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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án  
     17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  
 Nagy Károly polgármester 
 Benedek Péter 
 Csontos József 
 Jenei Károly 
 Ludányi Ferenc 

Dr. Lipovszky András (17 óra 15 perctől) 
 Szecskő Zsolt képviselők (17 óra 05 perctől) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Kissné Matin Éva Általános iskola igazgatója 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Bizottsági tag 
 Mészáros Mátyásné Bizottsági tag 
 Szita Ferenc Bizottsági tag 
 Nagy László kmb. 
 Vereb Árpád Szabadság utcai lakos 
 Géringer György Simovill 2006. Kft. képviseletében 
 Kovács Gyula GA Magyarország Kft. képviseletében 
 Németh István a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete képviseletében 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú  melléklete) 
  

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 
képviselő jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel, azzal a kiegészítéssel, hogy napirend előtt a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos 
előterjesztést tárgyalnák meg. 

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             
II. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása   
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
IV. napirend: Tájékoztató a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 

munkájáról 
     Előadó: Nagy Károly a Társulási Tanács elnöke 

      
V. napirend: Indítványok, bejelentések  

 
(Meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
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A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Megkérdezi a képviselőket, hogy mindenki eleget tett-e a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozati 
kötelezettségének. 
 
(Minden képviselő, időben leadta a vagyonnyilatkozatát) 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Csontos József és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     

 
1. Közvilágítás korszerűsítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 
 
Nagy Károly: 
Már 2011. évtől foglalkoznak ezzel a témával, hiszen nagyon sok probléma van a közvilágítással, és 
nagyon sok pénzt kell fizetnie az önkormányzatnak a szolgáltatásért. Jó lenne, ha ma tudnának dönteni e 
témában, de legkésőbb a decemberi ülésen végleges döntést kell hozni. 
 
Kovács Gyula: 
Személy szerint is megerősíti, hogy az önkormányzat közvilágítás költsége igen magas, elavult 
lámpatestek üzemelnek, melyek javításához alkatrészt már nem gyártanak. Korszerűsítéssel felszerelt 
LED lámpák nulla hibával működnek, meghibásodásuk minimális. 
 
Géringer György: 
Tájékoztatást ad a Simovill 2006. Kft. megalakulásáról, tevékenységükről és referencia munkájukról. 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés) 
Részletes ismertetést ad a LED lámpák működéséről, az esetleges meghibásodásukról. Tájékoztatja a 
jelenlévőket a teljesítmény adatokról.  
Elmondja, hogy a teljesítményt 18, 8 KW-tal szemben 7 KW-ra tudják levinni. A lámpatestek 
szabályozhatók, ami azt jelenti, ha az önkormányzat kéri, akkor bizonyos időtől (gondolva itt az éjszakai 
órákra) csökkentett teljesítménnyel, csökkentett fénnyel üzemelnének a lámpák. 
A közvilágítás korszerűsítésével nem csak lámpatesteket adnak az önkormányzatnak, hanem szabályozást 
és napelem rendszert is. 
 
Németh István: 
A lámpatestek cseréje a közvilágítás korszerűsítésének egy eleme, hiszen a költségek csökkentését 
kívánják elérni. A karbantartási költségek sokkal kevesebbek lesznek, mint jelenleg, hiszen a futamidő 
végén 3.400.000 Ft megtakarítás jelentkezik.  
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közvilágosítás korszerűsítését végrehajtja, úgy célszerű 
lenne a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületébe belépni, amely a 
tagtelepüléseken végzi a karbantartási munkálatokat. 
Sajnos a közvilágítás korszerűsítésére pályázatot nem írtak ki. 
 
Nagy Károly: 
Mindig figyelik a pályázati kiírásokat, de valóban nincs pályázati lehetőség a közvilágítás 
korszerűsítésére. A finanszírozás egy sarkalatos pont, hiszen nem kevés pénzről van szó, 30.000.000 Ft-
os beruházásról beszélnek. 
 
Németh István: 
Az OTP-vel felvették a kapcsolatot és az önkormányzatok 3,5 %-os kamat megfizetése mellett 
finanszírozási hitelt vehetnek fel. 
Ez a beruházás súrolja a közbeszerzési határokat, mindenképpen további egyeztetés szükséges. 
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Az ÉMÁSZ-szal is fel kell venni a kapcsolatot, hiszen az ő oszlopaira kerülnének felszerelésre a 
lámpatestek. 
El kellene azon is gondolkodni, hogy a karbantartás miatt, nem lenne-e célszerű egy 
településüzemeltetési Kft-t létrehozni. 
 
(Dr. Lipovszky András részvételével folytatódik az ülés) 
 
Jenei Károly: 
Tudomása szerint jövedelemtermelő beruházás esetén az önkormányzat Áfa körbe fog tartozni. 
 
Németh István: 
A napelem rendszer felszerelése jövedelemtermelő beruházásnak számít, de a LED-es lámpatestek 
felszerelése nem.   
 
Jenei Károly: 
Meggondolandó, hogy egy ilyen kis településen hogyan működne a településfejlesztési Kft.  
Egyébként végezheti a karbantartást BT., vagy KHT is? 
 
Németh István: 
A forma nincs kikötve, csak az a lényeg, hogy a cég Áfa körbe tartozzon. Mindenképpen meg kell nézni, 
hogy az önkormányzatnak mi éri meg. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egy községüzemeltetési cég létrehozásán érdemes elgondolkodni. 
 
