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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt  
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Kissné Matin Éva Általános Iskola igazgatója 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
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 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
III. napirend: Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
IV. napirend: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ludányi Ferenc és Csontos József 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: 

− Február 17-én több képviselő-társunkkal együtt részt vettünk az építési ingatlanjaink 
értékesítésének megbeszélésén. Sajnos a megjelent társaság később konkrét 
ármeghatározás hiányára hivatkozva nem tett vételi ajánlatot.  

− A temető sarkához kiraktuk a megbeszélt buszmegálló táblát. Hasznosságáról a 
következő időszakban lesznek pontos adataink. 

− Február 23-án pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatáson vettünk részt a jegyző úrral 
Egerben. Itt több érdekes információt szerezhettünk be, melyekről a későbbiekben 
konkrétan lesz is szó. 

− Február 24-én fórumot szerveztünk, ahol közvetlenül tájékozódhattunk a Klik 
vezetőitől az iskola működéséről. 

− Február 26-án a Világos Szándékkal Egyesület közgyűlésén vettem részt, ahol 
elfogadtuk a módosított alapszabályzatot. 

− Február 27-én a Polgárőr Egyesület gyűlésén szintén ez volt a napirend. 
− Március 3-án Kulturális bizottsági ülést tartottunk. 
− Március 5-én tavaszváró bált tartott az iskola, amely nagyon szépre sikeredett. 
− Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén vettem március 5-én este részt. 
− Március 8-án nőnapi ünnepséget szerveztünk. 
− Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról a megemlékezést megtartottuk 

március 11-én az iskola közreműködésével. 
− A múlt ülés óta több alkalommal egyeztettünk az előttünk álló pályázati 

lehetőségekről, melyekről a későbbiekben még lesz szó. 
 

Megkérdezem tisztelt képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a két testületi ülés 
közötti történtekkel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, megkérem az iskola igazgató asszonyát, tartsa meg beszámolóját. 
 

2./ Az iskola tájékoztatója a két testületi ülés történtekről 

(Az iskola beszámolója a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a beszámolót. Van valakinek kérdése, észrevétele a igazgató asszony beszámolójához?  
 
Már Ágnes:  
Az intézményfenntartóval közös fórum következő időpontjáról lehet már információt kapni? 
Történt már ez irányú egyeztetés? 
 
Kissné Matin Éva: 
Időpontot még nem tudunk, de egyeztetés már történt a kerületi igazgató asszonnyal. Időközben 
több javítás is megtörtént, megszűnt a csöpögés, és a mosdók is javítás alatt állnak. 
 
Már Ágnes:  
Köszönöm. 
 
Nagy Károly:  
A pontos időpontra húsvét után térjünk vissza az igazgató asszonnyal.  
 
Már Ágnes:  
Köszönöm. Ezen kívül lenne egy észrevételem a március 15-i megemlékezéssel kapcsolatban. 
Véleményem szerint az ilyen jelentős ünnepségen a falu első embereinek részt kellene vennie. 
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Számomra elég megdöbbentő volt, hogy például a Sportkör vagy a Polgárőrség részéről nem 
voltak képviselők, illetve az önkormányzati dolgozók részéről is kevesen voltak. A gyerekek a 
felnőttekről vesznek példát. Ha érdektelenek a falu vezetői, hogyan várjuk el, hogy jó példát 
vegyenek? Időt kell szakítani az ilyen eseményekre és meg kell jelenni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Tudomásul vettük. Én is arra kérem képviselő társaimat, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt ezeken az eseményeken. Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, 
megkérem az óvoda vezetőjét, tartsa meg beszámolóját! 
 

3./ Az óvoda tájékoztatója a két testületi ülés történtekről 
 
(Az óvoda beszámolója a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e kérdésük a beszámolóhoz?  
 
Már Ágnes:  
Mennyi gyerek megy iskolába szeptembertől?  
 
Szecskő Tiborné: 
A húsz főből 14. 
 
Már Ágnes:  
És mennyien jönnek a gyöngyöstarjáni általános iskolába? 
 
Szecskő Tiborné: 
Tudomásom szerint csak 1 vagy 2 nem ide fog beiratkozni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, felkérem a Képviselő-testület bizottságainak vezetőit, hogy 
számoljanak be a két ülés között történt eseményekről! 

