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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2015. november 26-án 17,00 órakor 

megtartott üléséről készült 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

A Képviselő-testület döntései  
 

Rendelet 17/2015. (XI. 27.)  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (II.19.) rendelet módosításáról 

Határozat 65/2015. (XI. 26.) 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési 

koncepciójáról 

Rendelet 18/2015. (XI. 27.)  
egyes önkormányzati rendeleteknek a 2016. évi 

költségvetést megalapozó módosításáról 
Rendelet 19/2015. (XI. 27.)  a talajterhelési díjról 

Határozat 66/2015. (XI. 26.) 
Bárdos Barbara Ilona részvételéről Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában 

Határozat 67/2015. (XI. 26.) Járási Esélyteremtő Program jóváhagyásáról 
Határozat 68/2015. (XI. 26.) közmeghallgatásról 

Határozat 69/2015. (XI. 26.) 
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társuláshoz 
történő csatlakozási kérelméről 

Határozat 70/2015. (XI. 26.) 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

támogatásáról 

Határozat 71/2015. (XI. 26.) 
Autóbusz megállóhely ideiglenes létesítéséről 

 

Határozat 72/2015. (XI. 26.) 
Csatlakozás Gyöngyös-Mátra Turisztikai 

Közhasznú Egyesülethe 
Határozat 73/2015. (XI. 26.) igazgatási szünetről 
Határozat 74/2015. (XI. 26.) Gyöngyöstarján története könyv vásárlása 
Határozat 75/2015. (XI. 26.) érintésvédelmi felülvizsgálat 

Határozat 76/2015. (XI. 26.) 
Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökhelyettesének 

megválasztása 

Határozat 77/2015. (XI. 26.) 
Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 

elnökhelyettesének megválasztása 
Határozat 78/2015. (XI. 26.) 2015. évi bérmaradvány felhasználásáról 

Határozat 79/2015. (XI. 26.) 
Gyöngyöstarjánért Emlékérem kitüntetés 

adományozásáról 

Határozat 80/2015. (XI. 26.) 
„Kiemelkedő társadalmi tevékenységért” 

díszoklevél adományozásáról 

Határozat 81/2015. (XI. 26.) 
Galambfalva Községgel testvértelepülési kapcsolat 

felvételéről 
 
 

A jegyzőkönyv oldalszáma: 680 - 1047 
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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt  
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a meghívottakat 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 
napirenddel. Ennek megfelelően:  

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

végrehajtásáról 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi és Szociális Bizottság 
III. napirend: Az Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának elfogadása 
 Előadó:  Nagy Károly  polgármester 
 Előkészítésben részt vevők: Pénzügy – Szociális Bizottság 
IV. napirend: 2016. évi koncepció elfogadása 
 Előadó:  Nagy Károly  polgármester 
V. 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./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Nagy Károly: 

- Október 2-án közismert sportemberek jelenlétével MLSZ megyei igazgatóságainak 
sportnapjának adtunk otthont. Jenei Károly alpolgármester úr házigazdaként vezette le 
ezt a sikeres rendezvényt. 

- Október 4-én a gyöngyöstarjáni Pávakört KÓTA díjban részesítették. A budapesti átadó 
ünnepen én is jelen voltam. Ezúton is gratulálunk. 

- Október 7-én közbiztonsági fórumot tartottunk az érintettekkel itt a hivatalban. 
- Október 18-án megtartottuk az Idősek Napja rendezvényt. 
- Október 22-én a nemzeti ünnepi műsorunk után, 25 éves önkormányzati ünnepet 

tartottunk. 
- November 4-én Gyöngyösön a hulladékválogató átadóján vettem részt. 
- November 13-án az iskola kiemelkedően sikeres Márton-napi vers- és prózamondó 

versenyt rendezett, amelyért most is külön köszönetet mondok. Ennek finanszírozására az 
önkormányzati alapból 50.000 forintot biztosítottunk. 

- November 14-én iskolai SZMK bálon vettem részt. 
 
Megkérdezem tisztelt képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a két testületi ülés 
közötti történtekkel kapcsolatban? Amennyiben nincs, az iskola igazgatójának hiányában az 
óvoda vezetőjének tájékoztatójával folytassuk ülésünket. 
 

2./ Az óvoda tájékoztatója a két testületi ülés történtekről 

 
(Az óvoda beszámolója a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem az óvoda vezetőjét, van-e hozzáfűznivalója a beszámolójához?  
 
Szecskő Tiborné: 
A korábban elküldött írásos beszámolóhoz nincs sem hozzáfűzni valóm, sem kiegészítésem. 
 
Nagy Károly: 
Ebben az esetben megkérdezem képviselő-társaimat, hogy nekik van-e kérdésük a beszámolóhoz? 
Ha nincs, köszönöm a tájékoztatást! Ezek után felkérem a Képviselő-testület bizottságainak 
vezetőit, hogy számoljanak be a két ülés között történt eseményekről! 
 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója a két ülés között történtekről 

 
Szecskő Zsolt: 
November 9-én tartottunk bizottsági ülést, amelyen 4 fő Bursa Hungarica pályázatát tárgyaltuk, 
mind a négyen támogatásban részesültek. Ezen kívül rendkívüli települési támogatásokat 
bíráltunk el, melyek között voltak pénzbeli és természetbeni kérelmek, hiszen a tél közeledtével 
egyre többen gondolnak a téli tűzifára. Ennek keretében 32 fő számára tudtunk 5 mázsa tűzifát 
megállapítani. Ezen az ülésen megválasztottuk Ludányi Ferenc képviselő-társunkat a bizottság 
elnök-helyettesének és kérnénk a képviselő-testületet, hogy fogadja el javaslatunkat. 
 
Ludányi Ferenc: 
A mai napon, a testületi ülést megelőzően is tartottunk bizottsági ülést, amelyen egyrészt szociális 
kérelmeket bíráltunk el, ennek keretében pénzbeli és természetbeni rendkívüli támogatásokat 
tudtunk megállapítani a kérelmezők számára. Ezen kívül megtárgyaltuk a 2015. évi költségvetési 
rendelet módosítására tett előterjesztést, valamint az önkormányzat I-III. negyedéves 
tájékoztatóját, mindkettőt elfogadásra javasolunk a képviselő-testületnek. A 2016. évi koncepciót 
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is elfogadtuk és tárgyalásra javasoljuk a képviselő-testületnek, valamint a 2016. évi rendeleteket 
megalapozó, korábban már a testület által megtárgyalt, de immár egységes formában elkészített 
rendelettervezetet is tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a testület felé. 

4./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója a két ülés között 
történtekről 

 
Csontos József: 
Holnap lesz bizottsági ülésünk, melyen a Luca napról lesz szó. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a beszámolót. 
 

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

- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról döntöttünk, az 
igényt benyújtottuk, kaptunk 2,9 millió forintot. 

- Rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról is döntöttünk, ezt az igényt is 
benyújtottuk, 45 m3 szociális tűzifát nyertünk, melynek kiosztása folyamatos. 