Kovács Gyula: 
Azon is el kell gondolkodni, hogy 7, vagy 9 évet tud-e felvállalni az önkormányzat. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Jól érti: a közvilágítási számla összege annyival csökkenne, mint amilyen összegű hitelt fizetne az 
önkormányzat? 
 
Géringer György: 
Nem jelentkezik plusz teher az önkormányzatnál. 
 
Jenei Károly: 
Milyen tapasztalattal rendelkeznek az ÉMÁSZ átadással kapcsolatban? 
 
Kovács Gyula: 
Az ÉMÁSZ nem tudja megvétózni a közvilágítás korszerűsítést. Nincs tudomása arról, hogy az ÉMÁSZ ne 
engedte volna meg, hogy a hálózatán kicserélésre kerüljenek a lámpatestek. 
Minden esetben kivizsgálásra kérnek egy lámpatestet de az az eset még nem fordult elő, hogy ne járultak 
volna hozzá a korszerűsítéshez. 
 
Géringer György: 
A lámpatestek bevizsgálásának semmi akadálya nincs, hiszen azok a jogszabályban előírt szakhatósági 
vizsgálattal, illetve engedéllyel rendelkeznek. 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, hogy konkrét döntést most nem tudnak hozni. 
Utána kell járni, hogy megéri-e az önkormányzatnak egy községüzemeltetési cég létrehozása, valamint ki 
kell számolni, hogyan lehetne a 9 éves megtérülési időt lecsökkenteni. 
 
Jenei Károly: 
Kéri a megalapozott döntést érdekében, hogy a beruházásra vonatkozóan egy szerződéstervezetet 
kapjanak a képviselők. 
 
Géringer György: 
A szerződéstervezetet a napokban megküldik e-mailen. 
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Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki elviekben támogatja a közvilágítás korszerűsítését és az alábbi hahtározati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Green Mail TKHI Központot 
(8200 Veszprém, Almádi út 3 1/15), hogy a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó szerződéstervezetet 
készítsen elő a Képviselő-testület általi megtárgyalásra.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2014. (XI. 20.) KT 

határozata 
 

a közvilágítás korszerűsítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Green Mail TKHI Központot 
(8200 Veszprém, Almádi út 3 1/15), hogy a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó szerződéstervezetet 
készítsen elő a Képviselő-testület általi megtárgyalásra. 
 
Felelős: Green Mail TKHI központ ügyvezetője 
Határidő: 2014. december 12. 
 
 
2. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- Szükségesnek tartja, hogy megemlítse az alakuló ülésről megjelent, valaki által írt facebookos 
tájékoztatót. 
Röviden. Az Internet világában elfogadott információs lehetőség a facebook. Véleménye szerint 
az igazmondás és a korrektség erre a felületre is vonatkozik. A „Nyitott szemmel 
Gyöngyöstarjánért” című, októberben megnyitott oldal, már a címével is bizalmatlanságot sugall 
az önkormányzattal kapcsolatban, de ezt tegyék félre. Az alakuló ülésről készült írás, amelyben 
tájékoztatták az olvasókat, enyhén szólva is félreérthető, a történteket tévesen közlő. Bizonyítja 
ezt a kommentelők teljes félrevezetettsége, rossz következtetéseik. Nyomatékosan kéri az ülésen 
résztvevő vendéget, vagy vendégeket, hogy az itt hallott információkat korrekt módon ossza meg 
másokkal. Tudniuk kell, hogy a testületi ülések vezetése a polgármester feladata. Amennyiben azt 
tapasztalja, hogy a vendég vagy vendégek visszaélnek a megadott szóval és inkorrekt 
hozzászólásukkal zavarják a testületi ülést, úgy a község és az önkormányzat védelmében élni fog 
ülésvezetői jogaival.  Hiteles tájékoztatást a „Gyöngyöstarján.hu” honlapon lehet találni, az ülések 
jegyzőkönyvei elkészülésüket követően felkerülnek oda. 
 

- November 8-án értéktárnap rendezvény volt a Művelődési Házban. Nagyon érdekes előadásokat 
hallhattak, a testületnek is foglalkozni kell a jövőben ezzel a témával. 

- November 10-én Gyöngyös Körzete Kistérségi Társulás alakuló ülést tartott. 

- Szintén November 10-én Rekultivációs Társulási ülésen vett részt, ahol Heisz Györgyöt Gyöngyös 
város polgármesterét választották meg elnöknek, személyét pedig a társulás alelnökévé. 

- November 17-én aláírták a nyertes pályázóval a szelektív hulladékgyűjtéshez elnyert, 1700 db 
kuka szállításáról szóló szerződését. A szeméttároló edények 2015. Január 20-ig leszállításra 
kerülnek. 

- Önkormányzati képviselők kötelező képzéséről küldek minden képviselőnek levelet. A képzés 
november 24-én, hétfőn 9 órától 15 óra 30 percig fog tartani. A 11 óra 50 és 12 óra 40 perces 
szünetben, létszámtól függően ebédet biztosít az önkormányzat a szomszédos étteremben.    

