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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én  
     18 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  
 Nagy Károly polgármester 
 Benedek Péter 
 Csontos József 
 Jenei Károly 
 Dr. Lipovszky András 
 Ludányi Ferenc 
 Szecskő Zsolt képviselők 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Kis Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Kissné Matin Éva Általános iskola igazgatója 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Szabadhegyi utca 20. szám alatti lakos 
 Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Török Istvánné igazgatási előadó 
 Benedek Gyula karbantartó 
 Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna Damjanich utca 2. szám alatti lakos 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az új képviselőket, és a Helyi Választási Bizottság elnökét. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 7 képviselő jelen van, s ennek alapján az ülést 
megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel. 

 
(Meghívó a jegyzőkönyv 2. melléklete) 
  

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend: A Választási Bizottság beszámolója a helyhatósági választás 

lebonyolításáról, és eredményéről 
                 Előadó: Kis Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
                             
II. napirend: A képviselők eskütétele   
   Előadó: Kis Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
III. napirend: A polgármester eskütétele 
    Előadó: Kis Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
IV. napirend: A polgármester ciklusprogramjának ismertetése 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend:Ad-hoc Bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztásának 

lebonyolítására 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
VI. napirend: Alpolgármester megválasztása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
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VII. napirend: Alpolgármester eskütétele 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VIII. napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IX. napirend: A képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
X. napirend: Bizottságok megválasztása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XI. napirend: indítványok, bejelentések  

  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Csontos József és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

I. napirend: A Választási Bizottság beszámolója a helyhatósági választás 
lebonyolításáról, és eredményéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Felkéri Kis Lajosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tájékoztatóját tegye meg. 
 
Kis Lajosné: 
Köszönti a megjelenteket, majd tájékoztatást ad a helyhatósági választás lebonyolításáról.  
(a tájékoztató írásban csatolva) 

 

II. napirend: A képviselők eskütétele   
 
Kiss Lajosné:  
Felkéri a megválasztott képviselőket az eskü letételére, és egyben megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü 
idejére álljanak fel. 
 

E s k ü t é t e l 
 
Kiss Lajosné:  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2014. október 16-án egyéb elfoglaltságuk miatt két képviselő nem tudta 
átvenni a megbízólevelet, melyet most átad a részükre. 
Minden megválasztott képviselőnek a munkájukhoz sok sikert, kitartást és jó egészséget kíván. 

 
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 

III. napirend: A polgármester eskütétele 

 
Kiss Lajosné:  
Felkéri a polgármestert az eskü letételére, és egyben megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak 
fel. 
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E s k ü t é t e l 
 
Kiss Lajosné:  
A polgármesternek, munkájához sok sikert, kitartást és jó egészséget kíván. 
 

(Az esküokmány a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 

Dr. Jakab Csaba: 
E napirenden belül kell meghatározni a polgármester illetményét és költségtérítését. 
A 2012. évi CCIX. tv. alapján az illetmény és költségtérítés összegével kapcsolatban nincs mérlegelési 
lehetőség. A törvény lakosságszámhoz köti az illetményt és a költségtérítést. Jelen esetben 448.700 Ft 
illetményről és az illetmény 15 %-os költségtérítéséről van szó, összegszerűen 67.305 Ft-ról. 
 
Nagy Károly: 
A törvényből adódóan ezzel kapcsolatban más javaslat nem lehet, így kéri a képviselőket, aki egyetért 
azzal, hogy a polgármester illetménye 2014. október 12-től  448.700 Ft, a költségtérítése pedig 67.305  Ft 
legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2014. (X. 22.) KT 
határozata 

 
a polgármester illetményének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6) bekezdése alapján Nagy Károly Mihály főállású polgármester 
illetményét bruttó 448 700 Ft, költségtérítését 67 305 Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

IV. napirend: A polgármester ciklusprogramjának ismertetése 

 