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

 
Csontos József: 
A Kulturális Bizottság egy alkalommal ülésezett, amikor is a kiírandó pályázatokról volt szó. 
Átadnám a szót Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tagnak. 
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
A gazdálkodási előadóval egyeztetve lettek a pályázati kiírások megszerkesztve. Az eddig 
megszokott legjobb átlagú felsős és alsós tanulók különválasztása helyett idén vegyesen (felsőből 
és alsóból) lesz kiválasztva az első 20 legjobb átlagú tanuló. Ezen kívül a jó tanuló, jó sportoló 
díjra is lehet pályázni, illetve közösségi tevékenységért is díjazzuk a tanulókat. Ezen kívül 
egyeztetés alatt áll az a pályázatunk, ahol az ovisok közül 1 napos kirándulást nyerhet a győztes 
csoport. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen. 

5./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója a két ülés között történtekről 
 
Szecskő Zsolt: 
A két ülés közötti időszakban egy alkalommal ült össze a Pénzügyi és Szociális Bizottság, ahol  
három kérelmező részére juttattunk pénzbeli támogatást. 
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Nagy Károly: 
Köszönöm a beszámolót. Van-e valakinek kérdése? Ha nincs, térjünk rá a napirendi pontokra. 

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

 
Nagy Károly: 

− A 2016. évi költségvetési koncepcióról. Beépítettük a költségvetésbe. 
− Érintésvédelmi felülvizsgálatról – elfogadtuk, hogy ki fogja elvégezni. A felülvizsgálat 

folyamatban van. 
− Bérleti szerződések megkötéséről – orvosoknak a táblák kihelyezése folyamatban. 
− Nótás találkozó támogatásáról – a költségvetésbe beépítettük. 
− Nagyik és unokák énekcsoport támogatásáról – a költségvetésbe beépítettük. 
− Pávakör támogatásáról - a költségvetésbe beépítettük. 
− Szórólap elkészítéséről – az előzetesnél jóval alacsonyabb áron sikerült létrehozni, az 

Utazás kiállításon már megjelentünk. 
− Az óvoda nyár zárva tartásáról – a meghoztuk a döntést. 
− Belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról – döntés született róla. 
− Gyöngyössolymosi társulás megállapodásának módosításáról – a meghozott döntést 

továbbküldtük. 
− Pályázatok benyújtásáról. A pályázat került eddig benyújtásra – a testvér-települési 

pályázat. A többi folyamatban van. 
− Temetőt érintő buszmegállóhelyet érintő autóbuszokról – korábban már említettem, hogy 

a táblát kihelyeztük, pontos adatokról későbbiekben lehet majd értesülni. 
− Betelepítési kvóta elleni állásfoglalásról – a meghozott döntést eljuttattuk a megfelelő 

szervekhez. 
 

Nagy Károly:  
Van-e kérdés a lejárt határidejű határozatokhoz? Amennyiben nincs, áttérnénk a következő 
napirendre. 

II. napirend A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
(A közbeszerzési szabályzattal kapcsolatos előterjesztés és határozati javaslat a 
jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Előzetesen annyit mondanék, hogy jelenleg közbeszerzésünk nincs, a terv elfogadásával 
kapcsolatban pedig átadnám a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés két részből áll, az egyik a közbeszerzési 
szabályzat elfogadásából, ez azért szükséges, mert a tavalyi évben új közbeszerzési törvényt 
fogadott el az országgyűlés és ennek megfelelően a helyi szabályzatot is módosítani kell. A másik 
pedig a minden év március 31-ig elfogadandó közbeszerzési terv, amelyben jelenleg még nem 
szerepel közbeszerzés, de amennyiben lesz ilyen pályázat, akkor természetesen annak megfelelően 
fogjuk módosítani a tervet. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a kiegészítést. Van-e kérdés a közbeszerzési szabályzattal kapcsolatban? Ha nincs, és a 
képviselő-testület szerint elfogadható a kiküldött határozati javaslatnak megfelelően a 
közbeszerzési szabályzat, akkor kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (III. 24.) 
KT határozata 

 
közbeszerzési szabályzatról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti 
Közbeszerzési szabályzatot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szabályzatot Gyöngyöstarján Község 
honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete és függeléke a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.) 
 