Jenei Károly: 
Jónak tartaná, ha a különféle rendezvényekről időben kapnának értesítést, meghívót. Gondol itt 
konkrétan a november 8-án megrendezésre kerülő értéktárnapra, melynek meghívóját három nappal 
korábban kapta meg. 
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A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 7 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Általános iskola tájékoztatója 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Dr. Lipovszky András: 
Tudomása szerint az iskolában az elektromos szekrény mellett beázás van, ami nagyon balesetveszélyes. 
 
Kissné Matin Éva: 
Valóban több helyen vannak beázások az iskolában, de konkrétan az elektromos szekrény mellett nincs. 
Már felvette a kapcsolatot a szakemberrel, de csak december 21-én tudja megmondani, hogy mikor tudja 
elvégezni a munkát. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Ha gyerekek életveszélyben vannak, az önkormányzatnak intézkednie kell. 
 
Csontos József: 
Ha életveszélyről van szó, azonnal intézkedni kell. 
 
Kissné Matin Éva: 
Nem csak a gyöngyöstarjáni, hanem szinte minden iskola le van amortizálva. 
A Klebelsberg Intézménynfenntartó engedélye nélkül nem intézkedhet, de életveszélyről szó sincs. 
 
(Szecskő Zsolt 18 órakor távozott a helyiségből) 
 
Nagy Károly: 
Az ilyen jellegű problémák miatt beszélték az igazgató Asszonnyal, hogy össze kell írni, milyen, a 
közeljövőben elvégzendő feladatok, hibák vannak az iskolában. A lista elkészült, amely a Klebelsberg 
Intézményfenntartó részére is megküldésre került. Egyébként heteken belül találkozni fog az 
Intézményfenntartó vezetőjével. Az önkormányzat megpróbál segíteni az iskolának, ha nem is pénzzel, de 
a közcélú munkások által végzett kétkezi munkával. 
 
Benedek Péter: 
Mindenképpen utána kell nézni, hogy esetleg van e kiírt pályázat tetőszigetelésre. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
4. Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatója 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 6 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
5. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Csontos József: 
A Bizottság megtartotta az alakuló ülését, ahol a külsős bizottsági tagok letették az esküjüket. 
Az ülésen a Luca napi rendezvényt, valamint a Gyöngyöstarjáni Hírmondót beszélték meg. 
Szó volt az ülésen arról is, hogy az Egyesületekről készüljön egy videó felvétel, amit feltennének a 
Honlapra. Szó volt továbbá arról is, hogy a helyi újság gyakrrabban jelenjen meg, valamint, hogy fel kell 
mérni a községben a lakatlan, életveszélyes ingatlanokat. Ezekről a dolgokról bővebben majd az 
inditványoknál beszélnek. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 
hozzászólás nélkül 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
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I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  
 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- A 42/2014.(VIII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításáról. A megbízásra vonatkozó szerződés aláírásra került az egri Szilvási 
Ügyvédi Irodával.  

- A 46/2014.(IX.11.) számú határozatában a Képviselő-testület rendkívüli önkormányzati 
támogatás benyújtásáról döntött. A támogatási igény benyújtása megtörtént. 

- A 48/2014.(IX.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az ajánlatkérő 
adatlap jóváhagyásáról. Az adatlap jóváhagyása megtörtént. 

- A 49/2014.(IX.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az óvodai 
csoportlétszámról. A csoportlétszám engedélyezése megtörtént. A határozat az óvoda 
igazgatója részére megküldésre került. 

- Az 50/2014. (IX.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
településrendezési eszközök véleményeinek elfogadásáról. Az állami főépítésznek a tervezet 
és a vélemények megküldésre kerültek. 

- Az 51/2014. (IX.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. A határozat határidőben megküldésre 
került.  

- Az 52/2014.(IX.19.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a község 
intézményeinek komplex energetikai fejlesztésére vonatkozó építési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárásról. A szerződés aláírásra került.  

- Az 53/2014. (IX.19.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a közbeszerzési 
terv módosításáról. A terv módosítása elfogadásra került.  

              - A 54/2014.(X.1.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Gyöngyöstarján  
Község Településszerkezeti terv jóváhagyásáról. A rendelet a határozatban megjelölteknek 
megküldésre került.  

- A 62/2014. (X.22.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Virág utca 1. 
számú ingatlan megvásárlásáról. Az adás-vételiszerződés aláírásra került, az ügyintézés 
folyamatban van.  

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt határidejű 
határozatokra vonatkozó jelentéseket, hozzászólás nélkül jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 
 

II. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása   
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Részletes tájékoztatást ad a táblázatokról. 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két nyertes pályázata van az önkormányzatnak, melyek elszámolása már 
megtörtént, de a pályázati pénz kifizetésére még nem került sor. 
Az alakuló ülésen megállapításra került az alpolgármester tiszteletdíja. Az Mötv. alapján a társadalmi 
megbízatású polgármester a tiszteletdíjának teljes összegéről, vagy meghatározott részéről a képviselő-
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alpolgármester a tiszteletdíjáról írásban lemondott, mely összeg a 
tartalékalapba fog kerülni. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Az Mötv. csak a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról való lemondásról rendelkezik. 
Az önkormányzati képviselő nem mondhat le a tiszteletdíjáról? Kérdezi ezt azért, mert személy szerint le 
szeretne mondani a tiszteletdíjáról, erre vonatkozó írásos nyilatkozatát már el is készítette. 
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Dr. Jakab Csaba: 
A törvényben valóban nincs a helyi önkormányzati képviselők lemondására vonatkozó rendelkezés. 
Véleménye szerint ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíteni lehet, melyet az indítványok, 
napirendjén belül fognak tárgyalni. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a 2014. 
évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
SZÓLÓ 1/2014.(II.12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv 7. számú mellékleteként csatolva) 
 

