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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án  
         17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester (17 óra 25 perc után) 
Szecskő Zsolt 
Bálint Ira 
Csontos József képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Ludányi Ferenc Római Katolikus Egyházközség Világi Elnöke 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. 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 
napirendekkel.  

Napirendi javaslat: 
 
I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Beszámoló Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi Társulás működéséről 
   Előadó: Társulási Tanács elnöke 
 
III. napirend: Választási Bizottságok megválasztása 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
IV. napirend: Óvodavezetői pályázat kiírása 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
V. napirend: Óvodai beiratkozás időszakának kijelölése 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VI. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     

 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
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Nagy Károly: 

- Az elmúlt időszakban a sportpálya és a szabadidőtér kivitelezésével kapcsolatos ügyek 
intézésével telt el a legtöbb idő. A beruházás szépen alakul, mindenkinek ajánlja, hogy 
személyesen is győződjön meg róla. 

- A hivatal rendkívül alacsony ügyintőzői létszámmal dolgozik, nagyon sokan 
megbetegedtek. 

 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, 
hozzászólás nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul 
veszi. 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(a tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, 4 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
 
3. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
Bejelenti, hogy a két ülés között a Pénzügyi és Szociális Bizottság nem ülésezett. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének bejelentését, 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
  
 
4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Bálint Ira: 
Február 18-án ülésezett a bizottság, ahol a településfejlesztési koncepciót tárgyalták meg. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gyöngyöstarjáni Hírmondó megjelenését március végére 
tervezik, ezért kéri az érdekelteket, hogy az újságba megjelentetni kívánt cikket a jövő hét elején 
adják le Pálosiné Erzsikének. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- Az 1/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az óvodában 
betöréssel okozott kár megtérítéséről. Az összeg átutalása megtörtént.  

- A 2/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület a Mátra Fejlesztő 
Központ Nkft. Önkormányzati tulajdonrészének eladásáról döntött. Az érintettek 
kiértesítése megtörtént, de a nyilatkozatok még nem érkeztek vissza. 

- A 3/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az 
Önkormányzat 2014. évi rendezvénytervének elfogadásáról. A rendezvényterv 
elfogadásra került. 

- A 4/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igényléséhez 
benyújtandó pályázattal kapcsolatban. A pályázat benyújtása megtörtént. (A pályázat 
elnyerése esetén a konyha szellőzőrendszerének, illetve a csempe burkolatának 
felújítását kívánják elvégezni, valamint a hátsó kijárathoz lépcsőt szeretnének építeni.) 

- A 6/2014. (II. 4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai alaptevékenységeiről, 
továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolásáról. A határozatot megküldték a MÁK- hoz. 
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- A 7/2014. (II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a   
  Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról. Az   
   alapító okiratot megküldték a MÁK-nak.  
- A 8/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról. Az Óvoda alapító 
okiratának módosítását szintén megküldték a MÁK-nak. 

- A 9/2014. (II. 4.) számú határozatában a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 
döntött a Képviselő-testület. A határozatot megküldték a Gyöngyös és Körzete 
Többcélú Kistérségi Társulás részére. 

- A 12/2014. (II.18.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Magyar 
Labdarúgó Szövetség pályaépítési programhoz való csatlakozásról. A pályázat 
beadásra került.  

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatával kapcsolatban mikor várható döntés? 
 
Nagy Károly: 
A pályázatnak több lépcsőn kell átmennie, az első kettőn már túl van. Egyébként Heves megyéből 
csak Gyöngyöstarján adta be a pályázatot. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt 
határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: Beszámoló Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi Társulás 
működéséről (előterjesztés írásban csatolva) 

 
(Jenei Károly részvételével folytatódik az ülés) 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy látja, hogy a beszámoló a Kistérségi Társulás munkáját mutatja be, nem pedig a polgármester 
tevékenységét. 
 
Nagy Károly: 
A kettő szorosan összefügg, nem lehet ketté választani. Egyébként a Társulás igen visszafogottan 
működik, hiszen több önkormányzat kilépett, illetve feladatokat vett ki a Társulásból. 
 