Nagy Károly: 
Az alábbi tájékoztatást adja: 
Nyolc évvel ezelőtt komoly tervekkel, elhatározásokkal kezdték el az Önkormányzati tevékenységüket. Az 
egyre szűkülő anyagi lehetőségek ellenére is sikeres két cikluson vannak túl.     Az elkövetkezendő 5 évben 
nem kisebb feladat hárul az önkormányzatra, mint a talán utolsó nagyobb lehetőség megragadása az EU-
s pályázatokból minél többet megnyerni, minél nagyobb fejlettségi szintre hozni Gyöngyöstarjánt. 
Személy szerint azt az ígéretet teszi, hogy minden kapcsolatát és a lehetőségeit kihasználva ennek a 
célnak az elérésére teljes mértékben törekedni fog. 
Képviselőtársaihoz, és mindenkihez szól, akinek a legkisebb kapcsolata is van és módjában áll segíteni e 
cél elérését, az tegye meg. 
Az elkövetkezendő ciklusban kisebb üzemek, élelmiszer feldolgozók idecsábítására kell törekedni.      
Ezzel munkahelyeket teremtenének, nagyobb adóbevételre tennének szert, és talán piacot is találnának a 
megtermelt gyümölcsnek, zöldségnek. 
Figyelni kell az ingatlan piacot, figyelni kell arra, hogy az építési kedvet serkentő hitelpiac beindulásával 
az építési területet értékesíteni tudják. Jelenleg még mindig nagyon alacsonyak a használt lakásárak, így 
az építkezéseknek nem kedveznek. 
Civilszervezeteket továbbra is a lehetőségekhez mérten támogatni szükséges, helyi értékeket megőrizni, 
ápolni kell. 
Óvodát, családi napközit, konyhát fejleszteni szükséges. Az iskola zavartalan működtetéséhez további 
segítség nyújtása elengedhetetlen. Az energia felhasználás csökkentését elősegítő pályázatokon való 
részvételt továbbra is szem előtt kell tartani.  
A túrizmus valódi fejlesztésére kínálkozik lehetőség több pályázat megjelenésével az elkövetkezendő 
években, ki kell használni ezt a vissza nem térő lehetőséget.  



 148 

A borászok összefogását, önkormányzati támogatással a bemutatkozási lehetőségeiket segítvén, 
szándékozzák elérni. 
Szintén pályázatok jelennek meg a testvérkapcsolatok ápolására. Erre szorítkozva kell a további lépéseket 
megtenni. 
Az idősekkel való törődés kiemelten fontos feladata az Önkormányzatnak, hiszen növekszik a számuk és 
ezzel arányosan növekednek a problémák. A bővülő szolgáltatások segítheti őket, és az ígért idősek 
nappali ellátása, esetleg idősek otthona további megoldás lenne a számukra. Erre bíztató vállalkozói 
elképzelések önkormányzati együttműködéssel már vannak. 
Utak járdák karbantartása felújítása természetes cél. De a hosszútávon kiszámíthatatlan hivatali és 
önkormányzati rendszer, és annak finanszírozása miatt konkrét utcákat, utakat megjelölni értelmetlen. 
Maximum egy közösen eldöntött sorrend felállítását tudja elképzelni. Nyilván a pályázati lehetőségeket 
nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők!  
Ciklus programból egyértelműen kitűnik, hogy az Önkormányzat előtt álló lehetőségek maximális 
kihasználását vették célba. Ehhez komoly pályázatokkal foglalkozó csapatra van szükség, ennek költségeit 
a költségvetésbe beépíteni szükséges.  
 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a polgármester 
ciklusprogramját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

V. napirend: Ad-hoc Bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztásának 
lebonyolítására 

  
Nagy Károly: 
Az alakuló ülés egyik kötelező napirendje az alpolgármester – titkos szavazással történő – megválasztása. 
Az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. 
Személy szerint Jenei Károly képviselőre tesz javaslatot.  
A titkos szavazás lebonyolításához Ad-hoc Bizottságot kell létrehozni. 
Az Ad-hoc Bizottság elnökének Szecskő Zsolt képviselőt, míg tagjainak Csontos József és Ludányi Ferenc 
képviselőket javasolja. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2014. (X. 22.) KT 
határozata 

 
az alpolgármester-választáshoz ad hoc bizottság megválasztásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
szavazatszámlálási bizottsági feladataival Csontos József, Ludányi Ferenc és Szecskő Zsolt Képviselő-
testületi tagokat bízza meg. 
 