III. napirend: A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
határozati javaslatot, amely a 2015. évi  belső ellenőrzési tervre vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2014. (XI. 20.) KT 

határozata 
 

a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével tájékoztassa 
Gyöngyös Körzete Többcélú Társulását. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 

1. melléklet a 65/2014. (XI.20.) határozathoz 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK, ILLETVE ANNAK FELÜGYELETE 

ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2015. ÉVI BELSŐ 
ELLENŐRZÉSI TERVE 

 
Jóváhagyta: Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2014. 

(XI.20.) határozatával 
_____________________________________________________ 
 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések 
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Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. 
Az Áht. 61. § (4) bekezdés szerint az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg. 
 

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzési érdekében 
kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a 
következő fő célokat: 
- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa végre, 
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és 
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól. 
 
A Bkr. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 
készíti el a stratégiai ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési tervet. 
 
A Bkr. 31. §-a kimondja, hogy a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - 
összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek a 
stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső 
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv 
készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. 
 
Az éves ellenőrzési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás kitért a költségvetési szervek jogi 
státuszára, a foglalkoztatottak számára, a költségvetési szerv költségvetési főösszegére, valamint a 
kockázatelemzés során azon pénzügyi folyamatokra, melyek az adott szervet jellemzik. Továbbá 
lehetőséget biztosított arra, hogy az adatszolgáltatásért felelős egyéb általa kockázatosnak és ellenőrzésre 
szoruló területet is megjelöljön. 
A kockázatelemzés alapját a Belső Ellenőrzési Kézikönyv útmutatása alapján készítette el a Társulás belső 
ellenőrzési vezetője. 
 
A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a 
költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat. 
A kockázatelemzés célja az egyes folyamatok kockázatának mértékét megállapítani, a magas prioritású 
rendszereket beazonosítani. A rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők súlya alapján végeztük 
el.  
Kockázati tényezőként került meghatározásra a pénzügyi folyamatokban: 

a) az ellenőrzési feladatok beépítettsége, 
b) a folyamatban történt változások az utóbbi két évben, 
c) a folyamat összetettsége,  
d) a szervezet működésében betöltött funkciója,  
e) külső fél által gyakorolt befolyás, 
f) az utolsó ellenőrzés óta eltelt idő,  
g) a folyamat működésében jelentkező problémák,  
h) a pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége,  
i) a folyamat jövőre gyakorolt hatása,  
j) a folyamatot végző munkatársak képzettsége, tapasztaltsága. 

 
A kockázati tényezők mellé súlypárok kerültek meghatározásra, melyek segítették a kockázatelemzést. A 
legmagasabb kockázati tényezők adták a legmagasabb pontszámokat. 
Az elkészített a kockázatelemzéshez szükséges adattáblákat a jegyző koordinációja mellett az 
önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve ellenőrzéssel érintett egyéb szervezeteknek a vezetői - a 
belső ellenőrzési vezető által meghatározott tartalommal - megküldték az éves tervezéshez. 
 
A beérkezett adatszolgáltatás alapján megvizsgálásra került, hogy mely költségvetési szervnél nem volt az 
elmúlt két évben belső ellenőrzés, mely szerveknél tér el jelentősen a kockázati tényezők mutatója, 
valamint kiszámolásra került a jövő évben rendelkezésre álló ellenőrzési napok száma.  
 
Az adatszolgáltatás, a kockázatelemzés alapján és a felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés 
rendelkezésére álló várható erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési terv tervezetét a munkaszervezet 
vezető készítette el. 
 
A belső ellenőrök tervezett munkanapjai 
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(az összes tagönkormányzat vonatkozásában értendő): 
 
 
 
Összes munkanap – 2 fő belső ellenőr 508 nap 
Ebből:  
- kockázatelemzés, tervezés 10 nap 
- nyilvántartások vezetése, beszámolás 10 nap 
- soron kívüli ellenőrzés 40 nap 
- szabadság – 2 fő 62 nap 
- továbbképzés 6 nap 
Ellenőrzési napok száma: 380 nap 
 
 
A fentiek figyelembe vételével készült a 2015. évi belső ellenőrzési terv. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata illetve annak felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési 
szervekre jutó ellenőrzési napok száma 2015. évben: 
 

Ellenőrzési napok szám: 10 nap 

Tanácsadói napok száma: 5 nap 

 
 

2015. évi belső ellenőrzési terv 
 
1. számú ellenőrzés 
 
A ellenőrzött szervezeti egység: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
Az ellenőrzés tárgya: Az önkormányzati kintlévőségek behajtásának 

ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Megfelelt-e a kintlévőségek behajtása a jogszabályoknak 

és a belső szabályzatoknak? 
Az ellenőrizendő időszak: 2014. január 1.- 2014. december 31. 
Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés 
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése 
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2015. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:  10 ellenőri nap 
Azonosított kockázati tényező: Külső fél által gyakorolt hatás mértéke 
 
2. tanácsadói tevékenység 
 
A tanácsadással érintett szervezeti egység: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
A tanácsadás témája: Az önkormányzat és intézményeinek 

teljesítménynövelése érdekében milyen 
intézkedések hozhatók 

A tanácsadásra tervezett napok száma: 5 nap 
 
Az egyes ellenőrzési típusok tartalma: 
 
Rendszerellenőrzés: Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és 
ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre 
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Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, 
illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső 
szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 
 
Pénzügyi ellenőrzés: Az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint ezek alapjául 
szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése. 
 
