölésű, 
o az 1083 hrsz.-ú 102 m2 területű pince és udvar megjelölésű, 
o az 1084 hrsz.-ú 75 m2 területű pince és udvar megjelölésű, 
o az 1085 hrsz.-ú 112 m2 területű pince és udvar megjelölésű, 
o az 1086 hrsz.-ú 90 m2 területű pince és udvar megjelölésű, 
o az 1087 hrsz.-ú 63 m2 területű pince és udvar megjelölésű, 
o az 1088 hrsz.-ú 59 m2 területű pince és udvar megjelölésű,   
ingatlanok, amelyek forgalomképessé nyilvánításáról és értékesítéséről a 
Képviselő testület külön határozatban, illetve rendeletmódosításban dönt. 

- az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 1031/2. hrsz.-ú ingatlan területe a 
telekhatár-rendezés folytán az 1037. hrsz.-ú ingatanhoz kerülő 59 m2-rel 216 m2-ről 
157 m2-re csökken. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot az Önkormányzat 
Képviselő-testülete képviseletében aláírja. 
 

II.  

 

1.) Az Önkormányzat tulajdonában áll a Gyöngyöstarján, belterület 957/7, 1031/1, 1031/2 hrsz-ú 
belterületi ingatlanok, kivett közterület megnevezéssel, mely természetben a Brassó út 
megnevezésű közterület. 
 
2.)  A Képviselő-testület 82/2012. (X. 18.) határozatával kifejezte szándékát az ingatlanból 
területrész értékesítésére. 
 
3.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy az értékesítendő területrész közútként nem funkcionált, a 
területrész értékesítése ingatlan megközelítését nem lehetetleníti el, így az törzsvagyonba nem 
tartozik. 
 
4.) A Képviselő-testület hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyös Körzeti 
Földhivatal a területrészt érintő telekalakításra vonatkozó határozatának jogerőre emelkedésével 
érvényessé váló  adásvételi szerződést kösse meg  
 
a) a 975/7 hrsz-ú ingatlanból 
Tulajdonos Anyja neve születési hely, idő Lakcíme Megvásárolt 

m2 
Amri Virág Joko Csorvási Iraida Kecskemét, 1980. 

05. 07. 
Dunakeszi, Katona 
J. u. 3. 

170 

Dr.Németh 
Andrásné 

Szemkő Ilona Parasznya, 1939. 
05. 23. 

Gyöngyöstarján 
Damjanich J.u.4. 

44 

Boza István és 
 
 Bozáné Tóth 
Irén 

Hegedűs Mária 
 
Molnár Gizella 
 

Halmajugra, 1950. 
12. 23.  
Gyöngyös, 1962. 
05. 18. 

Gyöngyös, Dózsa Gy. 
u. 10 fsz. 3/a 

53 

b) a 1031/1 hrsz-ú ingatlanból 
Tulajdonos Anyja neve születési hely, idő Lakcíme Megvásárolt 

m2 
Samu László Zsótér Erzsébet Szentes, 1977. 03. 

17. 
Veresegyház, 
Levendula u.13. 

73 

Csépány Csaba 
Péter és 
 Csépány Csaba 
Péterné 

Dienes Margit 
 
Szabó Julianna 

Gyöngyös, 1966. 07. 
09. 
Hatvan, 1969. 07. 
06. 

Gyöngyös, Sárhegy 
u. 17. 

98 

Szőke Szilárd 
 
 Szőke Erika 

Berta Klára 
Ilona 
Berta Klára 
Ilona 

Gyöngyös, 1984. 04. 
25. 
Gyöngyös, 1978. 08. 
24. 

Gyöngyöstarján, 
Deák F.u.13. 

104 

Smíd Ágnes Csernyik Rozál Gyöngyös, 1977. 04. Gyöngyöstarján, 102 
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21. Kossuth L.u.17. 
Tihanyi Katalin 
 
Tihanyi Róbert 

Menus Katalin 
 
Menus Katalin 

Gyöngyös, 1958. 09. 
08. 
Gyöngyös, 1967. 10. 
27. 

Gyöngyöstarján, 
Deák F. u. 38 
Gyöngyöstarján, 
Szabadhegyi  u. 20. 

