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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-án  
     17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester  
Benedek Péter 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc 
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Horváth Sándorné Gyöngyöstarján, Dobó I. u. 43. szám alatti lakos 
 Agócs Józsefné Gyöngyöstarján, Dobó I. u. 47. szám alatti lakos 
 Ludányi Miklósné Gyöngyöstarján, Dobó I. u. 56. szám alatti lakos 
 Gálné Kis Beatrix Gyöngyöstarján, Dobó I. u. 58. szám alatti lakos  

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 7 
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 Dobó István utca 45. számú ingatlan megvásárlásának 

lehetősége 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend:  Az iskolaudvaron elkészült műfüves pálya megközelíthetőségének  
 biztosítása 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
III. napirend:  Az iskolaudvaron lévő műfüves pálya áramellátásának biztosítása  
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
IV. napirend:  Falugondnoki feladat ellátásához gépjármű beszerzés pályázat  
 beadásának lehetősége 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
V. napirend:  Lada Niva gépkocsi megvásárlása  
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
VI. napirend:  Indítványok, bejelentések 

  
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend:  A Dobó István utca 45. számú ingatlan megvásárlásának lehetősége 
 
Nagy Károly: 
Elmodja, hogy a Gyöngyöstarján, Dobó István utca 45. szám alatti ingatlan megvásárlásának 
lehetősége merült fel a napokban. A jelenlévő meghívott vendégek az említett ingatlan 
szomszédságában laknak, őket kéri fel, hogy mondják el az ingatlan milyen állapotban van, mit 
tudnak a jelenlegi lakókról, milyen lehetőségek vannak az ingatlan megvásárlására. 
 
Agócs Józsefné: 
Közvetlenül a szomszédban lakik, így közvetlen kapcsolatban van a jelenlegi tulajdonosokkal. 
Elmondása szerint ők nem költöztek be a házba, de gyakran vannak itt, rendezgetik az ingatlant. 
Határozott szándékuk, hogy eladják, nem kívánják sajátjukként fenntartani. Egyébként a ház jó 
állapotban van, bár ráférne egy kis festés, de más, nagyobb probléma nem található. 
 
Horváth Sándorné: 
Ő is közvetlen szomszéd és szintén azt tudja elmondani, amit már az előző megszólaló. A házat a 
tulajdonos el akarja adni, nincs nagyobb gond az ingatlan állapotával. 
 
Nagy Károly: 
Véleményeket kér a tisztelt képviselő-társaktól az ingatlan megvásárlására vonatkozóan. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint ügyvédet kellene megbízni azzal, hogy járja körül az adás-vétel körülményeit, a 
jelenlegi tulajdonosok szándékait térképezze fel, és amennyiben mindent rendben talál, az 
ingatlanra vonatkozó jutányos ár felajánlását javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben más indítvány nincs, kéri, hogy szavazzanak a következő határozati javaslatról! 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján, Dobó u. 45 szám alatti, lakóház udvar ingatlan vételi ügyében 
meghatalmazza Dr. Radnai Andrásné ügyvédet a tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (IV. 23.) 
KT határozata 

 
Dobó u. 45 szám alatti ingatlan vételéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján, Dobó u. 45 szám alatti, lakóház udvar ingatlan vételi ügyében 
meghatalmazza Dr. Radnai Andrásné ügyvédet a tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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II. napirend: Az iskolaudvaron elkészült műfüves pálya megközelíthetőségének 
biztosítása 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a műfüves pálya kialakítása során lehetőség nyílt az 
udvar teljes tereprendezésére és füvesítésére. Mivel a füvesítés egy több hónapos, de véglegesen 
éves folyamat, biztosítani kell a pálya megközelítését az iskolaudvarról és az öltöző felől. Ennek a 
költségére árajánlatot kért, amely a kiosztásos anyagban szerepel. 
 
(Az árajánlat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztat, hogy az árajánlatot adó céget már korábban alkalmazta a község, ők szokták elvégezni 
az utak karbantartását, eddig megbízható cégnek mutatkoztak, ezért kéri a képviselő-társak 
beleegyezését. 
 
Csontos József: 
Kérdezi, más cégtől jött-e árajánlat? 
 
Nagy Károly: 
Szóban tárgyalt más cégekkel, de nem kapott gazdaságosabb ajánlatot.  
A jelen árajánlatot benyújtó vállalkozás további munkák elvégzését is elvállalta, amennyiben ők 
nyerik meg a pályázatot.  
 
Csontos József: 
Milyen egyéb feladatok elvégzését ajánlották fel? Összegszerűen mekkora lenne? 
 
Nagy Károly: 
Mivel ingyenesen végeznék el ezeket a munkálatokat, összegekről nem beszéltek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mekkora eltérések mutatkoztak a további árajánlatok és ezen ajánlat között? 
 
Nagy Károly: 
Körülbelül 20.000-30.000.- forinttal mondtak kevesebbet, illetve többet. Ennél a cégnél 
maradva, mivel mint már említette, végeztek egyéb munkálatokat, ismert vállalkozó, meg van 
elégedve és tudja, hogy egyéb munkákban is segítségre lesz majd. 
 
