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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 2-án  
     17,45 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester-képviselő 
Már Ágnes 
Ludányi Ferenc 
Csontos József képviselők 
 

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

Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület elnök-helyettese 
Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a meghívottakat, külön tisztelettel köszönti a megjelent Közös Önkormányzati Hivatal 
előadóit. 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, azzal a kitétellel, hogy a III. napirendi pontban feltüntetett Általános Iskolai 
beszámoló elnapolását kéri, mivel az igazgató asszony nem tudott megjelenni az ülésen, valamint 
a beszámoló is késve érkezett meg a hivatalhoz. Ennek megfelelően: 

Napirendi javaslat: 

I. napirend:  Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend:  Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2014/2015. oktatási évéről 
 Előadó: Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
III. napirend:  Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
IV. napirend: Indítványok, egyebek 
  

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

1. A két ülés között végrehajtott feladatok 

 
Nagy Károly: 

- Május 31-én a gyöngyösi bornapokon a gyöngyöstarjáni gyerekek, a Páva Kör, a nagyik és 
unokák énekkara nagysikerű műsorokat tartottak. 

- A Haller pince előtti ásott közkutat társadalmi munkával, önkormányzati segítséggel 
felújítottuk. A faanyag és a festék 60.000.- forintba került. 

- Az önkéntes tűzoltók 125 éves évfordulóját méltóképpen megünnepeltük. 
- Június 8-án rendkívüli testületi ülésen döntöttünk az óvoda és a Petőfi utca pályázatának 

beadásáról. 
- A Vörösmarty utca részbeni lezárását az ott lakókkal egyeztetve próbaként 

felfüggesztettük. 
- A nyári gyermekfelügyeletet június 16 és június 26 között megszerveztük. 
- A múzeumok éjszakája sikeresen lezajlott. 
- Az iskolai ballagás és tanévzáró is megtörtént. Itt jutalmakat adtunk át a kulturális és 

településfejlesztési bizottsággal a tanulóknak és két osztálynak. Az évzárón a nyugdíjas Kis 
Menyhértné tanító néninek 60 éves gyémántdiplomát adtunk át.  

- Június 25-én szintén rendkívüli testületi ülésünk volt. A kultúrházunk felújítására adtunk 
be pályázatot. 

- Június 26-án a gyöngyöspatai palócnapok megnyitóján képviseltem Gyöngyöstarjánt. 
- Június 27-én részt vettem a nagy koccintás programon Gyöngyösön, ahol sok 

gyöngyöstarjánival találkoztam. 
- A 30. veteránautó találkozó Gyöngyöstarjánon keresztül vezetett. Nagyon meg voltak 

elégedve a tarjáni külön próbával. Gyöngyöstarján különdíját vasárnap adtam át a 
díjkiosztón. 

- Június 30-án késő este 3 képviselőtársammal és egy szakemberrel elmentünk 
Tiszaszentimrére, ahol megnéztük a leddel korszerűsített közvilágítást. 

- Július 1-jén a Muzsikál az erdő nagysikerű műsorát láthattuk a Sósiréten. Sajnálom, hogy 
nem csak erre a rendezvényre, de a többire is kevesen tudtak időt szakítani a képviselőink 
közül. 

 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

− A 16/2015. (II. 12.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Dr. Petrovics 
Antal háziorvos felterjesztéséről Heves Megyéért kitüntetésre. A felterjesztés megtörtén, 
még nem hoztak döntést. 

− A 37/2015. (V. 28.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 2014. évi 
gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról. A beszámolót 
megküldtük a szükséges helyekre. 

− A 38/2015. (V. 28.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. A 
megállapodás módosítását benyújtottuk. 

− A 39/2015. (V. 28.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre irányuló pályázat benyújtásáról. A 
pályázatot benyújtottuk. 

− A 41/2015. (VI. 08.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Petőfi utca 
felújításáról. Az ehhez szükséges pályázatot határidőre benyújtottuk. 

− A 42/2015. (VI. 08.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Gyöngyöstarjáni Napközi Otthonos Óvoda felújításáról. A pályázatot itt is határidőre 
benyújtottuk. 
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− A 43/2015. (VI. 08.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Belterületbe 
vonásról, mely eljárás folytatódik, a kérelmezővel együttműködve. 

Kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdés nincs, a lejárt határidejű határozatra vonatkozó 
jelentést fogadják el. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt 
határidejű határozatra vonatkozó jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. oktatási évéről 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Csontos József: 
A beszámolót a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság előzetesen megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek, némi költségvetési összeg-módosítással. 
 
Szecskő Tiborné: 
A költségvetésben a csövek festésére szánt összeg kimaradt, ami további 6.000-7.000.- forinttal 
emelné a költségvetést. 
 
Nagy Károly: 
Ez nem akkora összeg, hogy külön vitassuk meg. 
 
Csontos József: 
A Bizottságban már ezt a tételt is megvitattuk és megszavaztuk.  
 
Szecskő Tiborné: 
Köszönjük szépen! 
 
Nagy Károly: 
Képviselő-társaimnak vannak kérdései, javaslatai? 
 
Már Ágnes: 
A szüreti mulatság előzetes programját olvasva, nem lehetne a gyerekeket igazi szüretre, egy 
szőlőbe elvinni? 
 
Szecskő Tiborné: 
Sajnos már voltak ebből problémák. Hallottunk olyan óvodákról, amelyeket meghurcoltak emiatt, 
mondván, hogy gyermekmunkát alkalmaznak. 
 
Mar Ágnes 
Nem teljes napra gondoltam, csak egy-két órára. 
 
Szecskő Tiborné: 
Az említett óvoda is csak egy délelőttre vitte ki a gyerekeket, és meg is járt miatta. 
 
Nagy Károly: 
Nálunk is voltak próbálkozások, hiszen ha már ilyen környéken élünk… De ezek után a riasztó 
hírek után nem szeretnénk mi is pórul járni.  
 
Jenei Károly: 
Az óvoda nyári leállásának idejére hogyan tudja biztosítani az esetlegesen felügyeletre szorulók 
ellátását? 
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Szecskő Tiborné: 
Egy gyermek elhelyezéséről kellett gondoskodni, akit egy gyöngyösi óvoda be is fogadott. A 
bejárás és az elhelyezés is ezáltal megoldódott. 
 
 
Jenei Károly: 
A leállás ideje alatt hogyan lesz megoldva a főzés? 
 
Szecskő Tiborné: 
Ebben az időszakban, tehát a 3 hetes leállás idején nem fognak főzni.  
 
Jenei Károly: 
A főzéssel kapcsolatban: az IKSZT-ben a nyári napközi mennyi ideig fog még működni? 
 
Szecskő Tiborné: 
Ezen a héten még lesznek gyerekek, így az ellátásukról is tudunk gondoskodni. 
 
Nagy Károly: 
Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról: 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Napközi 
Otthonos Óvoda beszámolóját elfogadta. 

 

III. napirend: Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Jegyző úr, van hozzáfűzni valód a beszámolóhoz?  
 
Dr. Jakab Csaba: 
A tavalyihoz hasonlóan készült el a beszámoló, hogy az új képviselők is információkhoz jussanak a 
Közös Hivatal felépítéséről, működéséről. Természetesen az idei beszámoló a 2014-es adatokkal 
készült. 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük a kiegészítést. Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Jenei Károly: 
A vitatott pénzügyi tétellel kapcsolatban, tisztázásra került-e már? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztattam a polgármester asszonyt, hogy a képviselő-testület nem fogadta el a módosító 
indítványt. A válasz ezzel kapcsolatban az volt, hogy továbbra se számítsunk Gyöngyösoroszi 
részéről a megállapodásban rögzített összeg kifizetésére. Mivel azonban eddig Gyöngyösoroszi 
többletfinanszírozására nem volt szükség, az összeg befizetése sem szükséges. 
 
Nagy Károly: 
Idei év szeptember-októberében lesz az önkormányzatiság 25. éves évfordulója. Ünnepélyes 
megemlékezést javaslok ennek tiszteletére az eddigi képviselők meghívásával. Az ezzel járó kisebb 
anyagi áldozatokat természetesen vállalni fogjuk. Egyetértetek a felvetéssel? 
 
Jenei Károly: 
Nem lesz központilag szervezett rendezvénysorozat? 
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Nagy Károly: 
Jelenleg még nem tudjuk, de van még idő! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
1990 szeptember végén vagy október elején volt az alakuló ülés. 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs hozzáfűznivaló a beszámolóhoz, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját elfogadta. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a képviselőknek és az ügyintézőknek a folyamatos pozitív hozzáállását! 
 