- Dobó u. 45. szám alatti ingatlan értékesítéséről. (A Duna House ingatlanközvetítővel van 
értékesítési szerződésünk.) 

- Galambfalva település kapcsolatfelvételének támogatásáról. (A megszavazott 162.000.- 
forintból 140.000.- forint lett felhasználva.) Együttműködési megállapodást írtunk alá és 
a Hungarikum pályázat beadásához partner településként jelöltük meg Galambfalvát. 
December 10-13-ig 11 fős delegációt fogadunk. 

- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra pályázat benyújtásra került, de plusz mennyiséget nem nyertünk. 

- Bursa Hungarica pályázat kiírása lezajlott, amint hallhattuk a beadott pályázatok 
sikeresen szerepeltek. 

- Gyöngyöspata kistérségi csatlakozási kérelmének támogatását elküldtük az illetékeseknek. 
- ASP csatlakozásról. (Döntés lejelentve.) 
- Idősek települési támogatásáról. (Idősek napi rendezvények és azt követően megtörtént.) 
- Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásnak felülvizsgálatáról. (Illetékesek 

megkapták.) 
 
Tájékoztatás születési támogatás megállapításáról 
2015. november 19-ig 14 esetben történt gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtható 
rendkívüli települési támogatás hivatalból történő megítélése azon családok esetében, amelyben a 
gyermek gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkezik és legalább az egyik szülő életvitelszerűen 
Gyöngyöstarjánban lakik. 
A támogatás minden esetben 10.000.- forint. 

 

II. napirend: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Átadom a szót Gyenesné Fekete Ildikónak, a gazdasági előadónak! 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Felügyeleti szervi hatáskörben a bevételi előirányzat 4 különböző jogcímen összesen 5.813.000.- 
Ft összegben emelkedik. Elsősorban a 2014. évi normatív támogatás elszámolására, majd 
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kulturális feladatok támogatására, bérkompenzációra és szociális feladatok finanszírozására 
érkeztek ezek a bevételek. 
Sajtá hatáskörben a 2014. december hónapban megérkezett 2015. évi normatív támogatás 
rendezése címén a tartalékból a pénzforgalom nélküli bevételekre került át. Itt tényleges kiadás és 
bevétel nem történik, csak technikai jellegű a pénzforgalom. 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük a tájékoztatást. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy észrevétel, hozzászólás, kérdés 
van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk a rendelet módosításáról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2015. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2015. (II.19.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

III. napirend: Az önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának elfogadása 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Az előterjesztést korábban megküldtük, most ismét felkérem Gyenesné Fekete Ildikót, hogy 
szóban is tegye meg tájékoztatóját! 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A betervezett beruházások közül a közvilágítás korszerűsítése (3 millió Ft), és a térfigyelő kamerák 
bővítése (1,5 millió Ft) még nem valósult meg. A fedezet rendelkezésre áll. Továbbá a művelődési 
ház felújítására betervezett 1,5 millió forint nem valósult még meg, de erre sikeresen pályázott az 
Önkormányzat. A pályázaton 250 ezer forintot nyertünk, s ennek megvalósulása 2016. évben 
várható. 
 
Nagy Károly: 
Kiegészítésként még hozzátenném, hogy az Önkormányzat lehetőségei megváltoztak. Év végén 
nem lehet hitelfelvételünk, csak kormányzati engedéllyel. A beruházások elsősorban azért nem 
lettek megvalósítva, hogy ne legyen év végén hitelállományunk. Jelenleg egy beruházásunk még 
függőben van, ezért nem akartam elkölteni a beruházásokra még felhasználható összeget – nem 
szeretném lehetetlen helyzetbe hozni az önkormányzatot. A folyamatban levő beruházáshoz az 
elszámolást meg kell, hogy ejtsék még december 31-ig. Amennyiben ezek után még marad 
beruházásra költhető összeg, azt később felhasználjuk. Kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen elmaradt beruházásokról van szó? Térfigyelő rendszer kiépítésére sem emlékszem. 
 
Nagy Károly: 
Sajnos ezt is elhalasztottuk, amint a közvilágítás korszerűsítését, illetve a Művelődési Ház 
lépcsőjének felújítását. 
 
Szecskő Zsolt: 
De a jövőben ezeket meg fogjuk valósítani? 
 
Nagy Károly: 
Igen, bízom benne. Van-e további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni az önkormányzat I-III. negyedéves 
tájékoztatóját? 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
tájékoztatást elfogadta. 

IV. napirend: 2016. évi koncepció elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Amint láthatják képviselő-társaim is, szegényes beruházási összegek fedezhetők fel a 2016-os 
koncepcióban. Úgy gondolom, nem árt óvatosnak lenni, illetve még várom képviselő-társaim 
ötleteit, milyen jellegű beruházást képzelnek el a jövő évre. Ez alapján fogjuk összeállítani a jövő 
évi költségvetést, de természetesen a későbbiekben is tudunk rajta módosítani. Az előzetes 
koncepcióhoz van-e kérdés? A benne szereplő egyes tételek megtárgyalásával a mai napon a 
későbbiekben fogunk foglalkozni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ilyen például a bérleti és a temetői díjak módosítása. A koncepcióban szereplő tételek a KSH 
számításai alapján lettek kialakítva, átlagosan 2%-kal emelve az idei díjakat.  
 
Jenei Károly: 
Teljesen értelmetlennek tartom a helyenként 2 forinttal történő emelést. Ezekben az esetekben 
legalább 5 forinttal emeljünk, vagy egyáltalán ne. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A feltüntetett díjak ÁFA nélküliek, a bruttó díjak számításánál törekedtünk a kerekítési szabályok 
figyelembe vételére, mindenhol 0 vagy 5 forint végű összegeket kialakítva. 
 
Jenei Károly: 
Véleményem szerint akkor pedig a bruttó díjakat kellene megjeleníteni, mivel a lakosság is 
elsősorban ebből tájékozódik. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Természetesen a lakosság felé a bruttó árak fognak megjelenni. 
 
Nagy Károly: 
A rendeletben szerepeltethetünk bruttó árakat? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. 
 
Jenei Károly: 
A ritkán igénybe vett szolgáltatásoknál, mint például a Művelődési Ház egy napra történő igénybe 
vételénél nem látom az emelést. Bár ezek az esetek igen ritkák, mégis javaslom ezeknél is a 
legalább 2%-kal történő emelést.  
 
Már Ágnes: 
Jogosnak érzem a legalább 2%-os emelést ezekben az esetekben is. 
 
Nagy Károly: 
Akkor tehát 2 %-os emelést javasoltok. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A következő testületi ülésre pedig ki fogjuk szorozni a bruttó árakat.  
 