Ludányi Ferenc: 
Az egyes tételeket vizsgálva úgy tűnik, hogy a szegélyek a legdrágábbak. Esetleg máshol olcsóbban 
lehetne beszerezni azokat? 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint nem kellene a részleteken vitatkozni, mivel ezek a tételek mindenhol hasonló 
áron szerepelnének. Éppen ezért, mivel az anyagköltség fix összeg, nem valószínű, hogy 
kedvezőbb ajánlatot kapnánk.  
 
Nagy Károly: 
Tárgyalt egy budapesti céggel, ahol szintén hasonló árakat mondtak. 
 
Jenei Károly: 
Úgy gondolja, hogy mivel egyszeri kifizetésről van szó, ezért a végeredmény minősége a döntő! 
Legyen rendesen elvégezve a munka! 
 
Csontos József: 
A járdát, egyéb megközelítést ki kell-e építeni? 
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Nagy Károly: 
Nem. Erre nincs szükség. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor meg kell valósítani! 
 
Nagy Károly: 
Kérem szavazzunk a következő határozat javaslat elfogadásáról: 
 „Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az általános iskola udvarán található műfüves pálya megközelítésére, járda kiépítésére az 
Andezit Kft.-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) vállalkozási szerződést kössön 673 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (IV. 23.) 
KT határozata 

 
műfüves pálya megközelíthetőségét biztosító építési munkákról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az általános iskola udvarán található műfüves pálya megközelítésére, járda kiépítésére az 
Andezit Kft.-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) vállalkozási szerződést kössön 673 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

III. napirend: Az iskolaudvaron lévő műfüves pálya áramellátásának biztosítása  

 
Nagy Károly: 
Elmondja, hogy eredetileg a karbantartó műhely áramellátásáról lett volna biztosítva a 
csatlakozás. Sajnos ezt csak felújítás után javasolják a szakemberek és ezzel egyéb költségek is 
jelentkeznének (pl.: villanyoszlop, vezeték stb.). A legcélszerűbb megoldás az iskolaétkezőtől egy 
almérővel, földkábellel elvezetni az áramot. Az ajánlat látható a mellékletben. 
  
(Az árajánlat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Csontos József: 
Más árajánlat sem lenne olcsóbb. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ár reális. 
 
Nagy Károly: 
A továbbiakban elvégzendő munkák miatt a vezetékek elhelyezésére nincs alternatív megoldás. 
 
Jenei Károly: 
A tervek, engedélyek megvizsgálása alapján a leggazdaságosabb bevezetési mód a tárgyalt 
árajánlat. 
 
Ludányi Ferenc: 
Akkor nincs értelme más ajánlatot kérni. 
 
Nagy Károly: 
Az elvégzendő földmunkákat az Önkormányzat tudja biztosítani. Kérdés, hogy elfogadható-e a 
tárgyalt árajánlatot? Kéri, hogy szavazzanak következő határozat javaslat elfogadásáról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az általános iskola udvarán található műfüves pálya megvilágítására csatlakozási pont és 
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földkábel kiépítésére az MTD Elektro Kft.-vel (3036 Gyöngyöstarján, Hősök u. 48.) vállalkozási 
szerződést kössön 141 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 23.) 
KT határozata 

 
műfüves pálya megvilágítását biztosító építési munkákról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az általános iskola udvarán található műfüves pálya megvilágítására csatlakozási pont és 
földkábel kiépítésére az MTD Elektro Kft.-vel (3036 Gyöngyöstarján, Hősök u. 48.) vállalkozási 
szerződést kössön 141 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

IV. napirend: Falugondnoki feladat ellátásához gépjármű beszerzés pályázat 
beadásának lehetősége 

 
Nagy Károly: 
Tájékoztat, hogy a héten „Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztései támogatása” címen 
pályázat kiírására került sor. A beadási határidő május 4., ezért fontos a mai döntés. Régi vágya a 
községnek egy busz, egy kisbusz beszerzése. Most egy 9 személyes mikrobusz megpályázására 
adódott lehetőség. Nettó 100%-os támogatással 8 millió forint maximális árig. Az önereje 
2.160.000.- Ft. Tudja, hogy nem lesz könnyű ezeket a váratlan és alkalomszerű lehetőségeket 
anyagilag fedezni, de az a véleménye, hogy a fejlesztéshez, fejlődéshez ki kell használni minden 
adandó alkalmat az ésszerűség határain belül.  
 
Benedek Péter: 
Több egyesületünk is ki tudná használni a mikrobusz adta lehetőségeket: a Páva Kör, a Nagyi 
Klub, a Sportkör, a Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség, hogy csak néhányat említsek. 
 
Nagy Károly: 
És sajnos az eddigi lehetőségeket nem tudtuk kihasználni, véleménye szerint a mostanit nem 
szabad elszalasztani. 
 
Csontos József: 
Ezen kívül akár a gyermekek sportolásához is biztosítani lehetne a szállítást. Például úszáshoz, 
focizáshoz. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kaptunk esetleg már árajánlatokat erre vonatkozóan? 
 