IV. napirend: Indítványok, egyebek 

 

1./ Megállapodás az Önkormányzat üdültetési alapítványáról 
 
Nagy Károly: 
Az előzetesen megküldött írásos anyagban olvashatjátok, hogy üdültetési lehetőség van 
Balatonszemesen és Hajdúszoboszlón, bár az utóbbi időben kevésbé használták ki. 
Gyöngyöstarjánból általában 10 főt szoktunk megjelölni, fejenként 3.000.-, tehát évente 30.000.- 
forintot kell így befizetni. Ha van rá igény, el lehet menni. Esetleg már most van-e szándékában 
valakinek elmenni? Véleményem szerint el kell fogadni ezt a megállapodást, így a lehetőség 
minden évben adott lesz. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Pontos kimutatás nincs róla, de az utóbbi 10 évben már kevésbé használtuk ki ezt a lehetőséget. 
Sajnos egyik épület sem felújított és mióta az üdültetési lehetőségek széles körben elérhetők, 
sokan ajánlanak ilyen vagy hasonló áron jobb szálláslehetőséget.  
Balatonszemesről el lehet mondani, hogy szabad strandja van, de csak a szállás biztosított, így az 
ellátásról önállóan kell gondoskodni. A tájékoztatóban szerepel, hogy 1.920.- forint + IFA/éj a 
szállás díja. Ilyen áron jobb minőségűt lehet már kapni manapság. Iskolán keresztül nagyobb 
csoportok számára, sátorral érkezve 2-3 turnusra is szokott lenni jelentkező. 
 
Nagy Károly: 
Kb. 15 éve voltam Balatonszemesen. Egyszerű üdülő, közel a Balatonhoz, az udvarban pedig lehet 
főzni. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Régi kúriaépületről van szó, körülvéve fákkal, az udvaron homokozóval. Régi maga az épület is és 
ezáltal a burkolat is. 
 
Nagy Károly: 
A nagyrédei képviselő-testület gyakran lement oda. 
 
Jenei Károly: 
Hány fő fér el összesen? 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
18 fő biztosan elfér, attól függően, hogy 1-1 szobában hány fő tud elhelyezkedni. 
 
Jenei Károly: 
És akkor 30.000.- forint az éves hozzájárulás 10 főre vetítve? 
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Nagy Károly: 
Igen 
 
Jenei Károly: 
Ebben az évben már valószínűleg nehéz lesz megszervezni, mivel a nyaralások már eldőltek. 
 
Nagy Károly: 
Ha jól tudom, van még üres turnus, augusztus vége talán. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Hetes turnusokban szervezhetők, talán szerdától. 
 
Nagy Károly: 
Ha továbbra is rászánjuk az éves keretet, mindenki előtt nyitott lesz a jövőben is. Ha nem fizetjük 
be, a lehetőséget elszalasztjuk. 
 
Jenei Károly: 
És Hajdúszoboszló? 
 
Csontos József: 
Voltam ott, az is felújításra szorul és sajnos messze van a strandtól. Talán a Szociális Bizottsággal 
voltunk ott egy hétvégén. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Úgy tudom tervezik, hogy valamelyik üdülőt kicserélik. Ezért lenne jó, ha megtartanánk a 
lehetőséget, hátha jobb körülmények közötti ellátást kaphatunk a jövőben. 
 
Nagy Károly: 
Akkor ha nincs további kérdés vagy hozzáfűznivaló, kérem a következő határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzatok Üdültetési Alapítványának 
tagjaként az Alapítvány részére feladatai ellátásához 30 000 Ft támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2015. (VII. 2.) 

KT határozata 
 

Önkormányzatok Üdültetési Alapítványának támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzatok Üdültetési Alapítványának tagjaként 
az Alapítvány részére feladatai ellátásához 30 000 Ft támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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2./A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát az elkészítést követő 2. évben kell megtenni. Az 
áttekintést előzetesen megküldtük a képviselőknek. Kérem, akinek van kérdése, hozzászólása, 
most tegye meg. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról az alábbi 
formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2013.(VII. 31.) 
önkormányzati határozatával jóváhagyott Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját az áttekintés után nem kívánja módosítani, változatlan formában 
elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2015. (VII. 2.) 