Nagy Károly: 
Egyéb javaslat vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozat tervezetről az 
alábbi formában: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadta az alábbi kiegészítésekkel: 
- a rendeletben és határozatban megállapított, önkormányzat és intézményei részére fizetendő 
díjakat bruttó módon kell meghatározni olymódon, hogy az átlagos 2%-os emelést követően azok 
összege 0 vagy 5 forintra végződjön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a saját bevételek és fizetési 
kötelezettségek 3 évre várható keretszámairól szóló határozati javaslatot az államháztartásról 
szóló törvény 29/A. §-a szerint terjessze a Képviselő-testület elé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezetét 
terjessze a Képviselő-testület és bizottságai elé az államháztartásról szóló törvény végrehajtási 
rendeletének 27. §-a szerint. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. február 15.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadta az alábbi kiegészítésekkel: 
- a rendeletben és határozatban megállapított, önkormányzat és intézményei részére fizetendő 
díjakat bruttó módon kell meghatározni olymódon, hogy az átlagos 2%-os emelést követően azok 
összege 0 vagy 5 forintra végződjön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a saját bevételek és fizetési 
kötelezettségek 3 évre várható keretszámairól szóló határozati javaslatot az államháztartásról 
szóló törvény 29/A. §-a szerint terjessze a Képviselő-testület elé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezetét 
terjessze a Képviselő-testület és bizottságai elé az államháztartásról szóló törvény végrehajtási 
rendeletének 27. §-a szerint. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. február 15. 
 

V. napirend: Indítványok, egyebek 

 
1./ Egyes rendeletek módosításáról szóló rendelettervezet 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! A rendelettervezet célja, hogy minden életbe lépjen 2016. január 1-
jével. Az előterjesztésben kiegészítés szerepel az előző ülésen elfogadott rendelethez képest. 
Háziorvosok támogatását az Uniós jogszabályokkal való egyezőség miatt utalással láttuk el, amit a 
10. szakasz tartalmaz. Az előterjesztés ezenkívül az eredeti előterjesztéssel megegyező. 
Az 5. szakaszban módosításra került egy szakasz, de ha 2%-kal emeljük ezen díjakat is, amelyet 
önkormányzati rendelet állapít meg, ennek megfelelően kiegészülne az új díj megállapításával, 
melyeket bruttó díjban állapítunk meg.  
 
Nagy Károly: 
A mezőőri szolgálattal kapcsolatban van gyakorlatiasabb kérdés. A cél az lenne, hogy az 
önkormányzatnak ne legyen a mezőőri szolgálattal kapcsolatban kiadása, ezért földterülettől 
függően a földtulajdonosok hozzájárulását egyöntetűen 1.250.- forint/hektárban állapítanánk 
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meg. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy kivitelezhető-e így a fenti díj bevezetése? Szerintem 
járható lenne az egységesen alkalmazott díj minden típusú földterületre. Környezettanulmányként 
megnéztük a környező települések gyakorlatát. Van olyan hely, ahol külön van megállapítva 
szőlőre, szántóra és gyümölcsösre, de van olyan község is, ahol egységes a díjszabás. 
Természetesen nem zárkózunk el az olyan javaslattól, mely szerint a gyümölcsös, szőlő többel 
járuljon hozzá, mint a rét vagy szántó tulajdonosa. 
 
Ludányi Ferenc: 
A gazdák azonban elvárásokat fognak megfogalmazni, amennyiben fizetniük kell. Ilyen például, 
hogy mindig dolgozzanak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Amennyiben reggeltől estig dolgoznak, 10 millió forintért tudjuk biztosítani a mezőőri szolgálatot. 
Jelenleg napi 8 órában dolgoznak.  
 
Már Ágnes: 
És nem lehet a két főt úgy beosztani, hogy egyszerre egy dolgozzon, és felváltva járják a területet? 
 
Ludányi Ferenc: 
Sajnos nem lehet. 
 
Már Ágnes: 
És mi az oka? 
 
Nagy Károly: 
Egyedül nem intézkedhet. Nem beszélve arról, hogy az egyedüli munkavégzés kockázatokkal is 
jár. 
 
Jenei Károly: 
Ezen kívül technikai vonatkozásai is vannak. 
 
Ludányi Ferenc: 
Fegyvert viselhetnek szolgálat közben? 
 
Nagy Károly: 
Igen. A különböző időpontokban történő munkavégzésnek elsősorban az a lényege, hogy ne 
legyenek kiszámíthatóak. 
 
Már Ágnes: 
Lehet tudni, hogy hányszor intézkedtek? 
 
Nagy Károly: 
Számszerűen most nem tudom megmondani, de voltak intézkedések. Véleményem szerint hatásos 
volt a jelenlétük a külterületen.  
 
Már Ágnes: 
És milyen tapasztalatok vannak az előző időszakról? 
 
Nagy Károly: 
Számszerűen több panasz volt.  
 
Már Ágnes: 
Ezek szerint érezhetően kevesebb akkor most a bejelentés?! 
 
Nagy Károly: 
És nem csak a mezőgazdaságilag aktív időszakban. Télen lopni szokták a fákat, csipkéznek. Ezek 
elhárítása mellett szemét lerakás-feltárást is végeznek. Szerintem az 1.250.- forint hektáronként 
elviselhető.  
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Szecskő Zsolt: 
Mégis meg kell gondolni, hogy ketten járnak. Az eddigi időszakot tanulópénznek tekintve meg 
kellene vizsgálni azt is, hogy mi van akkor, ha felváltva járnak? Ha egyedül van a mezőőr és 
intézkednie kell, hívja a rendőrt! Ha a nap több szakában ketten járnak, nem annyira hatékony! 
Baj esetén intézkedésre hívja fel a társát vagy a rendőrt! Kis lopások esetén nem kell két ember! 
Nagynál pedig ne intézkedjen, csak figyelmeztessen! Ezen kívül nem mindegy, hogy a föld 
tulajdonosára vagy a föld használójára vetjük ki? Kétséget szülhet! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Aki a naptári év első napján a föld használója, ha ez nem ismert, akkor a föld tulajdonosa. 
 
Szecskő Zsolt: 
Személy szerint az összeget sem találom kevésnek! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az összeget úgy számoltuk ki, hogy előre láthatóan mennyi költség fog felmerülni és milyen állami 
finanszírozást tudunk igénybe venni.  
 
Szecskő Zsolt: 
De azt is figyelembe kell venni, hogy gyep, legelő és rét esetében más a jövedelmezőség!  
 
Jenei Károly: 
Ezen kívüli az intézkedések elsősorban nem ezekre a területekre vonatkoznak. Azonban azt nem 
tartom jó ötletnek, hogy a mezőőr ne intézkedjen! Bizonyos feladatok ellátására meg lehet osztani 
a két főt, de vannak időszakok, amikor nem célszerű egyedül dolgozniuk. Egyébként mekkora 
területet birtokol a legnagyobb gazdálkodó? 
 
Szecskő Zsolt: 
Van 100 hektár szántó egy ember kezében, szőlőterületnél 30 hektár, de a többség 10-20 hektár 
közötti. Ennél kisebb területtel pedig nagyon sokan rendelkeznek. Figyelembe kell venni, hogy 
attól a pillanattól, hogy pénzt kérünk a terület védelmére, elvárások fognak felmerülni. 2 fővel 
pedig nem tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni. 
 