75 

Szénási Mihály 
 
Balázs Károlyné 
 
Szalai Lajosné 

Rakita 
Erzsébet 
Rakita 
Erzsébet 
Rakita 
Erzsébet 

Gyöngyös, 1955. 05. 
08. 
Gyöngyöstarján, 
1949. 08. 09. 
Gyöngyöstarján, 
1953. 04. 07 

Gyöngyöstarján, 
Szabadság u.42. 
Gyöngyöshalász 
Sallai út 26. 
Gyöngyöstarján, 
Virág u.9. 

112 

Dr.Négyesiné 
Gonda Katalin 

Csernus 
Katalin 

Gyöngyös, 1966. 12. 
18. 

1037 Budapest, 
Toboz u. 26 mfsz. 2.  

90 

Bernát Péter Varga Etelka Kerepestarcsa, 1981. 
12. 04. 

Nagyréde,Fűzfa 
u.17/1. 

63 

Tatár István Varga Etel Gyöngyöstarján, 
1954. 04. 09. 

Gyöngyöstarján, 
Rákóczi F.u.9. 

59 

Navin Bt. 
Képviseli Dr. 
Német András 

  Gyöngyöstarján, 
Damjanich u. 4 

101 

Kovács Réka 
Anikó 

Balázs Anikó Budapest, 1992. 04. 
29. 

Gyöngyöshalász, 
Sallai u. 26 

118 

 
valamint 
c) Bakos Zsolt (anyja neve: Kiss Mária,született Gyöngyös, 1973. 11. 08.) 3036 Gyöngyöstarján, 
István út 20 szám alatti lakossal a 1031/1 hrsz-ú ingatlanból  55 m2-t, 1031/2 hrsz-ú ingatlanból  
59  m2-t. 
 
5.) A Képviselő-testület a határozatnak megfelelően az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét külön rendeletben módosítja. 
 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy az előbb elfogadott határozati javaslatnak megfelelően a Képviselő-testület 
módosítsa az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét. 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
vagyonrendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2013. (VIII.12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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II. napirend: A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület vagyonhasz- 
   nosítási szerződése 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Ozsvári Dénes: 
Nem érti, hogy miért van szükség erre a szerződésre, hiszen a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesületnek érvényes bérleti szerződése van, ami határozatlan időre szól. 
 

dr. Mészáros Katalin: 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy közfeladat ellátása csak 
vagyonhasznosítási szerződésben foglaltak alapján történhet. 
 
Tóthné Kiss Ildikó: 
Ez egy hatósági szerződés lesz? 
 

Jenei Károly: 
Igen, ilyen felvilágosítást adott a jegyző Úr, hiszen ezt a folyamatot már végig vitték a Sport 
Egyesülettel kapcsolatban. 
 

Nagy Károly: 
A törvény alapján kötelező a vagyonhasznosítási szerződést megkötni, amely tulajdonképpen 
felváltja a korábbi szerződést. 
 

Ozsvári Dénes: 
A szerződésben több olyan pont is szerepel, amely az Egyesület jogait, érdekeit sérti, mint pl, hogy 
írásban, indoklás nélkül 3 hónapos felmondási idővel a szerződés felbontható. Eddig közös 
megegyezéssel lehetett a szerződést felbontani. 
Véleménye szerint a fennálló jogokat meg kellene őrizni.  
Ezentúl az Önkormányzat fogja fizetni a közmű díjakat? 
Eddig az áram számlát az Egyesület fizette, a többi közműdíjat (vízdíj, szemétszállítási díj) fizette 
csak az Önkormányzat. 
 

Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az Egyesület készítse el a számára megfelelő vagyonhasznosítási szerződést, és azt 
a Kulturális és Területfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalják meg. 
 

Sasvári Tivadar: 
Az Egyesületnek nincs jogásza, és a vagyonhasznosítási szerződést úgy kell elkészíteni, hogy az a 
törvényi előírásoknak megfeleljen. 
Több esetben is tapasztalta, hogy a Képviselő-testület támogatja, segíti a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület munkáját, működését. A vagyonhasznosítási szerződés elkészítése 
során viszont arra kell törekedni, hogy az a későbbiek folyamán is az Egyesület javát szolgálja, 
hiszen számolni kell azzal, nem biztos, hogy mindig ilyen jó indulatú, az Egyesületet segítő, 
támogató Képviselő-testület lesz Gyöngyöstarjánban. 
A vagyonhasznosítási szerződés 5. pontjában nagyon szigorú feltételek kerültek meghatározásra, 
melyeket képtelenség teljesíteni az Egyesület részéről. 
Tudja, hogy az Egyesület ellen szól, de a legjobb az lenne, - a későbbi viták elkerülése miatt -, ha a 
közműveket az Egyesület fizetné. 
Véleménye szerint a szerződés 8. pontjából kimaradt a „hasznosító” kifejezés. 
Jónak tartaná, ha az Egyesület a Fészer színházat alkalmanként bérbe adhatná, természetesen az 
Önkormányzat tudtával, és hozzájárulásával. 
 