KT határozata 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2013.(VII. 31.) 
önkormányzati határozatával jóváhagyott Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját az áttekintés után nem kívánja módosítani, változatlan formában 
elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3./ Hulladékgazdálkodási szerződés 

 
Nagy Károly: 
A korábban megtartott munkamegbeszélésen elhangzottak alapján elkészült a 
hulladékgazdálkodási szerződés. Mielőtt azonban erről tanácskoznánk, kérem, hogy vitassuk meg 
a hulladékszállítási közszolgáltatási közfeladat átadásának kérdését! Át kívánjuk-e adni ezt a 
feladatot a hulladékkezelőnek? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szerződés szövege mellett szavazni kellene arról is, hogy a közbeszerzési törvény alapján adjuk 
át a feladatot a hulladékkezelőnek azzal a kiegészítéssel, hogy változás van a szolgáltató nevében: 
NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
 
Csontos József: 
Ahogy azt már a megbeszélésen megvitattuk, szerintem járható út lenne a feladatátadás. 
 
 
Jenei Károly: 
Támogatom! 
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Nagy Károly: 
Akkor amennyiben nincs egyéb hozzászólás, kérem szavazzunk a határozati javaslatról az alábbi 
formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig terjedő időtartamra a hulladékszállítási közszolgáltatás közfeladatot a Kbt. 9. § (5) 
bekezdés h) pontja alapján az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, 
Kenyérgyár út 19.) részére kívánja átadni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2015. (VII. 2.) 

KT határozata 
 

hulladékszállítási közfeladat átadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig terjedő időtartamra a hulladékszállítási közszolgáltatás közfeladatot a Kbt. 9. § (5) 
bekezdés h) pontja alapján az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, 
Kenyérgyár út 19.) részére kívánja átadni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
 
 
Nagy Károly: 
És akkor most tárgyalásra javaslom a szerződésben foglaltakat! Amint már a 
munkamegbeszélésen megvitattuk, a változtatásokkal módosított szerződésről lenne szó. 
 
Jenei Károly: 
Minden módosítás belekerült? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A megbeszélésen elhangzott javaslatok mindegyike belekerült a tervezetbe. 
 
Nagy Károly: 
A cégtől eddig még nem jött más irányú visszajelzés, melyből arra következtetek, hogy az ő 
részükről is elfogadhatónak ítélik meg a szerződés-tervezetet. Képviselő-társaimnak van-e további 
kérdése, hozzáfűznivalója a témához? 
 
Jenei Károly: 
Úgy gondolom, a munkamegbeszélésen részletesen megvitattuk a témát, és amennyiben minden 
általunk javasolt módosítás benne szerepel, elfogadhatjuk. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról az alábbi formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat melléklete szerinti, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az NHSZ 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel aláírja. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (VII. 2.) 

KT határozata 
 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat melléklete szerinti, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az NHSZ 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel aláírja. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 

4./ Közvilágítás korszerűsítése 

 
Nagy Károly: 
További két ajánlat érkezett, melyeket nyomtatott formában el fogjuk juttatni a képviselőknek és a 
későbbiekben ezt meg fogjuk tárgyalni. Mint tudjátok, néhány képviselő-társammal voltunk 
Tiszaszentimrén, az ottani LED-es közvilágítást megtekinteni. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem 
tetszett. Elsősorban a fényerővel voltak gondok. A jelenleg nálunk létező világítás minimum 
kétszeres fényerővel rendelkezik, ezt a helyszínen lévő szakember mérései is bizonyították. Ennek 
alapján értesítettük az ajánlattevőt, hogy nem fogadjuk el ajánlatát. Kértünk más vállalkozótól is 
árajánlatot, elsősorban azt, akinek már három helyen vannak elhelyezve fényszórói, valamint az 
ÉMÁSZ-t is megkerestük, hogy bérleti konstrukcióban mit tudnának ajánlani. Az már biztos, hogy 
a LED-es megoldás nem tetszett. Elsősorban más javaslatot kérnénk. Bár felsoroltak még egy-két 
olyan települést, ahol ezen technológiával van megoldva a közvilágítás, azokat meg lehet tekinteni, 
de amint meggyőződhettünk róla, nem valószínű, hogy ezt választjuk. Az ajánlattevő akár még 
autóbusszal is kivinné megtekinteni a települések közvilágítását.  
 