Nagy Károly: 
Nem értek egyet! Az embereket megnyugtatja az a tudat, hogy van mezőőr! 
 
Jenei Károly: 
Az erdőtulajdonosok nem szerepelnek ebben az előterjesztésben! 
 
Szecskő Zsolt: 
Az erdő egy teljesen más terület. Ott a mezőőr nem intézkedhet! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Csak a termőföld tulajdonosok, illetve –használók járulhatnak hozzá a mezőőri tevékenységhez. 
 
Már Ágnes: 
Ha egy személynek 30 hektár szőlője van, ha a hasznát nézzük, az 1250 forint nem jelenthet nagy 
gondot! 
 
Ludányi Ferenc: 
Viszont a legelőt vagy gyepet ne vegyük 1250 forintra! 
 
Nagy Károly: 
Valóban nem termel annyi értéket, de igazságot sehogyan sem tudunk hozni. Véleményem szerint 
legyünk egységesek! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
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Ugyanezt a témát tárgyaltuk 2014. júniusi ülésen. Akkor 2014. augusztusi indulással számoltunk 1 
millió forint bevétellel és 2 millió forint kiadással. A különbözetet akkor is ki kellett volna fizetnie 
valakinek. 
 
Jenei Károly: 
Ez a vita felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán szükség van-e mezőőri szolgálatra? Önkormányzati 
fenntartású nem lehet! A földtulajdonosok területeit védi – ha nem is teljes mértékben.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem azt mondom, hogy ne foglalkozzunk a témával, de föl kell készülni arra, hogy kritikát fognak 
megfogalmazni a mezőőri szolgálattal kapcsolatban és ezekre nekünk kell válaszolni. A mezőőrök 
irányítására, munkabeosztására nagyon oda kell figyelni! Szüreti, illetve veszélyeztetett 
időszakban természetesen legyenek ketten, de télen illetve tavasszal, amikor nincs olyan időszak? 
Akkor lehetnének egyedül is! De tekintsük ezt az első évet próbaévnek! Később is tudunk 
módosítani, ha szükséges. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a javaslatot. Ha legközelebb lesz valamilyen gyűlés a földtulajdonosok, illetve –
használók részvételével, javaslom, hogy hívják meg a mezőőröket is és hallgassák meg az 
ötleteiket! Egyéb javaslat vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet 
módosításáról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2015. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   
EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKNEK A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST 

MEGALAPOZÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
2./ A talajterhelési díjról szóló rendelet tervezete 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A jelenleg hatályban lévő rendeletünk meglehetősen régi. Időközben többször módosult a 
környezetterhelésről szóló törvény, ennek megfelelően módosítani kell a rendeletünket is. A 
megküldött előterjesztés ennek megfelelően lett kidolgozva. A különféle kedvezményekre, 
mentességekre vonatkozó rész módosítása a harmadik szakaszban található. 
 
Nagy Károly: 
Ez vonatkozik a 70. életévüket betöltöttekre és még? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
50%-os kedvezményben részesül az, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermeket nevel. Ilyen körülbelül 4-5 ügyfél van. Azok az ingatlanok, ahol csak kerti csap van, de 
nincs bevezetve a víz a lakásba, ide javaslom, hogy díjmentességben részesüljenek! 
 
Nagy Károly: 
Ez az a réteg, ahol úgysem tudják megfizetni a talajterhelési díjat. 
 
Jenei Károly: 
A talajterhelés csak a szennyvíztermelés miatt kivethető. Ahol nincs szennyvíztermelés, nincs 
talajterhelés! 
 
Már Ágnes: 
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Mekkora összegről beszélünk? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
1.800.- forint/m3 
Nagy Károly: 
20m3 esetén közel 40.000.- forint. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
De ha tudja igazolni, hogy a szennyvizet a megfelelő módon elviteti, nem kell fizetni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azért van a díj, hogy vitessék el! 
 
Nagy Károly: 
Egyéb kérdés, amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendeletről! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2015. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
3./ Arany János Tehetséggondozó program 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Az anyagot kiküldtük, rászoruló, tehetséges gyermekek támogatásáról van szó.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Bárdos Barbarát osztályfőnöke terjesztette fel. Most esedékes a pályázatról dönteni. Gimnáziumi 
kollégiumi ellátásban, illetve tehetséggondozásban tudnak segítséget adni.  
 
Szecskő Zsolt: 
A pályázó konkrétan abba az iskolába akar bekerülni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen.  
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolom, nem lehet kérdéses tehetséges gyermekek helyzetének javítása, úgyhogy 
amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Bárdos Barbara Ilona részvételéről Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
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A Képviselő-testület támogatja, hogy Bárdos Barbara Ilona nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja 
neve: Mátyás Márta) Gyöngyöstarján település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a határozattal együtt − határidőre a tanuló által az 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 12. 
 
4./ Járási Esélyteremtő Program 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztésben megküldtük a terjedelmes anyagot, amely elkészült a Járási Esélyteremtő 
Programmal kapcsolatban. A testületnek kell szavazni arról, hogy jóváhagyja-e! 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs hozzáfűznivaló a testület részérül, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Járási Esélyteremtő Program jóváhagyásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Járási 
Esélyteremtő Programterv elfogadására” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező „Járási Esélyteremtő 
Programtervet”. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Járási Esélyteremtő Programtervet a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 
 
 
5./ Közmeghallgatásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Van-e más javaslat az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? Elsősorban Gyöngyöstarján 
önkormányzatának 2015. évi teljesítései lennének napirenden, illetve természetesen a jelenlévők 
kérdéseire válaszadás. 
 
Már Ágnes: 
Hol lesz a közmeghallgatás? 
 
Nagy Károly: 
Itt, a tanácsteremben. Ha nincs más észrevétel, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatról. 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

közmeghallgatásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 7-én (hétfőn) 18 
órakor közmeghallgatást tart. 
Helyszín: a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme (3036 Gyöngyöstarján, 
Jókai Mór tér 3.) 
Napirend:  
1. Önkormányzati feladatok 2015. évi teljesítése 
Előterjesztő: Nagy Károly polgármester 
2. Bejelentések, indítványok 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról és 
napirendjéről hirdetményi úton, az önkormányzat honlapján és a hangoshírmondó rendszeren 
keresztül tájékoztassa a lakosságot. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. november 27. 
 
Nagy Károly: 
5 perc szünetet rendelek el. 
 
(A képviselő-testület ülése szünet után folytatódik.) 
 