(A közbeszerzési tervvel kapcsolatos előterjesztés és határozati javaslat a 
jegyzőkönyv 7. sz. melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A második határozati javaslattal, név szerint a közbeszerzési tervvel kapcsolatban van-e kérdés? 
Amennyiben nincs, és elfogadható a kiküldött határozati javaslatnak megfelelően, kérem 
szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének tárgyalására” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2016. évi közbeszerzési tervet elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-
ig a 2016. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. április 1. 
 
(A határozat melléklete a  jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.) 
 

III. napirend Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az óvoda vezetésével egyeztetve került az előterjesztésbe az időpont, ami 2016. április 25-29-ig 
tartó időszak.  
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Nagy Károly:  
Amennyiben elfogadható a fenti időszak, kérem szavazzunk a határozati javaslatban szereplőknek 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

óvodai beiratkozásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az 
Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai 
beiratkozás időpontját 2016. április 25-29. közötti időpontra tűzi ki. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község 
teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek 
felvehetők. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a 
beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb 
idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2016. március 25. 
 

IV. napirend Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a gazdálkodási előadónak. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Az előzetesen megküldött előterjesztésnek megfelelően 2016. évre a konyha tervezett kiadásai  
összesen 34.195 ezer forint, melyből a szociális étkezés 9.916.550.- forint. A tervezett adagszám 40 
fő esetében, 221 nappal számolva 8.840 adag/év. 
Az így számolt önköltség 1.122.- Ft/adag. Amennyiben a személyi térítési díj nem változik, a 2016-
es évre számított intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 1.120.- Ft/adag, kiszállítással (szerződés 
szerinti költsége 165 Ft/adag) 1.285.- Ft/adag. 
 
A családi napköziben az összes költség 3.900 ezer forint. A tervezett ellátás 4 fő x 240 nap, az 960 
gondozási nap. A gondozási napra jutó önköltség: 4.063 Ft/nap. 
A normatíva összege 4 fő átlagos ellátottra: 1.072.800.- forint. Így az egy napra jutó állami 
támogatás: 1.118 Ft/nap. 
Az intézményi térítési díj ezáltal  2.945 Ft/gondozási nap. 
Javaslom a személyi térítési díj 240Ft/napban történő meghatározását. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Szecskő Zsolt: 
A szociális étkezők mennyit fizetnek az étkezésért? Illetve miért ilyen magas a családi napközi  
intézményi térítési díja? Ezen el kellene gondolkodni! 
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Gyenesné Fekete Ildikó:  
Nyugdíjtól illetve attól függ, hogy kiszállítással vagy elvitellel kéri. A legtöbben a legalacsonyabb 
díjtételt fizetik. A szociális törvény írja elő, hogy ki kell minden évben számolni az intézményi 
térítési díjakat. Az elfogadott költségvetésből kell kiindulni. Ebben van a konyha kiadása, illetve 
hogy ebből mennyi fordítódik a szociális étkezésre.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
A másik eljárás a személyi térítési díjak megállapítása, amit az önkormányzat külön rendeletben 
állapít meg. Ezt most nem módosította a képviselő-testület, ezért az előterjesztésben ezek az 
összegek szerepelnek.  
 
Szecskő Zsolt: 
Az említett 1.120.- forintos önköltségi árat túl soknak találom.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Ez az összeg az, amivel az önkormányzat hozzájárul a szociális étkezéshez. Ez azonban szociálisan 
elszámolható. 
 
Csontos József: 
Én attól félek, hogy erre az évre még megkapjuk a támogatást, de ha a következőre már nem, 
hirtelen meg kell emelni a személyi térítési díjakat.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Jelenleg még megkapjuk ezt a támogatást. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Visszatérve az 1.120.- forintra. Ez egy tervezett összeg. A zárszámadásnál fog pontosan kiderülni, 
hogy az adott évben valójában mennyibe került egy adag ebéd. 2015-ben 985.- forintba került az 
önkormányzatnak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Még ezt az összeget is magasnak találom. De a családi napköziben egy gyerekre elköltött közel 
3.000.- forintot is. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Az a baj, hogy nem a ténylegesen beíratott, hanem az ott lévő gyerekek után kapjuk a normatívát. 
Ezen kívül a szünetre eső napokra sem kapunk támogatást.  
 