Bálint Ira:   
A Települési Szilárdhulladékot-lerakókat Rekultiváló Társulás milyen tevékenységet folytatott 
Gyöngyöstarjánban? 
 
Nagy Károly: 
A Társulás a szeméttelep rekultivációját végezte, ami be is fejeződött. A rekultivált telep átadása 
megtörtént, a garanciális időszak még tart. Az Önkormányzat feladata, hogy minden évben, 
szükség szerint a füvet levágassa.  
 
Jenei Károly: 
Ez a Rekultiváló Társulás egy céltársulás, és amíg minden önkormányzatnál, - akik tagjai ennek a 
társulásnak – nem fejeződik be a szeméttelep rekultivációja fenn fog állni. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
„Beszámoló a Polgármester társulási tanácsokban végzett tevékenységéről” című határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (III. 6.) KT 
határozata 

 
a társulásban végzett polgármesteri munkáról 

 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Polgármester Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulásában és a Települési Szilárhulladék- lerakókat Rekultiváló 
Társulásban végzett tevékenységéről” című előterjesztést és a beszámolót elfogadta. 
A Képvielő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a Társulás elnökének 
küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 

III. napirend: Választási Bizottságok megválasztása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a 
Szavazatszámláló Bizottság megválasztására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (III. 6.) KT 

határozata 
 

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének javaslata alapján a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait az alábbiak szerint 
megválasztja: 
1. szavazókör - Jókai Mór tér 5. (Könyvtár) 
Szecskő Mátyásné Rákóczi u. 37. szavazatszámláló bizottság tag 
Tihanyi Katalin Deák F. u. 38. szavazatszámláló bizottság tag 
Tőkésné Korponyi Krisztina József A. u. 27 szavazatszámláló bizottság tag 
2. szavazókör - Damjanich u. 1. (Napköziotthonos Óvoda) 
Nagyné Kiss Anna Petőfi S. u. 25. szavazatszámláló bizottság tag 
Szecskő Józsefné Harangozó Éva Hősök u. 19. szavazatszámláló bizottság tag 
Szőke Lászlóné Kossuth u. 27. szavazatszámláló bizottság tag 
Póttagok: 
Kerekné Tóth Erika Hősök u. 3. szavazatszámláló bizottság 1. póttag 
Dr. Lipovszkyné Molnár Zsuusanna Deák F. u. 10. szavazatszámláló bizottság 2. póttag 
Szecskő Ferencné Varga Anna Ady E. u. 15. szavazatszámláló bizottság 3. póttag 
Tóth Ferencné Barna Rozália Dobó u. 42. szavazatszámláló bizottság 4. póttag 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

IV. napirend: Óvodavezetői pályázat kiírása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Az előterjesztés tartalmazza, amennyiben az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban nem tud 
dönteni a Képviselő-testület, úgy az óvodavezetői feladatok legfeljebb egy évig láthatók el.  
Kérdése kit lehet megbízni ezzel a feladattal? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Amennyiben a Képviselő-testület a beérkezett óvodavezetői pályázók közül nem tud választani, és 
senkit sem nevez ki, úgy olyan személyt bízhat meg, legfeljebb egy év időtartamra, aki az 
óvodavezetői pályázati kiírásnak is megfelelne. 
 
Bálint Ira: 
Jónak tartaná, ha a pályázati kiírás az óvoda Web oldalán is megjelenne. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ennek semmi akadálya nincs, mert most van folyamatban a Web oldal készíttetése. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, az 
óvodavezetői pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (III. 6.) KT 

határozata 
 

az óvodavezetői pályázat kiírásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet 5. §-a alapján nyilvános pályázatot ír ki a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 
Óvoda intézményvezetői (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 Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u 1.) intézményvezető (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, 2014.08.15-2019.07.31.-ig 
szól.  
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 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: 
§ 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 2014. augusztus 15. napjától 
tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Károly polgármester 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 
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Mór tér 3). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
447/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt, önkormányzati határozatával. 
  