Teljesítmény-ellenőrzés: Az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól 
körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás, gazdaságosságának, hatékonyságának 
és eredményességének a vizsgálata. 
 

IV. napirend: Tájékoztató a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 
munkájáról 

 
Nagy Károly: 
A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának feladata a hétközi, hétvégi és munkaszüneti 
napokon a háziorvosi ügyelet ellátása. A Társulás feladat és hatásköreit a Petrovics és Társa Háziorvosi 
BT-vel kötött vállalkozási szerződés útján látja el, aki finanszírozási szerződést köt ezen feladat ellátására 
az Országos Egészségügyi Pénztárral. A Társulás tagjai: Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, 
Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos, Karácsond, Nagyréde, és Szűcsi. 
A finanszírozást a települések lélekszám arányosan osztják meg. A 132 Ft/főben meghatározott összeget a 
tagok negyedéves időközönként utalják Gyöngyöstarján Önkormányzatának a számlájára, amely összeg 
tovább utalásra került a Petrovics és Társa Bt-hez. 
A betegek ügyeleti ellátásával kapcsolatban nem érkezett panasz egyik tagönkormányzattól sem, 
Petrovics doktorral folyamatos, naprakész a kapcsolat. Egy jól működő társulásról számolhatott be. 
Köszöni dr. Petrovics Antal háziorvosnak a lelkiismeretes, magas színvonalú munkáját.  
Kéri a képviselőket, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, hozzászólás nélkül a 
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának munkájáról szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés – 18 óra 20 perc) 
 
Nagy Károly: 
Felkéri Szecskő Zsoltot, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a két 
ülés között történtekről. 
 
- Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Bizottsági ülésen a Bursa Hungarica pályázatokat tárgyalták meg. Hat pályázat érkezett, melyből 1 
pályázó a jövedelemviszonyok miatt kizárásra került. A bizottság döntött továbbá, kérelmek alapján a 
szociális tűzifa szétosztásáról. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 
7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

V. napirend: Indítványok, bejelentések  
 
1. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az alábbi kiegészítést teszi: 
Javasolja, hogy a 12. § (1) bekezdése egészüljön ki az alábbi kk) ponttal: 
„dönt a selejtezésre javasolt vagyontárgyak selejtezéséről.” 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a jegyző Úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület a javaslattal, hozzászólás nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja továbbá, hogy a 45. § az alábbi (7) bekezdéssel egészüljön ki: 
„Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és a bizottság tagja tiszteletdíjának egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a jegyző Úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, hozzászólás nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbi 3. és 4. ponttal egészüljön ki: 
„3. Az Önkormányzat az óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés és szociális 
étkeztetés feladatait a konyha szervezeti egységén keresztül látja el.  
 
4. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés feladatokat az Önkormányzat szabad kapacitás terhére, a 
Konyha szervezeti egységén keresztül látja el.” 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a jegyző Úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, hozzászólás nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Jenei Károly: 
A facebook oldalán szerepel „Gyöngyöstarján Önkormányzata”. Ez arra utal, hogy ezt az oldalt az 
önkormányzat használja. Ennek ellenére, tudomása szerint a facebookon ilyen oldalt az önkormányzat 
nem létesített, és nem is használja. Tehát valaki az önkormányzat nevében létrehozott egy ilyen 
elnevezésű oldalt, és az önkormányzat névében használja is. Lehet-e valahogyan a névhasználatot 
rögzíteni, illetve az illetéktelenek részére megtiltani a használatot? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
1992-ben alkotott, a község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló rendelet 
szabályozza, hogy ki és milyen engedéllyel használhatja Gyöngyöstarján címerét.  „Gyöngyöstarján” 
névhasználatára e rendelet nem tér ki. Amennyiben van rá igény, úgy utána fog nézni, hogyan lehet 
használni a község nevét. Egyébként Gyöngyöstarján Önkormányzatának nincs facebook oldala. 
 
Jenei Károly: 
Éppen ez a probléma, hogy az önkormányzat nem létesített, nem hozott létre a facebook oldalt, és mégis 
létezik. 
 
Nagy László: 
Tudomása szerint a jogtalan címhasználatról a szabálysértési jogszabály rendelkezik. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez a jogszabály a címekre, rangokra, egyenruhákra vonatkozik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos, aki méltatlanul használja „Gyöngyöstarján” nevét, maga a község is méltatlanná válik.  
 