Felelős: Csontos József, Ludányi Ferenc és Szecskő Zsolt 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Felkéri az Ad-hoc Bizottságot a szavazólapok elkészítésére, valamint a szavazás lebonyolítására. 
  

VI. napirend: Alpolgármester megválasztása 

 
A szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el. 
 

S z a v a z á s 
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Nagy Károly: 
Felkéri az Ad-hic Bizottság elnökét ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az Ad-hoc Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, miszerint a 7 képviselő közül 7 képviselő 
szavazott. 
Az urnában 7 db szavazólap került elhelyezésre, amelyből 6 db szavat érvényes, 1 db szavazat pedig 
érvénytelen. 
Az érvényes szavazatok alapján Jenei Károly 6 db szavazatot kapott. 
 

(A Bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyv 6. melléklete) 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2014. (X. 22.) KT 

határozata 
 

az alpolgármester megválasztásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jenei Károly képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

VII. napirend: Alpolgármester eskütétele 
 
Nagy Károly:  
Felkéri az alpolgármestert az eskü letételére, és egyben megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére 
álljanak fel. 
 

E s k ü t é t e l 
 

(Az esküokmány a jegyzőkönyv 7. melléklete) 
 

VIII. napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Nagy Károly: 
Az idevonatkozó törvény alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg. 
Összegszerűen a tiszteletdíj összege 157.000 Ft és 201.900 Ft között lehet. 
Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának a 
70 %-ában, azaz 157.000 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület. 
Más javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 157.000 
Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2014. (X. 22.) KT 
határozata 

 
az alpolgármester illetményének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jenei Károly társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 157 000 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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IX. napirend: A képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

 
Nagy Károly: 
Javasolja a képviselői tiszteletdíjak megállapítását az eddigi gyakorlatnak megfelelően és mértékben 
megállapítani. 
Összegszerűen a képviselő tiszteletdíja 44.500 Ft/hó, a bizottsági tag képviselő az alapdíjon 
felül jogosult az alapdíj 10 %-ára, amelynek összege,  4.450 Ft/hó, nem képviselő bizottsági tag 
az alapdíj 18 %-ára jogosult, melynek összege 8.000 Ft/hó, a bizottsági elnökök az alapdíj 15 %-
ára jogosultak, ennek összege 6.700 Ft/hó.  
Hozzászólás, más javaslat nem volt. 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy a képviselői tiszteletdíjak ne emelkedjenek, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett azzal ért egyet, 
hogy a képviselői tiszteletdíjak ne emelkedjenek. 
 

X. napirend: Bizottságok megválasztása 

 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az előző ciklushoz hasonlóan két bizottságot hozzanak létre, a Pénzügyi és Szociális 
Bizottságot, valamint a Kulturális és Településfejlesztési Bizottságot.  
A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének Szecskő Zsolt képviselőt, tagjainak dr. Lipovszky András és 
Ludányi Ferenc képviselőket, valamint Mészáros Mátyásné Fajzati út 4/F, és Tihanyiné Bárnai Ildikó 
Szabadhegyi utca 20. szám alatti lakosokat javasolja. 
A külsős bizottsági tagokkal beszélt, és elvállalták a bizottságban való tevékenységüket. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Személy szerint jónak tartaná, ha a választáson indult másik csoport tagjai is részt vehetnének a 
bizottságok munkájában, mint külsős bizottsági tagok. 
Ezért javasolja, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság külső tagjává – Mészáros Mátyásné helyett – 
Nagyné Záper Krisztinát válasszák meg. 
Indokolja ezt azzal, hogy Mészáros Mátyásné óvónő, Nagyné Záper Krisztina pedig vállalkozók 
könyveléssel foglalkozik, s talán jobban otthon van a számok világában, mint egy óvoda pedagógus. 
 