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 26. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
§ www.gyongyostarjan.hu honlapon.” 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
nyilvánosságáról és a pályázat lebonyolításáról. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

V. napirend: Óvodai beiratkozás időszakának kijelölése 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy az írásban kiküldött határozati javaslat az alábbi mondattal egészüljön ki: 
„A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község 
teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek 
felvehetők.” 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött és a jegyző 
Úr által javasolt kiegészítéssel az óvodai beiratkozás időpontjának megállapítására vonatkozó 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (III. 6.) KT 

határozata 
 

az óvodai beiratkozásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az 
Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai 
beiratkozás időpontját 2014. május 5-9. közötti időpontra tűzi ki. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 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: 2014. április 4. 
 

VI. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás 
módosítása (előterjesztés írásban csatolva) 
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Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítására vonatkozó határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (III. 6.) KT 

határozata 
 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a társulási 
megállapodást érintő törvényességi felhívás megtárgyalására, megállapodás módosítására 
irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.  
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
megállapodásának alábbiak szerinti módosítását: 
1.1. A Társulási megállapodás V/2. (Társulási Tanács) 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
„…A tagönkormányzatok képviselőinek felsorolását jelen megállapodás függeléke tartalmazza.” 
1.2. A Társulási megállapodás V/3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  „A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást.” 
1.3. A Társulási megállapodás V/4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „4. Társulás alelnöke 
1. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából alelnököt 
választ. 
2. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 
3. Az elnök és az alelnök együttes távollétében a Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.  
4. Az alelnök megválasztásához minősített többség szükséges.”  
1.4. A Társulási megállapodás IX. Záró rendelkezések 8. pontja utolsó mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„A jogvita eldöntésére az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.” 
 
2.  A Képviselő-testület a törvényességi felhívás 3. pontjában foglaltakkal (Társulási Tanács 
határozatképessége) a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása vonatkozásában nem ért 
egyet. 
 
3.  A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa az 
érintett Társulási Tanácsokat, és felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
2. Használt ruha konténer elhelyezése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A használt ruha konténer a már kialakított szelektív hulladékszigeteken kerülne elhelyezésre. 
Véleménye szerint meg lehetne próbálni, hiszen a szerződés bármikor felbontható. A szállítást a 
vállalkozó kéthetente végezné el. 
 
Bálint Ira: 
Milyen színű a konténer? 
 
Szecskő Zsolt: 
A konténer fehér színű, a TESCO-nál lehet ilyet látni. Tudomása szerint abba a konténerbe csak 
belepakolni lehet, kiszedni belőle nem. Véleménye szerint nem minden hulladékszigeten lehet 
elhelyezni a konténert, hiszen ott az edényzetek részére a terület le van betonozva, és több helyen 
nincs üres lebetonozott hely. 
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Nagy Károly: 
A Dobó utcában, a Postával szemben, valamint a Jókai téren elfér még egy-egy plusz edényzet. 
 
Jenei Károly: 
Félő, hogy meg fognak jelenni az un. guberálók, kifeszítik a konténert, kiszedik a ruhákat, és 
szemét fog keletkezni a konténer környezetében. 
 
Szecskő Zsolt: 
Meg lehet próbálni egy rövid ideig. Három hónapos időtartamra meg kell kötni a szerződést, 
próbaképpen. Ez alatt az idő alatt meglátják, hogyan működik ez a dolog, s annak függvényében 
dönthetnek a későbbiekre vonatkozóan. 
 
Ozsvári Dénes: 
A családja még nem dobott ki sem felnőtt, sem gyermekruhát, cipőt, hiszen van a községben annyi 
rászoruló család, akik részére oda lehet adni. Ezt kellene tennie másoknak is. 
 
Nagy Károly:  
Próbálják meg, határidő nélkül, hiszen a szerződés bármikor felbontható. 
 