Már Ágnes:  
Ez a rendszer nem is erre lett kitalálva. Gyesen lévő anyuka saját gyereke mellé bevállalhat még 
további négy gyereket. Soknak tartom én is a költségeket, de értem, hogy miért van így. Jelenleg 
nincs túlfinanszírozva, de volt egy olyan időszak, amikor még jól működött. 
 
Nagy Károly:  
A térítési díjat nem tudjuk itt megemelni, mert akkor nem hozzák ide a gyereket. Valóban volt egy 
időszak, a kezdéskor, amikor jó volt a finanszírozás, de nem érte el a várt célt. Hasznos dolog, de 
sokba kerül nekünk. Ha emelünk, a gyerekek elmaradása következik be. Két lehetőség van, vagy 
csináljuk vagy nem. Eddig felvállaltuk ezt a feladatot, és tudtuk finanszírozni a működést. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
A keret ebben az évben is biztosított a működtetésre. 
 
Csontos József: 
Mennyien járnak oda? 
 
Szecskő Tiborné: 
Megvan a 7 fő. 
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Szecskő Zsolt: 
Nem azt mondom, hogy meg kellene szüntetni. A térítési díj nem életszerű. Ha 100%-ban 
megemeljük, akkor is még csak 500 forint egy napra. És ez még mindig nem tükrözi a realitást. 
 
Már Ágnes:  
Tény azonban, hogy ezt nem kezelik külön. Sokszor összemossák az óvodával, ahol nem fizetnek 
ennyit. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előzetes hírek alapján, a jövő évtől át kell alakulnia a családi napközinek. A testületnek addig 
majd döntenie kell, milyen irányban mozdul el a szolgáltatás szervezésében. 
 
Nagy Károly:  
Kérdés, hogy változik-e és ha igen, mennyiben a finanszírozás formája? Három éve is volt téma, 
hogy ne kelljen nagy összegeket fizetni. Véleményem szerint várjuk meg a megváltoztatott 
rendelkezést és majd akkor döntünk. További kérdés, észrevétel van-e a határozati javaslattal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a korábban kiküldötteknek megfelelően.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

intézményi térítési díj  megállapításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi 
napközi 2016. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
1. A szociális étkeztetés 2016. évi intézményi térítési díja nettó 1120 Ft, kiszállítás nélkül, 
kiszállítással 1285 Ft.  A személyi térítési díjak összege nem változott. 
2. A családi napközi 2016. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

V. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Pályázat-tervezet a Pizzéria helyiségének hasznosítására 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Support Kft. a holnapi napon adja le a Pizzéria kulcsait. Ezen helyiség és a kenyérbolt 
helyiségének további bérletéhez hirdetést tervezünk feladni az Ingyen Piacban, ahogy 
meghirdetnénk az eladó telkeket is.  
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
A korábbi profilnak megfelelő célra lehet csak kibérelni a helyiségeket? 
 
Nagy Károly:  
Nem, de természetesen csak bizonyos korlátok közötti célra. Ezt a képviselő-testület határozná 
meg. 
 
Szecskő Zsolt: 
A pizzéria helyiségét önkormányzati hasznosításban nem lehetne működtetni? Például 
rendezvény- vagy szabadidőterem? 
 
 



 122 

Nagy Károly:  
Elsősorban olyan megoldásban gondolkozzunk, ami pénzt is hoz. 
 
Szecskő Zsolt: 
A korábbi tapasztalatok azt mutatják, olyan nagy bevételt nem szabad várnunk ezektől a 
bérleményektől. 
 