Nagy Károly: 
Javasolja, bízzák meg a jegyző Urat, hogy járjon-e témának utána, és a következő testületi ülésen adjon 
tájékoztatást a Képviselő-testületnek. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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Dr. Jakab Csaba: 
A Képviselő-testület a 6/2014.(II.4.) számú határozatában döntött az Önkormányzat közfeladatáról, 
szakmai alaptevékenységeiről, valamint ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolásáról. Javasolja e határozat alábbiak szerinti 
módosítását: 
„Gyöngyöstarján Község önkormányzata közfeladatai, szakmai alaptevékenysége és főtevékenysége 
tárgyú 6/2014. (II. 4.) Képviselő-testületi határozat a következő 3. és 4. ponttal egészül ki: 
3. Az Önkormányzat az óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés és szociális étkeztetés 
feladatait a konyha szervezeti egységén keresztül látja el.  
4. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés feladatokat az Önkormányzat szabad kapacitás terhére, a 
Konyha szervezeti egységén keresztül látja el. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 6/2014. (II. 4.) Képviselő-
testületi határozat egységes szerkezetű szövegét a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelet függelékeként tegye közzé. „ 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás, javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki a jegyző Úr által elmondotakkal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2014. (XI. 20.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község önkormányzata közfeladatai, szakmai alaptevékenysége és 
főtevékenysége tárgyú 6/2014. (II. 4.) Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község önkormányzata közfeladatai, szakmai alaptevékenysége és főtevékenysége tárgyú 
6/2014. (II. 4.) Képviselő-testületi határozat a következő 3. és 4. ponttal egészül ki: 
„3. Az Önkormányzat az óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés és szociális 
étkeztetés feladatait a konyha szervezeti egységén keresztül látja el.  
4. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés feladatokat az Önkormányzat szabad kapacitás terhére, a 
Konyha szervezeti egységén keresztül látja el.” 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 6/2014. (II. 4.) Képviselő-
testületi határozat egységes szerkezetű szövegét a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelet függelékeként tegye közzé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött rendelet-tervezetet, - amely a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozik – a jegyző Úr által ismertetett kiegészítéssel 
együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 
A KÉPVISELŐ-TESTÜET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  

SZABÁLYZATÁRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv 10. számú mellékleteként csatolva) 
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2. Civil szervezetek 2014. évi kiegészítő támogatásáról 
 
Nagy Károly: 
Az Egyesületek zavartalan ez évi működése biztosítása érdekében javasolja, hogy a Sportkör 300.000 Ft, 
míg a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 93.000 Ft összegű önkormányzati támogatást 
kapjon a tartalékalap terhére. 
Más hozzászólás, javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a civil 
szervezetek 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tartalékalapjának terhére lehetőséget 
biztosít, hogy  
a Gyöngyöstarjáni Sportkör 300 000 Ft, 
a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 93 000 Ft 
összegben támogatási kérelmet nyújtson be Gyöngyöstarján Község Önkormányzatához.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2014. (XI. 20.) KT 

határozata 
 

a civil szervezetek 2014. évi kiegészítő támogatásáról 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tartalékalapjának terhére lehetőséget 
biztosít, hogy  
a Gyöngyöstarjáni Sportkör 300 000 Ft, 
a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 93 000 Ft 
összegben támogatási kérelmet nyújtson be Gyöngyöstarján Község Önkormányzatához. 
 
Felelős: Egyesületek elnökei 
Határidő: 30 napon belül 
 
3. Fogorvosi álláshely pályázata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Gyöngyösoroszi-Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás keretében Dr. Elek Klára fogorvos 
látta el a fogorvosi teendőket. A Doktornő 2015. január 1-től nyugdíjba vonul, nem kíván tovább dolgozni, 
ezért meg kell hirdetni az állást.  
Az álláshely a Magyar Fogorvos Szaklapban fog megjelenni. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás, indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
határozati javaslattal, amely a fogorvosi pályázat kiírására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2014. (XI. 20.) KT 

határozata 
 

a fogorvosi pályázat kiírásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Gyöngyösoroszi 
Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás fogorvosi alapellátás biztosításának pályázati kiírására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fogorvosi alapellátás 
keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázati felhívás kiírást az 
1 melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert, hogy tegye közzé a pályázati felhívást. 
2.  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről jelen 
határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatát. 
 
Felelős: Képviselőtestület 
  Nagy Károly polgármester 
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Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
4. Virág utca 1.számú ingatlan hasznosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 
 
Jenei Károly: 
A Sportkör 7 millió Ft összegű pályázatot nyert az öltöző felújítására. A pályázat módosításával azonban 
lehetőség lenne a Virág utca 1. számú ingatlan felújítására az írásban kiküldött terv szerint. Ezen 
összegből a tetőszerkezet felújítását és közművesítését lehetne elvégezni. Természetesen a pályázat miatt 
az ingatlan sportfunkcióját 5 évig meg kellene tartani. Az ingatlan felújításával az iskolaudvaron a 
műfüves pálya elkészülte után az iskolai öltözés is biztosított lenne. 
A pályázati pénz a Sportkör számláján van. E pályázati pénzhez 3 millió Ft önerőt biztosítottak, tehát a 
felújításra összesen 10 millió Ft áll a rendelkezésre. Természetesen a pályázat módosítását a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnek el kell fogadnia. 
 
Nagy Károly: 
Maximálisan egyetért az alpolgármester Úr elképzelésével. 
Más hozzászólás, indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a 
sportöltöző felújítási pályázatára vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
„Az Önkormányzat felkéri a Gyöngyöstarjáni Sportkört, hogy az MLSZ-nél elnyert sportöltöző felújítási 
pályázatát a Virág utca 1. szám alatti ingatlanon valósítsa meg.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2014. (XI. 20.) KT 

határozata 
 

a sportöltöző felújításról 
 

Az Önkormányzat felkéri a Gyöngyöstarjáni Sportkört, hogy az MLSZ-nél elnyert sportöltöző felújítási 
pályázatát a Virág utca 1. szám alatti ingatlanon valósítsa meg. 
 
