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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án  
      17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
Szecskő Zsolt 
Dénes László 
Csontos József 
Bálint Ira (17 óra 09 perc után) 
   
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Területfejlesztési Bizottság tagja (17 óra 15 perc után) 

Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében (17 óra 17 perc 
után) 

 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
  

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel, azzal a módosítással, hogy kéri, a Helyi Választási Bizottság megválasztását harmadik 
napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. 

Napirendi javaslat: 
 
I. napirend: Szelektív hulladékgyűjtési pályázat 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Hitelfelvétellel kapcsolatos előterjesztés 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: Helyi Választási Bizottság megválasztása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
IV. napirend: Indítványok, bejelentések  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Dénes László és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
(Bálint Ira részvételével folytatódik az ülés.) 
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I. napirend: Szelektív hulladékgyűjtési pályázat 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy a szerződést a döntésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül meg kell kötni.  
Nem fognak kicsúszni a határidőből?   
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szerződés megkötéséhez a Földművelésügyi Minisztérium részére több alkalommal, legutóbb július 29-
ig szolgáltattak adatot. Az Önkormányzat most már nem tehet mást, minthogy vár, hiszen az 
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tett, a szerződés elkészítése a minisztérium 
feladata. 
 
Nagy Károly: 
Elfogadható a pályázat lebonyolításának időbeni ütemezése, ahogyan azt az előterjesztés tartalmazza? 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi a 
pályázat időbeni ütemezését. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2014. (VIII. 18.) KT 

határozata 
 

a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
Az Önkormányzat 1700 db szelektív hulladékgyűjtő edényzet közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 
Szilvási Ügyvédi Irodát (3300 Eger, Barkóczy u. 13 I/2, képviseli Dr. Szilvási Dénes hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó) bízza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: A támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 
 
 

II. napirend: Hitelfelvétellel kapcsolatos előterjesztés 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A költségvetés tárgyalásánál nem tértek ki a hitelfelvételre, mert úgy gondolták, hogy a pályázati pénzek 
megérkeznek az önkormányzat számlájára és nem kell ebben az évben hitelt felvenni.  
A pályázati pénzek azonban még nem érkeztek meg, de a vállalt kötelezettségeket, mint pl. az utak 
kátyúzását, a Damjanich utca felújítását ki kell egyenlíteni. 
A felvett hitelt az október és november hónapban befizetett adóbevételből ki tudják fizetni. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Szeptember közepétől már várható az adóbevétel, ami egy stabil bevételi forrás, a gépjármű adó október 
10-ig fog az önkormányzat számlájára érkezni. 
A termelői piac megépítésére kifizetett az önkormányzat 1.400.000 Ft-ot, amit még sajnos nem kaptak 
vissza. 
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Dénes László: 
Mennyi a gépjármű adó? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az önkormányzatnál 3.000.000 Ft marad a beszedett gépjármű adó összegéből. 
 

Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 

Mit kell érteni a bírság alatt? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az önkormányzat szedi be, ami főleg a közterületen felügyelet nélkül kóborló ebek bírsága. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, folyószámla-
hitelkeret biztosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2014. (VIII. 18.) KT 

határozata  
folyószámla hitelkeretről 

 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja és az Önkormányzat vagyonáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) számú rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a számlavezető 
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezetnél, hogy működési célokra 2014. augusztus 21. napjától 2014. 
december 31-ig 10 000 000 Ft folyószámla hitelkeretet biztosítson az Önkormányzat részére. 
Az Önkormányzat a folyószámla hitelkeret összegét a befolyó bevételekkel csökkenti a fenti időszakon 
belül.  
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
a hitel felvételéhez Kormány hozzájárulására nincs szükség. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a számlavezető 
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet javára az Önkormányzat tulajdonát képező, forgalomképes 
Gyöngyöstarján, 486 hrsz-ú, Hősök u. 1 szám alatt fekvő ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre 30 000 000 Ft összeg erejéig folyószámla hitelkeret fedezetének biztosítására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

III. napirend: Helyi Választási Bizottság megválasztása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a határozati javaslatban, véletlenül csak egy póttag került rögzítésre. 
Ezért javasolja, hogy az írásban kiküldött határozati javaslattól eltérően még egy póttagot, Jekkelné 
Ozsvárt Anita, Gyöngyöstarján, Deák Ferenc utca 11. szám alatti lakost is válassza meg a Képviselő-
testület. 
 