6./ Gyöngyössolymos csatlakozási kérelme a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú 
Társuláshoz 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Az ülés előtt megküldtük az anyagot. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, kérem 
szavazzunk a határozatról az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulásához történő csatlakozási kérelem befogadására irányuló kérelmet, és 
az alábbi döntést hozta. 
1. A Képviselő-testület Gyöngyössolymos Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét az alábbi 
feladatok társult formában történő ellátására vonatkozóan 2016. január 1. napi hatállyal 
támogatja:  
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.  
A feladatellátás a Társulás által fenntartott intézmény, a KHSZK keretein belül valósul meg.  
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási megállapodás I. számú – a tagönkormányzatok 
felsorolását tartalmazó – pontjának 2016. január 1-i hatállyal történő kiegészítését a 
„Gyöngyössolymos Község Önkormányzata - 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.” 
szövegrésszel.  
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3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanácsot, 
valamint a Polgármestert, hogy a Társulási megállapodás módosítását aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. december 12. 
 
7./ Gyöngyöstarjáni Sportkör elmaradt tájékoztatója 
 
Jenei Károly: 
A megyei első osztályban található községek kiállíthatnak 1 felnőtt és 7 utánpótlás korosztályú 
csapatot. 6-18 év között ennek többé-kevésbé megfelelünk, az U 16 csapatban 11 gyöngyöstarjáni 
és néhány más községből való fiatalkorú játszik. Sajnos el kell mondani, hogy a gyöngyöstarjániak 
nem igazán aktívak, a legutóbbi meccsre sem mentek el. Az U 9-13 korosztályban csak 
gyöngyöstarjániak, az U 14-ben 2 kivételével csak gyöngyöstarjáni van. Szerencsétlen eset, hogy a 
tavalyi U 14 csapatból az idei évre összesen ketten maradtak. A falubeliek több problémával 
küzdenek. Költségkímélés miatt elsősorban helybelieket tudunk fogadni, sajnos azonban el kell 
mondani, hogy több helybeli más községben játszik, mivel ott jobbak a feltételek.  
A sportpálya melletti öltöző majdnem kész, a bútorozás később várható. Kérésem lenne a 
testülethez, hogy mivel az MLSZ pályázat költségvetési éve júliustól májusig tart, az elszámolásnál 
vegyük figyelembe és a jövő évben tervezendő sporttámogatás korábban kerüljön a számlára! 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük a tájékoztatót! Óriási munka van a Sportkör mögött. Fiatalos, lendületes csapatról van 
szó. Szerintem nem lehet akadálya a támogatás korábban történő elutalásának.  
 
Jenei Károly: 
2015/2016 évi támogatással kapcsolatban 15.4 millió forintról jött határozat. Elsősorban a 
gyepszőnyeg állapotának megőrzése, hangosítás, utaztatás, utánpótlás-nevelés van benne. Az 
ehhez biztosítandó önerőt kell megszerezni valahogy. 
 
Ludányi Ferenc: 
Helyi cégek támogatása esetleg? 
 
Jenei Károly: 
Van néhány ígéretes partner, de erre visszatérünk a jövő évben. 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük. Örülök a pályázatnak, ez azt jelenti, hogy fejlődik a sport a faluban. A felvetésről 
december 17-én szavazunk. 
 
8./ Országos Mentőszolgálati Alapítvány kérelme 
 
(Támogatás kérelem a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
Nagy Károly: 
Minden évben szoktuk támogatni az Alapítványt. Idén is 10.000.- forint támogatást javaslok. 
Amennyiben nincs egyéb hozzáfűznivaló, kérem szavazzunk a határozatról az alábbi formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 



 695 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2015. (XI. 26.) 
KT határozata 

 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
9./ Kérelem autóbusz megállóhely létesítésére  
 
(A kérelem a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Kérelem lényege, hogy a Petőfi út végén, a temető sarkán, ahol az autóbusz megfordul, tegye le az 
utasokat. Sok idős ember szeretne a falu központjában felszállni, hogy ki tudjon menni a 
temetőhöz. Beszéltem a Volán illetékeseivel, úgy gondolják, hogy meg lehet oldani, de határozatot 
kell róla hozni. Amennyiben megszavazzuk, táblát fogunk kapni a temetőhöz, pontosabban ahol 
fordul az autóbusz. 
 
Már Ágnes: 
Ez jár valamilyen plusz költséggel? 
 
Nagy Károly: 
Nem. Véleményem szerint március 1-jével meg lehetne oldani. Amennyiben nincs más észrevétel, 
kérem szavazzunk a határozatról a következő formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Közép-Magyarországi 
Közlekedési Központot, hogy Gyöngyöstarján, köztemető mellett kísérleti jelleggel autóbusz-
megállóhelyet létesítsen. 
Az autóbusz-megállóhelyet a következő járatok érintsék: 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 08:55 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 09:10  
naponta 3680/13 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 11:00 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 11:15 
munkaszüneti napok kivételével naponta 3680/17 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 15:30 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 15:45 
minden nap 3680/27 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 09:20  
Gyöngyös, autóbusz-állomás 09:35 
minden nap 3680/18 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 11:20  
Gyöngyös, autóbusz-állomás 11:35 
munkaszüneti napok kivételével naponta 3680/22 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 15:50  
Gyöngyös, autóbusz-állomás 16:05  
minden nap 3680/32 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a KMKK részére küldje 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Autóbusz megállóhely ideiglenes létesítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Közép-Magyarországi 
Közlekedési Központot, hogy Gyöngyöstarján, köztemető mellett kísérleti jelleggel autóbusz-
megállóhelyet létesítsen. 
Az autóbusz-megállóhelyet a következő járatok érintsék: 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 08:55 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 09:10  
naponta 3680/13 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 11:00 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 11:15 
munkaszüneti napok kivételével naponta 3680/17 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 15:30 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 15:45 
minden nap 3680/27 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 09:20  
Gyöngyös, autóbusz-állomás 09:35 
minden nap 3680/18 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 11:20  
Gyöngyös, autóbusz-állomás 11:35 
munkaszüneti napok kivételével naponta 3680/22 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 15:50  
Gyöngyös, autóbusz-állomás 16:05  
minden nap 3680/32 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a KMKK részére küldje 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
10./ Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesülethez való csatlakozásról 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolom hasznot húzhat azzal a község, ha csatlakozik a Gyöngyös-Mátra Turisztikai 
Egyesülethez. Új, lendületes vezetés van, ami előre lendíthetné a község turizmusát is. 
Véleményem szerint meg kellene ragadni a lehetőséget.  
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem addig, amíg nincs világos elképzelés arról, merre kellene elindulni, ez csak kidobott 
pénz.  
 
Már Ágnes: 
De lehet motiváló erő is! 
 
Jenei Károly: 
Meg lehetne bízni azzal egy szakembert, hogy mérje fel, milyen elképzelések mentén lehetne 
elindulni és mit lehetne a helyi adottságokból kihozni! Mi az igény és mi a lehetőség? Erre az 
összegre tanulópénzként is tekinthetnénk! 
 
Szecskő Zsolt: 
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De ha nincs helyi partner, nem lehet megcsinálni! Föl kellene mérni a látogatókat, hogy milyen 
elképzelésekkel jönnek a településre! 
 
Már Ágnes: 
Le kellene ülni ezzel a szakemberrel és átbeszélni a lehetőségeket! 
 