Felelős: Sportkör elnöke 
Határidő: folyamatos 
 
5. Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 
 
Nagy Károly: 
A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének Gyöngyösi Csoportja azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy részükre anyagi támogatást biztosítsanak. 
 
Csontos József: 
Az elmúlt évben milyen összeggel támogatta az Önkormányzat az Egyesületet? 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt évben 10.000 Ft összegű támogatást nyújtottak az Egyesületnek. 
Az idén is 10.000 Ft összegű támogatást javasol. 
Más hozzászólás, javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
„1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és az 
átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2014. (XI. 20.) KT 
határozata 

 
a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 

 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és az 
átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
6. Országos Borfesztivál megrendezése 2015. évben 
 
Nagy Károly: 
Pár évvel ez előtt a Bor-Barátok Körével, a Radír Reklám és Média Ügynökség összefogásával volt egy 
nagy rendezvény a községben, mely lebonyolításához nagy segítséget nyújtott Vereb Árpád Úr is. 
Vereb Úrnak a jövő évi rendezvény lebonyolításával kapcsolatban vannak elképzelései. 
Kéri Vereb Árpád Urat, hogy tájékoztassa a képviselőket az elképzeléseiről. 
 
Vereb Árpád: 
2011-ben volt a községben az a három napos rendezvény, melyet a polgármester Úr említett. Annak 
szervezése már 2010-ben elkezdődött. 
Hasonló rendezvényt 2012-ben Kisnána, 2013-ban Abasár rendezte, egyik sem sikerült. 
2015-ben Gyöngyöstarjánban szeretne egy országos jegyzett Fesztivált megrendezni. S ezt követően, ha 
az anyagi lehetőségek engedik minden évben, ha nem két évente. Ennek a rendezvénynek a 
megszervezéséhez kér az Önkormányzattól egy szándéknyilatkozatot. 
Borfesztivált kíván rendezni, ahol meg lehetne mutatni, hogy milyen kincsei vannak Gyöngyöstarjánnak, 
illetve a rendezvényt szolgáltatásokkal kívánja kiegészíteni. Gondol itt pl. a vadgasztronómiára, Mátrai 
borokra, illetve az erdei gombára.Természetesen a rendezvényt nem egyedül kívánja megszervezni, 
hanem egy kis csapattal, és a szervezés minden mozzanatáról és a pénzügyekről folyamatosan 
tájékoztatást adna a Képviselő-testületnek, illetve a polgérmester Úrnak. 
 
Csontos József: 
2011-ben mennyibe került a rendezvény? 
 
Vereb Árpád: 
6,5 millió Ft-ba került a rendezvény. 
 
Nagy Károly: 
Az Önkormányzat 1 millió Ft-tal járult hozzá a rendezvény lebonyolításához. A Képviselő-testület 
határozata értelmében minden második évben tartják meg a nyári rendezvényt. Ez évben volt. 
Ha jól érti az önkormányzatnak fel kellene vállalnia, hogy segíti a Fesztivál sikeres lebonyolítását, mint 
szervezéssel, mint anyagiakkal. Ahhoz azonban, hogy az Önkormányzat felelősségteljes döntést tudjon ez 
ügyben hozni, ismerni kellene a költségvetést. 
 
Vereb Árpád: 
A Fesztivált 2015. augusztus hónap utolsó hétvégéjére tervezi. A költségvetés előreláthatóan 10-15 millió 
Ft lesz. Az Önkormányzattól csak egy szándéknyilatkozatot vár. 2015. február hónapban már aláírt 
támogatói szerződés lesz a kezében, amiből már ki fog tűnni, hogy kitől, milyen összegű támogatást 
fognak kapni. 
 
Dr. Lipovszky András: 
A községben évente színvonalas, jó izléssel megszervezett rendezvények vannak. A helyi szervezők 
nagyon jól végzik a munkájukat, ezért az országos Fesztivál szervezéssel kapcsolatban mindenképpen 
„kerekasztal” megbeszélést kell tartani. Véleménye szerint a községnek képzőművészeti, mezőgazdasági 
és zenei értékei is vannak. 
 
Vereb Árpád: 
Mindenkinek az ötletére, javaslatára szükség van ahhoz, hogy Fesztivál legyen. Többek között el kell 
indítani a falusi túrizmust. 
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Nagy Károly: 
Elkötelezettség nélkül az önkomrányzat mellé tud állni ehhez az ügyhöz úgy, hogy a februári ülésre egy 
kész programot terjesszenek a Képviselő-testület elé. 
 
Vereb Árpád: 
A szándéknyilatkozatnak arról kell szólnia, hogy az önkormányzat mindenhez hozzájárul, ami kell a 
Fesztivál megrendezéséhez. 
 