Jenei Károly: 
Kerüljön rögzítésre, hogy a szerződés indoklás nélkül, azonnali felmondással megszűnhet. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás, indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, 
amely a használt ruha konténer elhelyezésére vonatkozik, egyetért, és azt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.  
„A Képviselő-testület közterülethasználati megállapodást köt határozatlan időre Ármós Mihály 
egyéni válalkozóval (székhelye 3275 Detk, Rákóczi u. 4. EV 35394081) kettő darab használt ruha 
gyűjtő konténer kihelyezésére Dobó utca közterületre és Jókai Mór tér közterületre, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetre.  
A közterülethasználati szerződésben az indokolás nélküli azonnali felmondás lehetőségét ki kell 
kötni.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (III. 6.) KT 

határozata 
 

használt ruha gyűjtő konténer kihelyezéséről 
 

A Képviselő-testület közterülethasználati megállapodást köt határozatlan időre Ármós Mihály 
egyéni válalkozóval (székhelye 3275 Detk, Rákóczi u. 4. EV 35394081) kettő darab használt ruha 
gyűjtő konténer kihelyezésére Dobó utca közterületre és Jókai Mór tér közterületre, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetre.  
A közterülethasználati szerződésben az indokolás nélküli azonnali felmondás lehetőségét ki kell 
kötni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
3. Közvilágítás korszerűsítési és üzemeltetési ajánlat 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A kiküldött árajánlat LED-es konstrukciót tartalmaz, de véleménye szerint a LED lámpának nincs 
olyan fénye, mint a másiknak. Beszélt még két vállalkozóval, és kérte, hogy adják be ők is az 
árajánlatukat. Véleménye szerint a három árajánlat ismeretében kellene dönteni e témában. 
 
Szecskő Zsolt: 
A LED lámpának is van fénye, ha nagyobb teljesítményű égőt tesznek bele. 
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Jó lenne, ha egy utca közvilágításának a korszerűsítését megcsinálnák, s aztán meglátnák, hogy 
érdemes-e az egész község közvilágítását elvégeztetni.  
 
Nagy Károly: 
Mindenképpen azt javasolja, hogy most vegyék le a napirendről e témát, és a három árajánlat 
ismeretében tárgyalják meg újra a község közvilágításának a korszerűsítését. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
 4. Közbeszerzési terv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Az építési beruházásnál nem érti az egybeszámítást, hiszen az utak kátyúzására vonatkozó 
költségvetéssel még nem rendelkezik az Önkormányzat. 
Érthetetlen számára, hogy az utak kátyúzását miért kell a Damjanich utca építésével egy időben 
elvégezni? 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem kell azt tudni márciusban senkinek, hogy a nyáron el kívánja végeztetni az Önkormányzat az 
utak kátyúzását. 
Mielőbb hozzá kell fogni a Damjanich utca építéséhez, és később, a nyár folyamán az utak 
kátyúzásához. 
 
Bálint Ira: 
Amennyiben elmarad a közbeszerzés, utólag számíthat büntetésre az Önkormányzat? 
 
Szecskő Zsolt: 
Elképzelhető, hogy megbüntetik az önkormányzatot, ha nem folytatja le a közbeszerzési eljárást. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, vegyék le a napirendről és a rendkívüli ülésen döntsenek e témában. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
5. Vízdíjról szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
Hány közkifolyót érint ez a dolog? 
 
Nagy Károly: 
A községben még 5-8 használatban lévő közkifolyó van. 
 
Jenei Károly: 
Több alkalommal tapasztalta, hogy a mezőgazdasági gépek, traktorok a közkifolyókról engedték a 
permetezéshez szükséges vizet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tulajdonképpen milyen összegről van szó? 
 
Nagy Károly: 
Pár 10.000 Ft-ról lehet beszélni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
50.000 Ft + áfa bevétel szerepel a 2014. évi költségvetésben. 
 
Jenei Károly: 
Jónak tartaná, ha a közkifolyókra olyan szűkítőt szereltetnének fel, hogy nagy tartályokkal ne 
lehessen vizet venni. 
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Nagy Károly: 
Más hozzászólás, indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
rendelet módosítását, amely a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapítására és a 
díjalkalmazási feltételeire vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2014. (III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT, ILLETŐLEG A 

KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ LEGMAGASABB 
HATÓSÁGI DÍJK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL 
SZÓLÓ 28/2004.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
6. Hampl Norbert (Losonci u. 4.) szennyvízbekötési kérelme 
 
Nagy Károly: 
Hampl Norbert írásban kérte az önkormányzat anyagi segítséget ahhoz, hogy a Losonci utcai 
ingatlanához a szennyvizet be tudja vezetni. 
Az ingatlanhoz a szennyvíz bevezetést csak átemelő szivattyú beiktatásával lehet megoldani, 
aminek a későbbiekben is igen magas az áram költsége, melyet természetesen a kérelmezőnek kell 
megfizetnie. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint a közművek kiépítése önkormányzati feladat. 
 