Nagy Károly:  
Természetesen nem zárkózom el semmilyen lehetőségtől, de véleményem szerint első körben 
olyan vállalkozókat kellene keresni, akik profitot is tudnának termelni a helyiségekből. De 
amennyiben ilyen nem jelentkezik, akkor is tudunk még önkormányzati felhasználásban 
gondolkodni. Jegyző úr, a pályázati kiírás paramétereit ismertesd légy szíves a képviselő-
testületnek! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A megküldött előterjesztésben is található értékelési szempontokban elsősorban a bérleti díj 
mértéke szerepel, ami jelen pillanatban 135.000.- Ft. Az ettől az összegtől való eltérés mértéke 
további értékelési pontokat eredményez, a másik szempont pedig, hogy biztosítja-e az 
önkormányzat vagy intézményei, illetve a gyöngyöstarjáni civil szervezetek számára egy évre 
meghatározott számban történő díjmentes használati lehetőséget. Amennyiben van további 
értékelési szempont, még bele lehet foglalni a kiírásba. 
 
Már Ágnes:  
Az előterjesztésben szerepel, hogy 5 éves időtartamra kötnénk meg a szerződést. Véleményem 
szerint bele kellene foglalni, hogy amennyiben nem egyeztethető össze a tevékenység az általunk 
megfogalmazott kritériumoknak, egyoldalúan fel lehessen azt mondani. 
 
Nagy Károly:  
Ez a kitétel eddig is szerepelt a bérleti szerződéseinkben. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A pályázatban pontosan meg kell határozni a hasznosítás célját, és amennyiben a szerződés 
megköttetik, attól eltérni nem lehet. 
 
Nagy Károly:  
És amikor beérkeznek a pályázatok, akkor nyilván közösen megtárgyaljuk a tevékenységek körét. 
Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

Hősök utca 1. alatti volt pizzéria helyiségeinek hasznosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában 
lévő Gyöngyöstarján, Hősök utca 1. szám alatti helyiségek bérletére a határozat 1. melléklete 
szerint. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázati felhívásokat 
Gyöngyöstarján Község honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján tegye közzé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 

2./ Pályázat-tervezet a kenyérbolt hasznosítására  

(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
A kenyérbolt hasznosításához, a helyiség bérbe adásáról is pályázat kiírását javaslom, ennél 
milyen jellegű értékelési szempontokat vennénk figyelembe? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Elsősorban a magasabb bérleti összeget ajánlókat részesítenénk előnyben. 
 
Nagy Károly:  
Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a hasznosítás formája ne legyen azonos az 
épületben található vállalkozások profiljával. Illetve azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a 
jelenlegi állag nem megfelelő, fel kell újítani a helyiséget. Amennyiben nincs további észrevétel, 
kérem szavazzunk az előzetesen megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

Hősök utca 1. alatti volt élelmiszerbolt helyiségeinek hasznosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában 
lévő Gyöngyöstarján, Hősök utca 1. szám alatti helyiségek bérletére a határozat 1. melléklete 
szerint. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázati felhívásokat 
Gyöngyöstarján Község honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján tegye közzé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 

3./ Pályázat építési telkek hasznosítására  
 
Nagy Károly:  
A korábban már tárgyalt, Borjúmály felé lévő telkek meghirdetéséről lenne szó. A részleteket 
korábban megküldtük. Átadom a szót a jegyző úrnak! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! Amint az előzetesen megküldött előterjesztésben is látható, egy 
pontozási rendszer képezné az értékelési szempont alapját, ahol elsősorban a nettó vételár lenne a 
meghatározó. Ezen felül a súlyozás mértékét és a részleteket kellene meghatározni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az előterjesztésben úgy látom, hogy az összes eladásra kínált telek szerepel. 
 
Nagy Károly:  
Igen. Véleményem szerint meg kell próbálkozni azzal, hogy egy tagban adjuk el a telkeket. Sajnos 
nincs realitása, hogy az önkormányzat rá tudjon fordítani 10-20 millió forintot a beruházásba. 
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Csontos József: 
És a szakaszos eladás nem kerülhetne szóba? Kezdhetnénk akár 10 ingatlannal. 
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint az egyenkénti megvásárlás nem jöhet szóba. Csak több ingatlan egyszerre 
történő eladását látom kivitelezhetőnek. 
Szecskő Zsolt: 
Én meg attól tartok, hogy a tervünknek jelen pillanatban nincs realitása. 
 