Nagy Károly: 
Jegyző Úr jelenléte nélkül nem célszerű most pontonként megtárgyalni a szerződést. Javasolja, 
hogy az Egyesület egyeztessen a Jegyző Urral, és a Kulturális és Területfejlesztési Bizottsági 
ülésen beszéljék meg a szerződés tartalmát. 
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Dénes László: 
Nincs itt a Jegyző Úr, ezért most ne beszéljenek a vagyonhasznosítási szerződésről, hiszen nem 
tudják, mi az, amit a törvényi előírások miatt rögzíteni kell a szerződésben, és mi az, amin 
változtatni lehet. 
Jenei Károly: 
A megbeszélésen az érvényes bérleti szerződést kell alapul venni, és mindenképpen tisztázni kell 
az egyoldalú felmondást. Amennyiben az egyoldalú felmondás szerepelni fog a vagyonhasznosítási 
szerződésben, úgy a kártérítésről is rendelkezni kell. 
Személy szerint jónak tartaná, ha az Önkormányzat fizetné a közmű díjakat, de az tovább 
számlázásra kerülne az Egyesület felé. 
Véleménye szerint, - de utána kell nézni -, az Egyesület nem adhatja bérbe a Fészer színházat, 
mivel nem gazdálkodó szervezetről van szó. 
 

Tóthné Kiss Ildikó: 
Van-e lehetőség arra, hogy a vagyonhasznosítási szerződést határozott időre kössék? 
 

dr. Mészáros Katalin: 
Igen, van rá lehetőség, hogy a vagyonhasznosítási szerződést határozott időre kössék meg. 
 

Bálint Ira: 
Nagyon egyoldalúnak tartja a szerződést, mintha az Egyesületnek jogai nem is lennének, csak 
kötelezettségei. 
 

Nagy Károly: 
Továbbra is javasolja, hogy az Egyesület vezetése, a jegyző Úrral, és a Területfejlesztési és 
Kulturális Bizottsággal közösen üljenek le, és beszéljék meg a vagyonhasznosítási szerződés 
tartalmát. 
A határozati javaslatot, mint előterjesztő, ezennel visszavonja. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett a 
javaslattal egyetért, az előterjesztés visszavonását pedig tudomásul veszi. 
 

III. napirend: A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület pályázatához    
  hozzájáruló nyilatkozat 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 

Ozsvári Dénes: 
Az előterjesztésen kívül a pályázatról még annyit kell tudni, hogy utófinanszírozású pályázatról 
van szó. 
A pályázat megvalósítása esetén természetesen az épület értéke nőni fog. 
 

Nagy Károly: 
A Dobó utca 32. szám alatt lévő épület teljes felújításáról van szó. 
Számára nem kérdés, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adja-e, vagy sem ahhoz, hogy az 
ingatlan felújításának érdekében felvételre kerülő hitel fedezete a Dobó utca 32. szám alatti 
ingatlan legyen. Természetesen felvállalja az Önkormányzat és támogatja az Egyesület 
kezdeményezését, elképzelését. 
 

Jenei Károly: 
Mindenképpen támogatni kell az elképzelést, annál is inkább, mert a megvalósítása esetén az 
épület értéke meg fog nőni. 
 

Nagy Károly: 
Célszerűnek tartaná, ha már jó előre egyeztetnének, tárgyalnának megbízható vállalkozókkal a 
kivitelezéssel kapcsolatban. 
 

Jenei Károly: 
Engedélyköteles felújításról van szó? 
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Ozsvári Dénes: 
Utána járt, és a felújítás nem engedélyköteles. 
 
Tóthné Kiss Ildikó: 
A segéd munkaerőt az Egyesület tagjai fogják adni, és ezáltal csökken a vállalkozó munkadíja. 
 

Nagy Károly: 
Tudja, hogy az Egyesület tagjai nagyon sok társadalmi munkát végeztek már eddig is, mindig 
lehetett rájuk számítani. 
 