Benedek Péter: 
A gondolatot jónak, nemesnek tartja, támogatni is tudja, de ettől függetlenül úgy gondolja, hogy egy ilyen 
nagy volumenű rendezvényt egy év alatt, illetve pár hónap alatt nem lehet megszervezni. Legyen 
célkitűzés az, hogy 2016-ban rendezzék meg ezt a Fesztivált, de azt igazán színvonalas előadókkal, 
műsorokkal. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Vereb Úr elképzelésre még aludni kell egyet. Nem véletlenül mondta azt, hogy le kell ülni több 
személynek és megbeszélni a dolgokat. Együtt egy profi csapattal, nagyon színvonalas és profi 
rendezvényt szabad csak megrendezni. 
 
Jenei Károly: 
A 2011. évebn megrendezett Fesztivál már egy kiírt pályázat eredménye volt. Most egy olyan 
szándéknyilatkozatot tenni az Önkormányzatnak, olyan dolgot felvállalni, amiről semmit sem tudnak, 
illetve nem tudják, hogy konkrétan mit vállalnak nagy felelőtlenség lenne. 
 
Szecskő Zsolt: 
A szándékkal maximálisan egyetért. Addig viszont, míg nem látják, hogy miből, illetve kiknek a 
részvételével valósul meg ez a rendezvény, kik állnak a háttérben, felelősen, hozzájáruló nyilatkozatot 
nem tud tenni az önkormányzat. 
 
Ludányi Ferenc: 
A részletek ismerete nélkül nagyon kétségesnek tartja ezt az egész dolgot. 
 
Csontos József: 
Az elképzelést tudja támogatni, de szeretné látni a költségvetést, a programot, és a szervezőket. 
 
Nagy Károly: 
Az önkormányzat nem zárkózik el a rendezvénytől, de szándéknyilatkozatot csak a részletek ismeretében 
tud adni. 
 
7. Lucanapi rendezvény megszervezése 
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság ülésén szó volt róla, hogy a testületi ülésen meg kell 
beszélni, hogy az idén hogyan fog történni a forralt- bor készítés. 
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket. 
 
Benedek Péter: 
Össze kell hívni a borászokat egy  megbeszélésre és ott letisztázni a forraltbor készítéssel kapcsolatos 
dolgokat. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy november 25-én (kedden) este 6 órára hívják össze a borászokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal egyetért. 
 
8. Egyesületekről videó anyag készítése 
 
Csontos József: 
A Bizottsági ülésen arról is szó volt, hogy az Egyesületekről el kell készíteni egy videót, amit feltennének a 
Gyöngyöstarjáni Honlapra. 
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Szita Ferenc: 
Az anyag összeállítása, összevágása nem egyszerű feladat, még keresi a megfelelő személyt, aki ezt meg 
tudná csinálni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Gyöngyösi TV-vel fel kellene venni ez ügyben a kapcsolatot. 
 
Nagy Károly: 
Meg kell keresni az Egyesületeket, és megkérdezni őket, mit szeretnének, hogy tartalmazzon a felvétel. 
 
Csontos József: 
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, hogy egyáltalán foglalkozzanak-e ezzel a témával. 
 
Jenei Károly: 
Nem a Képviselő-testületnek kellene eldöntenie az Egyesületek helyett, hogy mi kerüljön fel a Honlapra.  
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint foglalkozni kellene a honlappal. Le kellene ülni a szerkesztővel és megbeszélni a 
dolgokat, mert sokkal tartalmasabb honlapok is vannak. 
 
Jenei Károly: 
A honlap információ adásra szolgál. 
 
Benedek Péter: 
A honlapot, illetve az Egyesületek életét, nem csak videófelvétellel lehet élővé tenni, fotókkal is ugyan azt 
el lehet érni. 
 
Jenei Károly: 
Adott civil szervezetnek meg van a saját honlapja, és tegyenek arra fel ők, azt, amit akarnak. Ebbe nem 
kellene beleszólnia az Önkormányzatnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az Egyesületekről készült felvételnél a fenntarthatóságot is szem előtt kell tartani. Konkrétan gondol itt 
arra, hogy a 2014. évben készült videót, 2019-ben is szívesen néznék meg, illetve akkor is aktutális lenne? 
 
9. Elhagyott ingatlanok felmérése 
 
Csontos József: 
Szintén a Bizottsági ülésen volt arról szó, hogy fel kellene mérni a községben az üresen álló, romos 
épületeket, gazos, elhagyagolt ingatlanokat. 
Az Önkormányzatnak milyen eszközei vannak a rendbetételükre vonatkozóan? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A gazos, elhanyagolt ingatlok tulajdonosait a hivatal felszólítja, de többnyire ez a nyári időszakban 
történik. A romos, életveszélyessé vált épületekről a hivatal tájékoztatja a Járási Hivatal Építésügyi 
Hatóságát, aki a szükséges intézkedést megteszi az életveszély elhárítása érdekében. 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ingatlanok felmérése folyamatban van. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ennek a dolognak úgy kellene működnie, hogy kérés nélkül hivatalból mérnék fel ezeket az ingatlanokat. 
 
Benedek Péter: 
Véleménye szerint a Kulturális és Településfejlesztési Bizottságnak ki kellene dolgoznia ezzel 
kapcsolatban egy koncepciót, és azt a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztázni kellene egy lényeges kérdést, hogy a felméréssel milyen szándéka van a Képviselő-testületnek, 
hiszen ezek az ingatlanok magántulajdonban vannak, a jegyző hatásköre ez ügyben elenyésző. 
 
 
 