Nagy Károly:  
Én látok benne fantáziát. A terveztetés, engedélyeztetés súlyos 10 milliókba kerülne. Ez jelen 
pillanatban nem megvalósítható. De talán van olyan vállalkozó, aki meg tudja ezt oldani. De végül 
is azzal sem veszítünk semmit, ha megbízunk egy mérnöki irodát, hogy mérje fel, milyen 
lehetőségek vannak 10 ingatlan esetében. 
 
Csontos József: 
Véleményem szerint belevághatunk az egyszerre történő értékesítésébe, de ne vessük el az 
egyenként történő eladás lehetőségét. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mi legyen az értékesítésnél a nagyobb cél? Mi legyen a hangsúlyos a pályázatnál? Az ár vagy a 
hasznosítás? 
 
Szecskő Zsolt: 
A hasznosítás szerintem kevesebb pont legyen. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A hasznosítás 10 pont, azon felül a magasabb vételárat ajánló nyer. 
 
Nagy Károly:  
A 10 pont elfogadhatónak tűnik. 
 
Szecskő Zsolt: 
És az időtényezőt sem mindegy! Akár financiális tényezőket is felvethet! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztésben két év szerepel közművesítésre. 
 
Szecskő Zsolt: 
Javasolnám egy olyan biztosíték belehelyezését, hogy amennyiben egy pályázó az összes kiírásnak 
megfelel, de valamiért az önkormányzat nem szándékozik vele szerződést kötni, akkor külön 
indoklás nélkül el tudjunk állni a szerződés megkötésétől. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Szerepel ez a kitétel az előterjesztésben. „A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indokolás 
nélküli eredménytelenné nyilvánítására.” 
 
Nagy Károly:  
Engem ez a mondat megnyugtat. Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, kérem 
szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
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építési telkek hasznosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában 
lévő Gyöngyöstarján, 1061 és 1073 hrsz-ú beépítetlen területek értékesítésére a határozat 1. 
melléklete szerint. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázati felhívásokat 
Gyöngyöstarján Község honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján tegye közzé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
5 perc szünetet rendelek el. 
 
(A képviselő-testület ülése szünet után folytatódik.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Mielőtt tovább folytatnánk, a hulladékszállítási szerződés, ha jól emlékszem tartalmazza, hogy 
évenként meghatározott időpontokban elszállít használt gumiabroncsokat. Még a tavaszi 
időszakban jó lenne megtartani egy ilyen gyűjtést. 
 
Nagy Károly:  
A szerződést meg fogjuk nézni és megbeszéljük a Hulladékkezelő vezetőjével. A Te Szedd 
mozgalom megrendezésének időpontja környékén megpróbálunk egyeztetni egy időpontot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezen kívül lenne még egy javaslatom. Fajzat felé az út menti bokrok levágása, metszése 
esedékessé vált. Amennyiben lenne megfelelő ember erre a célra, esetleg megbízási szerződésben 
is, de ritkítani kellene, mivel balesetveszélyes. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy menjünk ki közösen, nézzük meg a hogy mit lehetne kezdeni vele. 
 

4./ Bodnár László kérelme 

(A kérelem a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Dr. Bodnár László egy levelet juttatott el részünkre, amit továbbítottunk a képviselő-testületnek. 
Javaslata tehát, hogy 100 db könyvet vásároljon évente az önkormányzat, ami 600.000.- forintos 
éves kiadást jelentene. 
 
Már Ágnes:  
Beleolvastam a könyvbe, de sajnos sok olyan információ van benne, ami nem teljesen fedi a 
valóságot. Én nem támogatom a javaslatot.  
 
Nagy Károly:  
Hozhatunk olyan döntést is, amelyben előre nem kötelezzük el magunkat konkrét példányszám 
megvásárlása mellett, hanem igény esetén az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a szerzővel és 
megrendeli a szükséges mennyiséget. Azt, hogy előre vásároljunk ilyen nagy mennyiségben, én 
sem támogatom. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évben nem támogatja Dr. Bodnár László: 
Gyöngyöstarján című könyvének megvásárlását. 
Amennyiben a könyvre mégis igény mutatkozik, az önkormányzat a szerzővel felveszi a 
kapcsolatot. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Dr. Bodnár Lászlót 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján című könyv vásárlásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évben nem támogatja Dr. Bodnár László: 
Gyöngyöstarján című könyvének megvásárlását. 
Amennyiben a könyvre mégis igény mutatkozik, az önkormányzat a szerzővel felveszi a 
kapcsolatot. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Dr. Bodnár Lászlót 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

5./ Kőrösiné Kovács Noémi kérelme 

 
(A kérelem a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amint képviselő-társaim is láthatják, a kérelem önkormányzati ingatlan bérleti díjára vonatkozik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha jól látom, beköltöznének az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanba, bérleti díjat 
fizetnének, majd amint összegyűlik a vételi ár, megvásárolnák az ingatlant.  
 