Szecskő Zsolt: 
De a falu számára kell turizmust csinálni, nem a szakember számára! A falu hasznát kell 
elsősorban figyelembe venni! Nincsenek prospektusaink, nem tudunk semmit felmutatni! 
 
Nagy Károly: 
Volt elképzelés korábban is, de nem használtuk ki a lehetőséget! Egy ideig működött, de aztán 
abbamaradt, mert nem tudtunk fizetni érte. Most megint van egy lehetőség, amiben a Mátra lenne 
a központban. Gyöngyöstarján nem tud egymagában turizmust építeni! Talán ha a Mátra 
Egyesület megalakul és mi is tagok leszünk, talán több lehetőség lesz turizmust kiépíteni! 
Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk a határozat-tervezetről a következő formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja csatlakozását a 
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülethez (3200 Gyöngyös, Fő tér 10.) 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Gyöngyös-Mátra Turisztikai 
Közhasznú Egyesület elnökét értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Csatlakozás Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülethez 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja csatlakozását a 
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülethez (3200 Gyöngyös, Fő tér 10.) 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Gyöngyös-Mátra Turisztikai 
Közhasznú Egyesület elnökét értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
11./ Igazgatási szünet elrendeléséről 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A két ünnep közötti négy munkanapról van szó. Elsősorban az ünnepek miatt lecsökkent 
ügyfélforgalom és a munkatársak szabadságainak kiadásában lenne szerepe. Az anyakönyvi 
ügyeletet természetesen ellátjuk. Kérem a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az igazgatási 
szünethez! 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a határozati javaslatról az 
előterjesztésnek megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2015. (XI. 26.) 
KT határozata 

 
igazgatási szünetről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2015. 
december 28-31-ig. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi 
ügyeletről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
12./ Dr. Bodnár László könyvének megvásárlásáról 
 
Nagy Károly: 
Szép, tartalmas könyv jelent meg Gyöngyöstarjánról,  Dr. Bodnár László tollából. Véleményem 
szerint nagyon szép ajándék lenne a Luca napra meghívott vendégeink számára, gondolok itt a 
testvértelepülések képviselőire, illetve a meghívottakra. 50 db könyv ajándék célból történő 
vásárlására gondoltam. Ez a mennyiség biztosan el fog fogyni, tekintettel a meghívottak nagy 
számára. Mivel az író megjelenés előtt is kért támogatást, de akkor nem tudtunk biztosítani 
számára, így utólag lehetne támogatni a könyv megjelenését. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem is érdemes lenne venni belőle, mivel turisztikai célra, illetve ajándéknak is nagyon jó 
lenne. 
 
Nagy Károly: 
Akkor ha nincs több észrevétel, kérem szavazzunk a következő határozat-tervezetről: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Gyöngyöstarján története című könyvből a kiadótól 250 000 Ft értékben vásároljon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján története könyv vásárlása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Gyöngyöstarján története című könyvből a kiadótól 250 000 Ft értékben vásároljon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
13./ Érintésvédelmi vizsgálat árajánlatról 
 
(Az árajánlat a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Meglehetősen nagy különbségek vannak az egyes árajánlatok között! Ugyanazt a szolgáltatást 
nyújtja valamennyi árajánlatot adó cég? 
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Nagy Károly: 
Igen. Véleményem szerint éppen ezért érdemes lenne a legjobb ajánlatot kiválasztani. 
 
Ludányi Ferenc: 
Egyetértek. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben meg tudunk ebben egyezni, kérem szavazzunk a következő határozat-tervezetről: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményeinek érintésvédelmi felülvizsgálatát 2016. évben a benyújtott árajánlatok értékelését 
követően a Summarker Kft.-vel (Gyöngyös) kívánja elvégeztetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2016. február 15.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

érintésvédelmi felülvizsgálat 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményeinek érintésvédelmi felülvizsgálatát 2016. évben a benyújtott árajánlatok értékelését 
követően a Summarker Kft.-vel (Gyöngyös) kívánja elvégeztetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2016. február 15. 
 
14./ Bizottságok elnök-helyetteseinek megválasztásáról 
 
Nagy Károly: 
A bizottságok megválasztották maguk közül a jelölteket az elnök-helyettesi posztra? 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság Ludányi Ferencet javasolja elnök-helyettesnek. 
 
Nagy Károly: 
Akkor ha nincs ellenvetés, kérem szavazzunk a határozatról a következő formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Pénzügyi és 
Szociális Bizottsága elnökhelyettesévé Ludányi Ferenc Tibor képviselőt választja. 
 
Felelős: Szecskő Zsolt, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökhelyettesének megválasztása 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Pénzügyi és 
Szociális Bizottsága elnökhelyettesévé Ludányi Ferenc Tibor képviselőt választja. 
 
Felelős: Szecskő Zsolt, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság Benedek Pétert javasolja elnök-helyettesnek. 
 
Nagy Károly: 
Ebben az esetben is, ha nincs ellenvetés, kérem szavazzunk a határozatról a következő formában: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Kulturális és 
Településfejlesztési Bizottsága elnökhelyettesévé Benedek Péter képviselőt választja. 
 
Felelős: Csontos József, Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének megválasztása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Kulturális és 
Településfejlesztési Bizottsága elnökhelyettesévé Benedek Péter képviselőt választja. 
 
Felelős: Csontos József, Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
15./ Bérmaradvány 
 
Nagy Károly: 
Két fő nyugdíjba vonulása után 1 főt vettünk fel, a munkafeladatokat szétosztottuk a dolgozók 
között. Ezen kívül egy fő pozíciója nincs betöltve az IKSZT-ben. Ezen okokból maradt több, mint 2 
millió forint bérmaradványunk. Véleményem szerint honorálni kellene a többletmunkát! De 
mindenkinek egyöntetűen! Gondolok itt az óvodai és konyhai dolgozókra is! 
 
Szecskő Zsolt: 
Mekkora a dolgozók leterheltsége? Mi a tapasztalat? Mennyiben változott a feladatellátás? 
Hogyan tudják ellátni ezeket a feladatokat? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Jellemzően túlmunkában. Anyakönyvvezető eddig három fő volt, most már csak kettő. A két fő 
nyugdíjba vonulása utáni többletmunkákat is megérezzük.  
 
Szecskő Zsolt: 
Hosszú távon tartható a helyzet? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az utóbbi időben változtak a hatáskörök. Nem tudjuk előre megmondani, hogy a jövőben marad-e 
a jelenlegi helyzet, vagy ismét változások várhatóak! Még egyáltalán nem tudunk tervezni! 
 
Szecskő Zsolt: 
Elégedetlenség nincs a dolgozók részéről? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Fogalmaznak meg panaszokat, de a feladatot el kell látni! 
 
Már Ágnes: 
Ha nem osztjuk ki a bérmaradványt, elvész? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
El lehet vonni vagy engedélyt lehet adni a felhasználására. 
 
Már Ágnes: 
De ha a hivatalban végzik a többletmunkát, miért adunk az óvodába? Esetleg van olyan juttatás, 
amit tavaly kaptak az óvodai dolgozók, de idén nem tudtunk adni? 
 