Nagy Károly: 
Köszöni az ajánlást. Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, egyenként teszi fel szavazásra a kérdést. 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke Szecskő Zsolt 
képviselő Úr legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett azzal egyetért azzal, 
hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke Szecskő Zsolt legyen. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Dr. Lipovszky András 
képviselő Úr legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy 
a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Dr. Lipovszky András legyen. 
 

Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Ludányi Ferenc 
képviselő Úr legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy 
a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Ludányi Ferenc legyen. 
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Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Mészáros Mátyásné 
Fajzati út 4/f. szám alatti lakos legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy 
a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Mészáros Mátyásné legyen. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Tihanyiné Bárnai 
Ildikó Szabadhegyi utca 20. szám alatti lakos legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy 
a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja Tihanyiné Bárnai Ildikó legyen. 
 
A rész szavazások figyelembe vételével a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2014. (X. 22.) KT 

határozata 
 

a Pénzügyi és Szociális Bizottság megalakításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 22. napjától az Pénzügyi és 
Szociális Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Szecskő Zsolt.  
tagjai: Dr. Lipovszky András, Ludányi Ferenc 
külsős tagjai: Mészáros Mátyásné, Tihanyiné Bárnai Ildikó 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként közzétételét. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Károly: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökének Csontos József képviselőt, tagjainak Benedek 
Péter és Szecskő Zsolt képviselőket, Szita Ferenc Rákóczi utca 27. szám és Tihanyiné Bárnai Ildikó 
Szabadhegyi utca 20. szám alatti lakosokat javasolja. 
A külsős bizottsági tagokkal beszélt, és elvállalták a bizottságban való elfoglaltságukat. 
 
Dr. Lipovszky András: 
A korábban elmondottak alapján javasolja, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság külső 
tagjává válasszák meg Varnyú Ritát, Ozsvári Dénest és Bálint Irát. Mind hárman nagyon sokat tettek a 
faluért. 
 

Nagy Károly: 
Köszöni az ajánlást, de a külsős bizottsági tagok száma nem haladhatja meg a képviselői tagok számát. 
Természetesen ezen túl is számítanak a javasolt személyek munkájára, hiszen Varnyú Rita több évig állt 
az Önkormányzat alkalmazásban, mint programszervező. 
Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, egyenként teszi fel szavazásra a kérdést. 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke Csontos 
József képviselő Úr legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett azzal egyetért azzal, 
hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke Csontos József legyen. 
 

Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Benedek 
Péter képviselő Úr legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett azzal egyetért azzal, 
hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Benedek Péter legyen. 
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Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Szecskő 
Zsolt képviselő Úr legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 

 A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett azzal egyetért 
azzal, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Szecskő Zsolt legyen. 
 

Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Szita 
Ferenc Rákóczi utca 27. szám alatti lakos legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett azzal egyetért azzal, 
hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Szita Ferenc legyen. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Tihanyiné 
Bárnai Ildikó Szabadhegyi utca 20. szám alatti lakos legyen, kézfelemeléssel jelezze: 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett azzal egyetért azzal, 
hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja Tihanyiné Bárnai Ildikó legyen. 
 