Nagy Károly: 
A szennyvízrendszer, azért nem került kiépítésre a Losonci és a Széchenyi utcában, mert nagyon 
sziklás a terület, és a kivitelezők nem tudták kiépíteni a vezetéket. 
 
Jenei Károly: 
Annak idején, aki kiépíttette a szennyvízvezetéket fizetnie kellett közműfejlesztési hozzájárulást.  
Úgy gondolja, hogy a hozzájárulás összegét természetesen most is meg kellene fizetnie a 
rendszerre rákötni akaró személynek. 
 
Nagy Károly: 
Ismerve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, a kérelmezőnek nem tudnak anyagi segítséget 
nyújtani. 
Célszerűnek tartaná azonban, ha az önkormányzat felvenné a kapcsolatot a Vízművel, kérnék a 
segítségüket, illetve javaslatukat a probléma megoldására, s azt követően tárgyalná meg a 
Képviselő-testület e napirendet. 
 
Bálint Ira: 
Javasolja, hogy a Széchenyi utca közmű (víz-szennyvíz) ellátottságának megoldására is kérjék ki a 
Vízmű szaktanácsát, javaslatát. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás, indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, 
amely a Losonci és Széchenyi utcákban a szennyvíz közmű kiépítésére vonatkozik, egyetért, és azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:  
„A Képviselő-testület megtárgyalta a Losonci utca szennyvízhálózat bővítéséről szóló kérelmet és 
az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Losonci utcai és Széchenyi utcai  
víziközmű hálózat fejlesztésről vegye fel a kapcsolatot a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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határozata 
 

a Losonci és Széchenyi utcákban szennyvíz közmű kiépítéséről 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Losonci utca szennyvízhálózat bővítéséről szóló kérelmet és 
az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Losonci utcai és Széchenyi utcai  
víziközmű hálózat fejlesztésről vegye fel a kapcsolatot a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
7. Gyógyszertár működése 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a gyöngyösi Deák Ferenc utcai gyógyszertár vezetője nyilatkozott 
arra vonatkozóan, hogy vállalják a községben a gyógyszertár üzemeltetését. Erre vonatkozóan a 
szerződés tervezetet elkészítették, és megküldték részükre. Visszajelzés még nem érkezett, így a 
témára egy későbbi időpontban célszerű visszatérni. 
 
8. Hősök utcai földcsuszamlás 
 
Nagy Károly: 
Több Hősök utcai lakos kereste meg azzal a problémával, hogy a páros házszámú ingatlanok 
kertjei csúsznak a patak felé. Nagyon meg vannak ijedve, jogosan, és kérték, hogy a további 
földcsuszamlás elkerülése miatt legalább a súlyosabb gépjárművek (pl. autóbuszok stb.) forgalmát 
korlátozza az önkormányzat. Sajnos földcsuszamlás észlelhető a Pozsonyi utcában is, ahol 4-5 
ingatlan kertjében tapasztalható ez a jelenség. 
A Hősök utcai szivárgók újra építése több millió forintos beruházás lenne, melynek nagyon kevés, 
de lehet azt is mondani, hogy nulla az esélye annak, hogy ezt az önkormányzat saját erőből 
finanszírozni tudja. 
 
Csontos József: 
A következő költségvetésnél gondolni kell ennek a problémának a megoldására. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mindenképpen utána kell járni annak, hogy hogyan lehetne azokon az embereken segíteni, és 
megfékezni a további földcsuszamlást, mert ellenkező esetben nagyon nagy gondok, problémák 
lehetnek. 
 
Nagy Károly: 
Azokkal a szakemberekkel próbálta felvenni a kapcsolatot, akik annak idején a földcsuszamlás 
megoldásában részt vettek, de sajnos ők már nem dolgoznak. Mástól fognak segítséget kérni, 
felméretik a kárt, árajánlatot kérnek a szakértőtől a probléma megoldására.  Az árajánlat 
ismeretében fogják újra tárgyalni e témát. 
 