Szecskő Zsolt: 
Jogos a kérdés! 
 
Nagy Károly: 
Volt olyan év, hogy ahol a megtakarítás keletkezett, ott használtuk fel a maradványt. Óriási 
feszültség lett belőle. Azt is figyelembe kell venni, hogy a konyhai dolgozóknak megalázóan kevés 
a fizetése. 
 
Már Ágnes: 
Feszültséget gerjeszthet az is, ha nem az kapja a pénzt, aki a többletmunkát végzi! 
 
Jenei Károly: 
A konyhán azért nem volt bérmegtakarítás, mert bár sokan voltak táppénzen és az ő munkájukat 
is el kellett látni, kevesebb pénz szabadult fel. Áthidalható javaslatként lehetne egy alapösszeg, 
amit mindenki megkap, de a 6 önkormányzati dolgozó többletmunkájáért kiegészítésül még egy 
összeget, ezáltal ki lenne emelve a többletmunkájuk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tavaly milyen év végi juttatás volt? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Erzsébet utalvány 10.000.- forint összegben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem maradhat a 10.000.- forint az alapösszeg és aki a plusz munkát végzi, arról még 
beszéljünk! 
 
Már Ágnes: 
Egyenlő arányban én sem javaslom a bérmaradvány felosztását! 
 
Nagy Károly: 
Ha azt szeretné a képviselő-testület, hogy különböztessük meg a dolgozókat, konkrét számokat 
kérek az önkormányzati 6 dolgozó vonatkozásában! 
 
Szecskő Zsolt: 
10.000.- forint alapösszeg plusz 20.000.- forint fejenként. 
 
Nagy Károly: 
Nettó összegként? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Mindenképpen jutalmazzuk a pluszmunkát. De még mindig igazságtalanságot érzek! Év 
közben nem volt plusz juttatás a plusz munkát végzőknek? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
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Nem, csak helyettesítési díjak kifizetése történt. 
 
Jenei Károly: 
Akkor ha bruttóban számolunk, 30.000.- forint mindenkinek, és plusz juttatás a 6 dolgozónak? 
Mennyi? A duplája? 60.000.-? 
 
Nagy Károly: 
Akkor ha képviselő-testület egyetért ezzel az összeggel, kérem szavazzunk a határozatról a 
következő formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi bérmaradvány 
terhére Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
dolgozóinak egyszeri bruttó 30 000 Ft, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén dolgozó köztisztviselőknek egyszeri bruttó 60 000 Ft összegű normatív jutalmat 
állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a juttatás 
kifizetésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

2015. évi bérmaradvány felhasználásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi bérmaradvány terhére 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda dolgozóinak 
egyszeri bruttó 30 000 Ft, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó 
köztisztviselőknek egyszeri bruttó 60 000 Ft összegű normatív jutalmat állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a juttatás 
kifizetésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2015. december 31. 
 
Nagy Károly: 
Egyéb hozzászólás? 
 
Már Ágnes: 
A gyógyszertár délutáni nyitva tartásáról már hallottam, hogy sikerült elintézni. A Haller-pincét ki 
tudjuk-e nyitni a vendégeknek? 
 
Nagy Károly: 
Kétszer próbáltam elérni a vezetőt, de nem sikerült. Tovább fogok próbálkozni! A tulajdonos a 
támogatásáról biztosított, ezért remélem, hogy nem lesz gond.  
 
Már Ágnes: 
A belógó fákat láttam, hogy metszegetik, de a vízelvezető árok tisztaságát ellenőrzik-e gyakrabban 
most, hogy esős idő várható? Akár gondot is jelenthet! 
 
Ludányi Ferenc: 
A most a faluban dolgozó Telekom is veszélyezteti az utak, árkok biztonságát! Őket is ellenőrizni 
kellene! 
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Nagy Károly: 
A fákat folyamatosan nyessük. Az árkok tisztítása a lakosok feladata. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A nyári időszakban mennek név szerinti felszólítások. 
 
Nagy Károly: 
De most, az esőzések előtt is fel lehetne mérni az állapotokat! A Telekom most vezeti az optikai 
kábelt, a vállalkozó 2-3 helyen kiásta a szükséges gödröket, de elakadt a vezeték. Elektronikus 
csatlakozási probléma is van. 
 
Ludányi Ferenc: 
De a kiásott gödrök mellett elszakadt a jelzőszalag. Ez pedig balesetveszélyes! Ezen kívül bedőlhet 
a gödör! 
 
Nagy Károly: 
Meg fogjuk vizsgálni! 
 
Már Ágnes: 
Az őszi szünet alatt jelezte 1-2 időskorú, hogy míg a gyerekek kaptam az óvodában ebédet, az 
idősek nem. Úgy gondolom jogos elvárás, hogy minden napra kapjanak ebédet ők is. Miért nem 
kaptak? Mi indokolta, hogy nem főzött a konyha? 
 
Nagy Károly: 
A konyhai dolgozók szabadságának kivétele. Engedélyeztem pár nap szabadságot, mivel nem 
tudnák kivenni az éves keretet. Azoknak a gyerekeknek, akik a szünetben is bent voltak, máshogy 
oldottuk meg az ellátást. Sajnos nincsenek biztosítva a feltételek ahhoz, hogy mindennapos meleg 
ételt tudjunk biztosítani az időskorúaknak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Év elején kormányhivatali ellenőrzés volt, ők jóváhagyták a konyha szakmai programját, 
amelyben a nyitva tartás is szerepel. 
 
Nagy Károly: 
Nem mondom, hogy nem okozott gondot a pár napos szünet, de ide panasz nem érkezett. 
 
Már Ágnes: 
Az iskolába járó gyermekek szülei is megkerestek, hogy az iskolában katasztrofális a mosdók és a 
WC-k állapota. A KLIK üzemelteti, működteti az iskolát, de az épület az önkormányzaté! És a 
gyerekek is gyöngyöstarjániak, tehát felelősséggel tartozunk irántuk. Valamit ki kell találni a 
probléma megoldására!  
 
Ludányi Ferenc: 
Társadalmi munkában kellene megcsinálni! 
 
Már Ágnes: 
A szülők nyitottak erre a lehetőségre is! 
 
Jenei Károly: 
Az intézményvezető miért nem mondja el a problémákat? 
 
Szecskő Zsolt: 
Pillanatnyilag nekünk nincs beleszólásunk az iskola működtetésébe! Az ingatlan sem a mi 
tulajdonunk! Személy szerint nem támogatnám, hogy teljes egészében az önkormányzat újítsa fel 
a mosdókat! Egyáltalán azt el lehetne intézni, hogy a KLIK foglalkozzon is ezzel az üggyel? Mi a 
garancia arra, hogy ha most megcsináljuk, akkor nem lesz probléma egy fél év múlva és megint 
elvárják, hogy mi oldjuk meg? 
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Már Ágnes: 
A probléma ezen már túlmutat. Az állapot tényleg katasztrofális! 
 