A rész szavazások figyelembe vételével a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2014. (X. 22.) KT 
határozata 

 
a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megalakításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 22. napjától a Kulturális és 
Településfejlesztési Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Csontos József 
tagjai: Benedek Péter, Szecskő Zsolt 
külsős tagjai: Tihanyiné Bárnai Ildikó, Szita Ferenc. 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként közzétételét. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Károly:  
Felkéri a jelenlévő külsős bizottsági tagot az eskü letételére, és egyben megkér mindenkit, hogy az eskü 
idejére álljanak fel. 
 

E s k ü t é t e l 
 

(Az esküokmány a jegyzőkönyv 8. melléklete) 
 

XI. napirend: indítványok, bejelentések  
 
1. Virág utca 1. számú ingatlan megvásárlása 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete) 
 
 
Nagy Károly: 
A Virág utca 1. szám alatt, amely elég közel van a futballpályához, egy elhanyagolt ingatlan van, melynek 
vételára alacsonynak mondható, 1.900.000 Ft. Úgy gondolta, hogy célszerű lenne azt az 
Önkormányzatnak megvásárolnia, ezért felvette a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, és alku után 
1.500.000 Ft-ért meg lehetne vásárolni az ingatlant. Ez az ár olyan alacsony, hogy minden bizonnyal 
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több vevő is meg szeretné vásárolni, ezért 200.000 Ft előleget tettek le azért, hogy ne kerüljön továbbra 
is hirdetésre.. 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem vásárolja meg az ingatlant, úgy a 200.000 Ft-ot 
visszakapják. 
Az épület egyébként lakható, bár a víz és a szennyvízcsatorna nincs kiépítve, de a ház előtt van a vezeték. 
Hasznosítására vannak elképzelések, melyről akkor kíván tájékoztatást adni, amikor az aktuálissá válik. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Tudomása szerint a Kossuth utcában is van egy eladó ház, melyet 1.500.000 Ft-ért meg lehetne 
vásárolni. Vigyázni kell arra, hogy ne alakulhasson ki egy olyan folyamat a községben, amely 
veszélyeztetné a közbiztonságot. Ilyen helyzeteket más országokban úgy oldják meg, hogy az 
Önkormányzat felvásárolja az olcsó eladási áron lévő ingatlanokat, átalakítja, felújítja, és tovább 
értékesíti. Hosszútávon esetleg el lehet gondolkodni ezen a megoldáson is. 
 
Nagy Károly: 
Ismeri a Kossuth utcai, eladó ingatlant. Az a ház lakhatatlan, kidől a fala. 
A Virág utcai ingatlan önkormányzati ingatlannal határos, és esetleg önkormányzati tulajdonba kerülését 
követően meg lehetne nyitni az Arany János utcát a sportpálya felé. 
 
Szecskő Zsolt: 
Maximálisan egyetért dr. Lipovszky képviselőtársával, és a költségvetés tárgyalásánál vissza kell térni 
erre a témára, és tartalékba kell helyezni egy bizonyos összeget erre a célra. 
A Virág és az Arany János utca sarkánál mindig gond volt a közlekedéssel, lehet, hogy az ingatlan 
megvásárlásával ez megoldódna. 
Javasolja az ingatlan megvásárlását, hasznosításáról később kell dönteni. 
 
Ozsvári Dénes: 
Van egy olyan érzése, hogy az ingatlan megvásárlásával a futballpályához egy parkoló és út megépítésére 
kerül sor, 1.500.000 Ft-ért. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Virág utca 1. szám alatt lévő 
ingatlan, 1.500.000 Ft-ért megvásárlásra kerüljön, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2014. (X. 22.) KT 

határozata 
 

a Virág u. 1 szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Gyöngyöstarján, belterület 455 hrsz-ú, természetben Virág u. 1. szám alatti, 681 m2 területű lakóház, 
udvar megjelölésű ingatlan megvásárlására 1 500 000 Ft vételárért. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület elrendeli az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. november 20. 
 