Jenei Károly: 
Az a LED-es technológia, amit láttunk, gyakorlatilag használhatatlan. Az utca egyik oldalát 
megvilágítja, úgy-ahogy, de a másik oldalon már nincs világos. Dupla lámpákkal nem volt olyan 
világos, mint most van nálunk egy lámpa. Nincs szórása. A hagyományos háromszorosan jobb. 
 
 
Nagy Károly: 
Kiábrándító volt. Nem tudom, más településen hogyan vált be, illetve milyen lehetőségek vannak 
még. 
 
Jenei Károly: 
Más helyeket is meg kell nézni. 
 
Nagy Károly: 
Megpróbálom megszervezni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A közbeszerzési terv módosításához szavazni kell, a tervezetből ki kell húzni. Amennyiben meglesz 
a nyertes ajánlattevő, bele kell majd tenni. 
 
Nagy Károly: 
Akkor tehát, amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk a következő 
határozat-tervezetről: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2015. (III. 26) határozattal 
jóváhagyott 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a módosított közbeszerzési tervet a 
helyben szokásos módon tegye közzé és a közbeszerzési tervbe felvett közbeszerzés végrehajtására 
az intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (VII. 2.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2015. (III. 26) határozattal 
jóváhagyott 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a módosított közbeszerzési tervet a 
helyben szokásos módon tegye közzé és a közbeszerzési tervbe felvett közbeszerzés végrehajtására 
az intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
(Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2015. évre tervezett közbeszerzéseit 
tartalmazó táblázat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 

5./ Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 
Nagy Károly: 
Javaslom, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság vegye kézbe az ügyet, és az IKSZT-vel 
közösen hajtsa végre.  
 
Csontos József: 
A Bizottság elnökeként egyetértek.  
 
Már Ágnes: 
Van esetleg olyan itt élő művészember, akit be lehetne vonni ebbe a tevékenységbe? 
 
Csontos József: 
Bárki javasolhat tagokat. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk a következő határozat-tervezetről: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § felhatalmazása alapján létrehozza a 
Gyöngyöstarjáni Települési Értéktár Bizottságot. 
A Bizottság tagjai a Képviselő-testület Kulturális és Településfejlesztési Bizottságának tagjai. 
A helyi értéktár bizottság működési szabályzatát a Képviselő-testület a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje meg Heves 
Megye Közgyűlésének elnöke és a Hungarikum Bizottság részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2015. (VII. 2.) 

KT határozata 
 

Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § felhatalmazása alapján létrehozza a 
Gyöngyöstarjáni Települési Értéktár Bizottságot. 
A Bizottság tagjai a Képviselő-testület Kulturális és Településfejlesztési Bizottságának tagjai. 
A helyi értéktár bizottság működési szabályzatát a Képviselő-testület a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje meg Heves 
Megye Közgyűlésének elnöke és a Hungarikum Bizottság részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
(A gyöngyöstarjáni települési értéktár bizottság szervezeti és működési 
szabályzata a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 

6./ Páva Kör támogatása 

 
Nagy Károly: 
A korábban említett zentai utazáshoz kéri a Páva Kör a képviselő-testület támogatását.  
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 100.000.- forintos egyszeri támogatási összeg 
odaítélését javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Ez az összeg megfelel a kérelemben szereplő támogatási kérelem összegének, melyhez árajánlatot 
is csatoltak. A 100.000.- forintos hozzájárulás felüli részt ki tudják pótolni.  
 
Kissné Mácsár Piroska: 
És hogyan fog történni az elszámolás? Ellenőrizni kellene az egyesület támogatás-felhasználását! 
 