Bálint Ira: 
Nagyon örül annak, hogy az Egyesület beadja ezt a pályázatot, és bízik benne, hogy meg is nyeri, s 
az által az Egyesület régi álma válhat valóra, felújításra kerülhet a Falumúzeum épülete. Személy 
szerint nagyra értékeli az Egyesület munkáját. 
E pályázat megvalósításával tulajdonképpen az Egyesület elvégzi azt, amit az Önkormányzatnak 
kellene megcsinálnia.  
 
Tóthné Kiss Ildikó: 
Köszöni az elismerő szavakat és a támogató hozzájárulást. 
 

Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 52/2013. (VIII. 8.) határozata 
 

a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület falumúzeum felújítási 
pályázatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja, hogy a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület az önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján 777 hrsz-ú, Dobó u. 32 szám alatti 
ingatlan felújítására pályázatot nyújtson be LEADER intézkedés keretében, a beruházást a 
pályázat elnyerése esetén megvalósítsa és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig 
használja. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja, hogy a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület által a Dobó u. 32 szám alatti ingatlan felújítására felvételre kerülő hitel fedezeteként az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Gyöngyöstarján, Dobó u. 32. szám alatti közösségi ház kerüljön 
megjelölésre. 
 
A Képviselő-testület a hitel felvételét megelőzően a hitel összegének ismeretében fog hozzájárulni 
a hitelszerződésben az ingatlan fedezetként megjelöléséhez. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesületet értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés.) 
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IV. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Károly: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a héten a Széchenyi utcában tragédia történt, Porkoláb Antal 
családi háza teljes egészében leégett, lakhatatlanná vált. A család hajléktalanná vált.  
Polgármesteri hatáskörben, azonnal 50.000 Ft, egyszeri, gyorssegélyben részesítette a családot. 
Felvette a kapcsolatot a gyöngyösi Televízióval, s megegyeztek, hogy közösen számlát fognak 
nyitni, ahová pénzt lehet majd utalni a családnak. 
Egyelőre, átmenetileg a család Porkoláb Antal élettársának a szüleinél lakik, de onnan rövid időn 
belül el kell költözniük, albérletet kell keresniük. Véleménye szerint az Önkormányzat 30.000 Ft-
tal hozzájárulhatna az albérlethez. Javasolja, hogy ebben az évben Porkoláb Antalék albérleti 
díjához 30.000 Ft-tal járuljon hozzá az Önkormányzat. 
 
Bálint Ira: 
Nagyon sajnálja a családot, hiszen mindenük odaveszett a tűzben. Minden értékük, ruhájuk, 
háztartási gépük, a gyerekek iskolai felszerelése, eddigi életük munkája oda lett. Egyetért a 
polgármester Úr javaslatával, és jónak tartaná, ha felvennék dr. Lukács Zoltán ügyvéd Urral a 
kapcsolatot, hátha valamilyen jogi segítségre szorul a család. Természetesen ezt úgy gondolta, 
hogy az ügyvédi költséget az Önkormányzat vállalná fel. 
Nem sokára elkezdődik az iskolai tanév. Nagy segítség lenne a család számára, ha a gyermekek 
térítésmentes étkezését az Önkormányzat biztosítaná. 
 
Nagy Károly: 
Maximálisan egyetért a képviselő Asszonnyal és ígéri, hogy amit csak lehet, minden segítséget 
meg fog adni az Önkormányzat a családnak. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, Porkoláb Antal albérleti díj kifizetésére 
vonatkozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám alatti lakos lakástűz-károsult részére a Képviselő-testület, 
lakhatásának biztosítása érdekében 2013. december 31-ig havi 30 000 Ft összegű 
lakbértámogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Porkoláb Antalt 
értesítse. „ 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 53/2013. (VIII. 8.) határozata 

 
Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám alatti lakos lakbértámogatása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám alatti lakos lakástűz-károsult részére a Képviselő-testület, 
lakhatásának biztosítása érdekében 2013. december 31-ig havi 30 000 Ft összegű 
lakbértámogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Porkoláb Antalt 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 18 óra 30 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

 
 

K.m.f. 
 

Nagy Károly dr. Mészáros Katalin 
polgármester aljegyző 

 
 
 

Jenei Károly 
alpolgármester 

Dénes László 
képviselő 

 