Nagy Károly: 
A pályázat kiírása után folyamatosan érkeztek az árajánlatok. A számunkra kedvező 9 személyes 
mikrobusz esetében szinte valamennyi a 10 millió Ft-os értéket tartalmazta.  
 
Benedek Péter: 
A községek többsége már rendelkezik valamiféle szállító járművel, ritka település az, ahol nincsen. 
Véleménye szerint a falu is ki tudná használni. Fejlesztési szempontból is ajánlatos egy ilyen 
típusú beruházás.  
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Nagy Károly: 
Egy több személyt befogadó gépjármű többletköltségeket eredményezne, kisebbet pedig nem 
lehet teljes mértékben kihasználni. Úgy gondolja, hogy az önerőként befizetendő 2 millió forintért 
új, korszerű, többcélú gépjárművet vásárolni megéri a község számára.  
 
Már Ágnes: 
Is úgy gondolja, hogy több benne a pozitívum, mint a negatívum. Meg kell pályázni. 
 
Nagy Károly: 
Akkor kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról: 
„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
keretein belül működő önszerveződő közösségek (Női Klub, gyermeknéptánc csoport, Nagyik és 
Unokák Énekkar, Nippon Zengo, fonó szakkör) közlekedési igényeinek igényeinek kielégítésére, 
egyéb közösségi célú szolgáltatás fejlesztésének szükségességét megállapítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be új, M1 kategóriás 
gépjármű beszerzésére a már működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szolgáltatás kapcsán 
és ehhez kötődve a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök, 
berendezések beszerzésére; arculati elemek elhelyezésére pályázatot nyújtson be. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
a) a pályázatot 2015. szeptember 21-ig meg kell valósítani, 
b) a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás, mely nem haladhatja 
meg a nettó 8 millió forintot, 
c) gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható, ideértve a legfeljebb 
8 fő szállítására alkalmas gépjármű után fizetendő cégautóadót is, 
d) a beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást 
köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja; 
e) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel az egyéb szolgáltatást ingyenesen látja el, 
f) a kifizetési kérelemhez két, azonos műszaki tartalmú árajánlatot kell csatolni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. május 4.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (IV. 23.) 
KT határozata 

 
gépjármű pályázat benyújtásáról 

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
keretein belül működő önszerveződő közösségek (Női Klub, gyermeknéptánc csoport, Nagyik és 
Unokák Énekkar, Nippon Zengo, fonó szakkör) közlekedési igényeinek igényeinek kielégítésére, 
egyéb közösségi célú szolgáltatás fejlesztésének szükségességét megállapítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be új, M1 kategóriás 
gépjármű beszerzésére a már működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szolgáltatás kapcsán 
és ehhez kötődve a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök, 
berendezések beszerzésére; arculati elemek elhelyezésére pályázatot nyújtson be. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
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a) a pályázatot 2015. szeptember 21-ig meg kell valósítani, 
b) a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás, mely nem haladhatja 
meg a nettó 8 millió forintot, 
c) gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható, ideértve a legfeljebb 
8 fő szállítására alkalmas gépjármű után fizetendő cégautóadót is, 
d) a beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást 
köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja; 
e) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel az egyéb szolgáltatást ingyenesen látja el, 
f) a kifizetési kérelemhez két, azonos műszaki tartalmú árajánlatot kell csatolni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. május 4. 

V. napirend: Lada Niva gépkocsi megvásárlása  

 
Nagy Károly: 
A korábban már megtárgyalt mezőőri gépkocsi megvásárlására most adódott lehetőség, 500.000.- 
forintért Lada Niva gépjármű beszerzéséhez kéri a képviselő-testület véleményét. 
 
Csontos József: 
Erről már valóban volt korábban szó, jó ötletnek tartották már akkor is, szerinte is érdemes 
megvásárolni a gépjárművet. 
 
Nagy Károly: 
Ellenkező véleménye van valakinek? Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak a következő határozati 
javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján Polgárőrség tulajdonában álló Lada Niva személygépkocsit 500 000 Ft-os 
vételáron vásárolja meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (IV. 23.) 
KT határozata 

 
terepjáró vásárlásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján Polgárőrség tulajdonában álló Lada Niva személygépkocsit 500 000 Ft-os 
vételáron vásárolja meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

VI. napirend: Indítványok, bejelentések 

 
Nagy Károly: 
Az iskolaudvaron elkészült műfüves pálya ünnepélyes átadásának időpontját május 22-ére 
szeretné kitűzni. Ez egy nem túl korai és nem is túl kései időpont.  
Ezen kívül felhívja a tisztelt képviselő-testület figyelmét, hogy a következő hét kedden 
Gyöngyösorosziban közös képviselő-testületi ülés lesz, ahol a 2014. évi zárszámadás kerül 
megvitatásra. Ezt követően szerdán pedig a gyöngyöstarjáni képviselő-testület ülését tartják meg 
itt, a Hivatal tanácstermében. 