Nagy Károly: 
Ha másért nem, a gyerekekért mindenképpen meg kellene csinálni! Fel kellene mérni, hogy 
milyen anyagi ráfordítások kellenek ahhoz, hogy megfékezzük ezt az állapotot!  
 
Már Ágnes: 
Nem azt mondom, hogy egyedül az önkormányzat finanszírozza a felújítást! 
 
Nagy Károly: 
Szakemberrel átmegyünk és ha sikerül a költségvetésbe beletenni, megcsináltatjuk. 
 
Már Ágnes: 
A szülőket is bele kellene vonni. Ha megtörténik a felmérés, le lehetne ülni és megbeszélni a 
részleteket! 
 
Jenei Károly: 
Véleményem szerint óriási munkát jelentene. Tanítás közben nem is lehetne megcsinálni! Minden 
mosdó ilyen állapotban van? 
 
Már Ágnes: 
Mivel régi épületről van szó, sok lenne a tennivaló. De véleményem szerint ha most megfelelően 
megcsinálják, sokáig kellene, hogy bírja! 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem is fel kellene mérni a helyzetet! 
 
Már Ágnes: 
A csempék is rossz állapotban vannak. 
 
Jenei Károly: 
Az üzemeltetőnek nem lett volna szabad hagyni, hogy ilyen állapotba kerüljön az épület! Eközben 
az önkormányzattól elvonják a forrásokat! Mindenképpen köztes megoldást kellene találni! 
 
Már Ágnes: 
Az egyházi iskolák több normatívából tudnak gazdálkodni! 
 
Jenei Károly: 
Az egyházi fenntartásba adás felvetésekor a szülők részéről nagyarányú elzárkózás mutatkozott. 
 
Már Ágnes: 
A KLIK sikertelensége után azonban ismét el kellene gondolkodni ezen is. 
 
Jenei Károly: 
Nem biztos, hogy most már el lehetne menni ilyen irányba! Sokan elmennének, látva a KLIK-kel 
való problémákat! 
 
Szecskő Zsolt: 
Meg kellene tudni, hogy milyen feltételek mellett lehetne fenntartót váltani! 
 
Nagy Károly: 
Az iskola részéről is fogadóképesnek kellene lenni erre az elképzelésre! 
 
Már Ágnes: 
A szülői munkaközösségre is lehetne számítani szerintem! 
 
Nagy Károly: 
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Egyelőre akkor abban meg tudunk egyezni, hogy fel kell mérni a helyzetet és árajánlatot kell kérni 
a mosdók felújítására!  
 
Szecskő Zsolt: 
A hulladékszállítási szerződésben belefoglaltuk, hogy minden évben 4 alkalommal konténert 
biztosít a cég a gumicserék időszakában. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szerződés január 1-től él! 
 
Nagy Károly: 
Véleményem szerint várjuk meg a januárt! Be lesz tartatva ez a pont is! 
 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy kitüntetési ügyet kíván napirendre venni. Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint zárt ülésen kell tárgyalni, ezért zárt ülést rendel 
el. 
 
(A 21.05-21.25 közötti zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül) 
 
Nagy Károly: 
Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat: 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarjánért Emlékérem kitüntetés adományozásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nádasdi Lászlóné 
Gyöngyöstarján, Kossuh u. 23. szám alatti lakos részére "Gyöngyöstarjánért Emlékérem" 
elismerést adományoz Gyöngyöstarján kulturális életében végzett magas színvonalú munkájának 
elismeréséért. Az elismerés átadására a Gyöngyöstarjáni Lucázás program keretében kerül sor. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 12. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

„Kiemelkedő társadalmi tevékenységért” díszoklevél adományozásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "Kiemelkedő társadalmi 
tevékenységért” díszoklevelet adományoz Gyöngyöstarján kulturális életében végzett magas 
színvonalú munkájának elismeréséért az alábbi személyeknek: 
Bodó Gábor Gyöngyöstarján, Tűzoltó út 13. 
Bodó Gáborné Gyöngyöstarján, Tűzoltó út 13. 
Csernyik Lajosné Gyöngyöstarján, Árpád út 9. 
Dömény Krisztián Budakalász, Holló utca 41. 
Fekete András Gyöngyöstarján, Szabadság út 23. 
Fekete Andrásné Gyöngyöstarján, Szabadság út 23. 
Frecskó Józsefné Gyöngyöstarján, Tűzoltó út 15. 
Fehér László Gyöngyöstarján, Nefelejcs út 14. 
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Havellant Lászlóné Gyöngyöstarján, Szabadság út 52. 
Jakubinyi Sándorné Gyöngyöstarján, Petőfi út 13. 
Kerek Béla Gyöngyöstarján, Virág út 6. 
Kerek Béláné Gyöngyöstarján, Virág út 6. 
Kiss Menyhért Gyöngyösoroszi, Petőfi út 92. 
Krizsó Alexandra Gyöngyös, Mérges út 22. 
Mészáros János Gyöngyöstarján, Bocskai út 16. 
Nagy Lívia Gyöngyöstarján, Dobó út 28. 
Szita Friderika Gyöngyöstarján, Petőfi út 49. 
Tóth Nóra Gyöngyös, Berze N. János út 43. 
Varga Tiborné Gyöngyös, Tűzoltó út 14. 
mint a Gyöngyöstarjáni Pávakör tagjai, 
Némethné Süveges Zsuzsa Gyöngyös, Batthyány tér 37. mint a Gyöngyöstarjáni Pávakör 
művészeti vezetője. 
Az elismerés átadására a Gyöngyöstarjáni Lucázás program keretében kerül sor. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 12. 
 
A zárt ülésen meghozott határozatok kihirdetése után Nagy Károly polgármester 
még egy napirendi pont megtárgyalását javasolja a képviselő-testületnek. 

- Galambfalva Községgel testvértelepülési kapcsolat felvételéről 

 
Nagy Károly: 
Értesüléseim szerint 11 vendég érkezik a Luca-napra Erdélyből, Galambfalváról. Javaslom, hogy 
ezt a lehetőséget megragadva hivatalosan is vegyük fel velők a testvértelepülési kapcsolatokat. 
 
Ludányi Ferenc: 
Nagyon szívélyes volt részükről a fogadtatás amikor ott voltunk! Támogatom a javaslatot. 
 
Már Ágnes: 
Én is. 
 
Nagy Károly: 
Akkor ha nincs más észrevétel, kérem hogy szavazzunk az alábbi határozat-tervezetről: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testvértelepülési kapcsolatot 
kíván létesíteni Galambfalva Község Önkormányzatával (Hargita megye, Román Köztársaság) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti 
megállapodást Galambfalva polgármesterével aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 12.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2015. (XI. 26.) 

KT határozata 
 

Galambfalva Községgel testvértelepülési kapcsolat felvételéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testvértelepülési kapcsolatot 
kíván létesíteni Galambfalva Község Önkormányzatával (Hargita megye, Román Köztársaság) 
 