 
2. Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett szelektív hulladékgyűjtők beszerzésére (1700 db 
kuka megvásárlása) vonatkozó pályázat közbeszerzési eljárása augusztus 18-án elindult. Az eljárás 
lebonyolításával a Szilvási Ügyvédi Irodát bízta meg a Képviselő-testület, melyet Dr. Szilvási Dénes 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó képvisel.  A pályázat október 3-án kiírásra került. A kiírást követően 30 
napon belül eredményt kell hírdetni. Két érvényes pályázat érkezett, a Polyduct Zrt. és az UNISCHO Kft. 
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részéről. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a mai napon megtartotta az ülését és megállapította, hogy 
mindkét ajánlattevő alkalmas a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti feladat elvégzésére. A Bíráló 
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alacsonyabb összegű árajánlatot tevő, UNISCHO Kft-
t( 1151 Budapest, Szántóföld u. 6.) bízza meg a feladat ellátásával. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Mennyibe fog ez kerülni a falu lakosságának? 
 
Nagy Károly: 
Ezeket a hulladékgyűjtőket térítésmentesen fogják megkapni a lakosok. 
 
Csontos József: 
Mikor kerül kiosztásra? 
 
Nagy Károly: 
Janauár hónapban tervezik a kukák kiosztását. 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a hulladékgyűjtő 
edények közbeszerzési pályázatának elbírálására vonatkozik, elfogadja, kézfelemléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatáról szóló 47/2014. (IX. 11.) KT határozat 2. § (1) d) pontja alapján „Gyöngyöstarján - 
hulladékgyűjtők beszerzése 2014” tárgyú közbeszerzési  eljárásban a következő határozatot hozta: 
Az ajánlatok értékelése eredményeként megállapítható, hogy a Polyduct Zrt (4181 Nádudvar, Kabai u. 
62.) és az UNISCHO Kft (1151 Budapest, Szántóföld u. 6.) ajánlata is érvényes, mindkét ajánlattevő 
alkalmas a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti feladat elvégzésére, így a jelen közbeszerzési eljárás során 
az ajánlatkérő részére a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes és nyertes 
ajánlatot az UNISCHO Kft. (1151 Budapest, Szántóföld u. 6.) tette az alábbi feltételekkel: 
Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 9 817 500 Ft+ ÁFA=12 468 225 Ft.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett  az alábbi 
határozatot hozta: 

  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2014. (X. 22.) KT 

határozata 
 

a Hulladékgyűjtő edények közbeszerzési pályázatának elbírálásáról 
 

Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatáról szóló 47/2014. (IX. 11.) KT határozat 2. § (1) d) pontja alapján „Gyöngyöstarján - 
hulladékgyűjtők beszerzése 2014” tárgyú közbeszerzési  eljárásban a következő határozatot hozta: 
Az ajánlatok értékelése eredményeként megállapítható, hogy a Polyduct Zrt (4181 Nádudvar, Kabai u. 
62.) és az UNISCHO Kft (1151 Budapest, Szántóföld u. 6.) ajánlata is érvényes, mindkét ajánlattevő 
alkalmas a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti feladat elvégzésére, így a jelen közbeszerzési eljárás során 
az ajánlatkérő részére a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes és nyertes 
ajánlatot az UNISCHO Kft. (1151 Budapest, Szántóföld u. 6.) tette az alábbi feltételekkel: 
Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 9 817 500 Ft+ ÁFA=12 468 225 Ft. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
3. Testületi ülés időpontjának meghatározása 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület ülései ez évben november 20-án és december 18-án 
kerülnek megtartásra. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve alapján október 30-án is kellene testületi ülést tartani. Az ott 
szereplő két napirend megtárgyalása (Tájékoztatás az önkormányzat I-III. negyedéves költségvetésről, 
valamint a 2015. évi koncepció elfogadása) nem kötelező, így a harmadik napirendet, a 2014. évi 
költségvetési rendelet módosítását a novemberi ülésen fogják megtárgyalni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tájékoztatást 
tudomásul veszi. 