9. Dudeláné Kiss Anna nótaestjének megrendezése 
 
Nagy Károly: 
Dudeláné Kiss Anna május 31-én nótaestet szeretne a községben rendezni. Előreláthatóan a Nóta 
TV is eljönne erre a rendezvényre. A Nóta Tv-ben leadott műsor során a falu bemutatására is sor 
kerülne. Ezzel kapcsolatban az egyeztetések még folyamatban vannak, de úgy néz ki, hogy a TV 
felvétel kb. 100.000 Ft költséget jelentene az önkormányzatnak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mielőtt döntenek, jó lenne tudni, hogy kb. milyen hosszú és milyen tartamú felvétel készül a 
községről. 
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Nagy Károly: 
Teljes mértékben igazat ad Szecskő Zsolt képviselő Úrnak. Úgy gondolja, nem kell elzárkózni a 
támogatástól, de a döntés meghozatala előtt meg kell ismerni a feltételeket, és jó lenne többet 
tudni a felvételről. 
Fel fogja venni a kapcsolatot a szervezővel, és amikor már tisztázódott minden, visszatérnek e 
témára. 
 
10. Gyöngyöstarján 0388 és 0392/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
vagyonkezelésével, vagy tulajdonba vételével kapcsolatos tájékoztató 
 
Nagy Károly: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy Gyöngyöstarján, külterület 0388 hrsz. alatt felvett 4 ha 640 m² 
területű, kivett épület megjelölésű ingatlan 1/12 része egy Alapítvány tulajdonában áll. Felvették a 
kapcsolatot az Alapítvány vezetőjével, és azt az ígéretet kapták, hogy legkésőbb a tavasszal meg 
fogja keresni az önkormányzatot, hogy megbeszéljék a tulajdonrész eladásával kapcsolatos 
dolgokat. Az Alapítvány szívesen értékesítené az önkormányzatnak a tulajdonrészét, de a 
feltételeket és az ingatlanrészre vonatkozó terheket az adás-vételi szerződés megkötését 
megelőzően meg kell ismernie a Képviselő-testületnek. 
 
11. Geisingeni testvérváros meglátogatása 
  
Nagy Károly: 
Minden képviselőnek kiküldött egy körlevelet, választ várva arra, hogy ki tud július közepén a 
testvérvárosba, Geisingenbe utazni. Visszajelzés csak Szecskő képviselő Úrtól érkezett. 
Önköltséges áron utaznának ki, amely kb. 50.000 Ft/fő kiadást jelentene. Pár napon belül ezt le 
kell tisztázni, ezért kéri mielőbb a visszajelzéseket. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint az önkormányzatnak is kellene valamilyen összeggel hozzájárulnia a 
költségekhez, mert igen furcsa dolognak tartja, hogy a testület tagjai saját pénzükön képviseljék az 
önkormányzatot, a falut. 
 
Nagy Károly: 
A 2014. évi költségvetésből, az erre a célra betervezett összeg kihúzásra került. 
 
12. Illegális szemétlerakókkal kapcsolatos bejelentés 
 
Csontos József: 
Jobban oda kellene figyelni az illegális szemétlerakókra, mert a falu és az erdő széleken áldatlan 
állapotok vannak. A területeket teljesen elborította a szemét. 
 
Nagy Károly: 
Jegyző Úr épp tegnap fényképezett le egy külterületet, amely tele van szeméttel, és még három 
kutyatetemet is elhelyeztek oda. Erre vonatkozóan természetesen a szükséges intézkedést a jegyző 
Úr megtette. 
 
 13. Helyi Értéktár Bizottságokról tájékoztatás 
 
Ozsvári Dénes: 
A Helyi Értéktár Bizottságok működéséről kér tájékoztatást. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.rendelet 
tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül 
dönt arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, értéktár létrehozásának lehetőségével. Az 
értéktár létrehozására értéktár bizottságot kell létrehozni. A bizottságok megalakulása 
folyamatosan történhet, melyek a nemzeti értékek védelmét és a hungarikumok feltárását 
szolgálja.   
A 2012. évi XXX. tv. lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat a települési értékek 
azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával stb. más szervezetet, 
egyesületet is megbízzon. 