Nagy Károly: 
A busz rendeléséhez a számla az önkormányzat nevére lesz kiállítva. Magam részéről javaslom a 
100.000.- forintos támogatás megszavazását. Tény, hogy valami más támogatásának rovására fog 
történni, de bízom abban, hogy év végén találunk további forrásokat. De most az lenne a legjobb, 
ha a támogatást meg tudnánk részükre adni. Amennyiben nincs több észrevétel, kérem 
szavazzunk a következő határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2015. évi Zentai Aratóünnep rendezvényen részvételről támogatásra és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2015. évi működési költségét 100.000.- 
forinttal megemeli olymódon, hogy Zentai Aratóünnep rendezvényen részvétel költségeiről az 
önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
Önkormányzat és a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodás 
megkötésére. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2015. (VII. 2.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2015. évi Zentai Aratóünnep rendezvényen részvételről támogatásra és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2015. évi működési költségét 100.000.- forint-
tal megemeli olymódon, hogy Zentai Aratóünnep rendezvényen részvétel költségeiről az 
önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
Önkormányzat és a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
 
Csontos József: 
Amint már korábban jeleztem egy-két szót szeretnék mondani a Bizottság üléséről. A Luca-nap 
megtartását december 12-én javasoljuk megtartani.  
 
Nagy Károly: 
Az a nap nem munkanap? 
 
Csontos József: 
De igen, de korábban már volt ilyen, hogy munkanapon tartottuk meg. Mivel a programok 
elsősorban délután vannak, szerintem nem jelent gondot. Ezen kívül úgy gondoltuk, hogy kb. 1,5 
millió forint költségvetésből oldanánk meg a programokat, elsősorban egy zenekarra, egy 
humoristára és egy sztárvendégre gondoltunk. Felmerült az az ötlet, hogy más faluból is 
fogadnánk bort, amiből szintén forralt bort lehetne készíteni. Ezt szintúgy, mint a tarjánit ingyen 
lehetne osztani.  
 
Szita Ferenc: 
Ezen kívül főzőverseny ötlete is felmerült, amit az önkormányzat támogatásából oldanánk meg. 
Úgy gondoltuk, ezzel lehetne színesíteni a programot. Felmerült a disznóvágás, kolbásztöltés is, 
ahol pénzért lehetne árulni a termékeket, de ez nem törvényes, így letettünk róla. 
 
Ludányi Ferenc: 
Személy szerint nem értek egyet azzal, hogy humoristát hívjunk. 
 
Jenei Károly: 
A főzőversenyhez nem kell az ÁNTSZ engedélye? 
 
Nagy Károly: 
Véleményem szerint ez beszerezhető! 
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Csontos József: 
A környékbeli falvakból meg lehetne hívni a polgármestereket, ezzel is bővíteni a lehetőségeket. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Sajnos ez az ötlet már Gyöngyöspatán is megbukott! 
 
Nagy Károly: 
A tervek jók, megvalósításukhoz a Bizottság segítségére feltétlenül számítok. Az IKSZT-t 
természetesen bevonjuk és igyekszünk minél szélesebb körűvé tenni a programot. 
 
Csontos József: 
Egyetértek. 
 
Már Ágnes: 
De délelőtt nem lesznek programok, ugye? 
 
Nagy Károly: 
Nem terveztünk. A leadott program elsőre jól hangzik, megfelelő segítséggel támogatható. Kérem, 
hogy amennyiben nincs további kérdés, szavazzunk a programtervünk módosításáról a következő 
határozati javaslat alapján: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint módosítja: 
"2015. december 5. Gyöngyöstarjáni Lucázás" helyett "2015. december 12. Gyöngyöstarjáni 
Lucázás" 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015. (VII. 2.) 

KT határozata 
 

2015. évi rendezvényterv módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint módosítja: 
"2015. december 5. Gyöngyöstarjáni Lucázás" helyett "2015. december 12. Gyöngyöstarjáni 
Lucázás" 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 

7./ Gyermektáboroztatásról 

 
Jenei Károly: 
Hirdetésként olvastam, hogy a Múzeum, tehát önkormányzati területen kíván táboroztatni 
gyermekeket a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület. Véleményem szerint erről 
mindenképpen kellene az önkormányzatnak kapnia tájékoztatást, mivel egyrészt a saját 
tulajdonában lévő ingatlanon tervezik a táboroztatást, másrészt pedig mivel gyermekekről van 
szó. Remélhetőleg nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol a felelősség kérdése felmerül, de 
véleményem szerint erről a témáról beszélni kell! Mivel az önkormányzat biztosítja a helyszínt és 
az egyesülettel nincs területhasználatról megállapodás, ez számunkra mindenképpen káros lehet. 
Amennyiben meglesz az egy hetes gyermektábor terve, mindenképpen külön megállapodás 




