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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 08-án  
     17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc 
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
 
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 
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:  Közút és óvoda felújítás pályázat beadása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend: Indítványok, egyebek 
  

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Benedek Péter személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

I. napirend: Közút és óvoda felújítás pályázat beadása 
 

1./ Belterületi utak, járdák, hidak felújítására benyújtandó pályázat 
 
(Belterületi út projektköltségvetés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítására jelent meg pályázat, melynek részleteiről már a 
legutóbbi testületi-ülésünkön beszéltünk. Azonban akkor még nem tudtunk pontos összegeket 
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mondani a pályázatokhoz. A köztes időszakban elkészült a pályázat, mely tartalmazza, hogy az 
önkormányzat 1.914.051 forintos önerővel, mely a teljes összeg 15%-a szeretné megvalósítani a 
Petőfi utcai kanyar kiszélesítését, csapadékelvezetését. A teljes összeg ennek megfelelően 
12.760.338.- Ft. 
Amennyiben nincs további kérdés a pályázattal kapcsolatban, kérem szavazzunk a következő 
határozati javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Petőfi utca felújítására 
benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (1 915 000) Ft saját forrásként az 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. június 9.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (VI. 8.) KT 

határozata 
 

Petőfi utca felújításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Petőfi utca felújítására 
benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (1 915 000) Ft saját forrásként az 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. június 9. 
 

2./ Óvodafelújítás 

 
(Óvoda felújítás projektköltségvetés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
 
Második beadandó pályázatunkat szintén megvitattuk korábban. Az óvoda felújítására beadandó 
pályázatunk összege 26.521.148.- Ft, melynek önereje 5%-os. Ennek értelmében 1.326.057.- 
forintos önkormányzati támogatással kell számolni, amennyiben megnyerjük a pályázatot. A 
részletes költségvetést a kiadott anyag tartalmazza. 
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Amennyiben nincs további kérdés a pályázattal kapcsolatban, kérem szavazzunk a következő 
határozati javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1 
szám alatti óvoda infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztésére, felújítására 
benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 5 %-a, (1 327 000) Ft saját forrásként az 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. június 9.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2015. (VI. 8.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felújításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1 
szám alatti óvoda infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztésére, felújítására 
benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 5 %-a, (1 327 000) Ft saját forrásként az 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. június 9. 
 
(Jenei Károly alpolgármester – képviselő részvételével folytatódik az ülés.) 
 

II. napirend: Indítványok, egyebek 

1./ Babus József belterületbe vonási kérelme 

 
Nagy Károly: 
 
Következő napirendünkben a rendezési terv módosításáról, Babus József külterületi, szántó 
művelési ágú ingatlanának belterületbe vonási kérelméről kellene döntenünk. Ehhez új határozat 
meghozatalára van szükség. A belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő összes költséget a 
kérelmező állja.  
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Már Ágnes: 
 
A belterületbe vonni kívánt ingatlan a kérelmező tulajdona? 
 
Nagy Károly: 
 
Igen. A belterületi határnál található egy 855 m2 nagyságú ingatlan, melyet lakóingatlan építés 
céljából lenne szükséges belterületbe vonni. 
 
Már Ágnes: 
 
Jelenleg használja más is ezt a területet? 
 
Benedek Péter: 
 
Valószínűleg a földterület tulajdonosa. 
 
Nagy Károly: 
Ha nincs további kérdés, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete lakóingatlan építés céljából a 
Gyöngyöstarján, külterület 079/50 hrsz-ú, 2401 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan és az 
azzal szomszédos 079/51 hrsz-ú, közút megjelölésű, 855 m2 nagyságú ingatlant belterületbe 
kívánja vonni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonással összefüggő 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2015. (VI. 8.) KT 

határozata 
 

Belterületbe vonásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete lakóingatlan építés céljából a 
Gyöngyöstarján, külterület 079/50 hrsz-ú, 2401 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan és az 
azzal szomszédos 079/51 hrsz-ú, közút megjelölésű, 855 m2 nagyságú ingatlant belterületbe 
kívánja vonni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonással összefüggő 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly: 
 
A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban kérném meg képviselő-társaimat, hogy a kiosztott 
anyagot tanulmányozza át, hogy a következő, július 2-án megtartandó ülésünkön tudjunk róla 
beszélni. Az ezzel kapcsolatos kivitelezési árajánlatok folyamatosan érkeznek, azonban azt 
kérném, hogy jelen pillanatban még ne döntsünk, csak nézze mindenki át a kapott anyagot. 
Remélem, a kapott adatok alapján július 2-án tudunk döntést hozni 2-3 utca közvilágításának 
korszerűsítése ügyében.  
 
Jenei Károly: 
A korszerűsítéssel milyen jellegű további megtakarítás érhető el? 