Nagy Károly:  
Igen. Ez azonban bizonytalan, mivel a kérelmező jelenleg nem rendelkezik rendszeres 
jövedelemmel, ami azt jelenti, hogy nem kapnak hitelt a vásárláshoz.  
 
Csontos József: 
Arra már volt példa, hogy az önkormányzat támogassa a kérelmezőt hitelfelvételi szándékában.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a kérelemben említett ingatlan lakható állapotban lenne, támogatnám a javaslatot, 
azonban jelenleg az ingatlan nincs olyan állapotban, hogy oda bárki – különösen kisbabával – 
beköltözhetne. A víz nincs bevezetve és maga a ház is elemi felújításra szorul. Amennyiben 
sikerülne eladni az ingatlant, az új tulajdonosnak komoly összegeket kell áldozni a felújításra, ha 
csak nem bontja le teljesen. Bérlakásnak pedig egyáltalán nem alkalmas. 
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Már Ágnes:  
Bérleti szerződés megkötésénél komoly kötelezettségei vannak a bérbe adónak. Amennyiben már 
jelen állapotában is balesetveszélyes az épület, nem támogathatjuk a kérelmet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben sikerülne a vételárnak megfelelő hitelt felvennie, még akkor is kérdéses, hogy 
tudnák-e hasznosítani az ingatlant. Bérbe nem tudjuk kiadni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, Dobó u. 45 szám 
alatti ingatlant nem kívánja bérlet útján hasznosítani. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az ingalant bérbe venni 
kívánó Kőrösiné Kovács Noémit tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

Dobó utca 45. szám alatti ingatlan bérletéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, Dobó u. 45 szám 
alatti ingatlant nem kívánja bérlet útján hasznosítani. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az ingalant bérbe venni 
kívánó Kőrösiné Kovács Noémit tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

6./ Önkormányzat, óvoda szakfeladat rendje 

 
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! Az előzetesen megküldött határozati javaslatnak megfelelően az új, 
központilag megállapított szakfeladatok szerint módosítani kell a törzskönyvi kivonatunkat. Ez 
más, lényegi változtatást nem eredményez. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tehát csak adminisztratív változásról van szó.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. Az új NGM rendelet miatt kell módosítani. Tartalmi elemeiben nem változik.  
 
Nagy Károly:  
Ha nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően! 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai 
alaptevékenységeiről, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és 

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közfeladatát, 
szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását a Képviselő-testület Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékeként, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2016. 
január 1-jétől jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata közfeladatairól, szakmai alaptevékenységeiről és főtevékenységéről szóló okiratot 
a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
A 6/2014. (II. 4.) KT határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba 
Határidő: 3 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 

7./ Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 

 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Jegyző úr! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! Az előzőekben módosított szakfeladatok rendje megkívánja, hogy 
módosítsuk a Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát. Ebben ugyanis még a 2015. december 31-
én megszűnt kormányzati funkciók szerepelnek. Ezeket törölni kell és az újakat kell benne 
szerepeltetni. 
 
Nagy Károly:  
Ismételten egy adminisztrációs változtatás. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, 
kérem szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
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2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba 
Határidő: 3 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 

8./ Beszerzési szabályzat 
 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzéseket nem tartalmazó beszerzési szabályzatunk 
módosítását kormányrendelet előírása alapján kell elvégezni az előzetesen megküldött 
mellékletnek megfelelően. Közbeszerzésnek minősülnek azok az árubeszerzések, építési 
beruházások, továbbá szolgáltatások igénybevétele – amennyiben a beszerzés értéke meghaladja a 
nettó 1.000.000.-forintot - , illetve a működési célú árubeszerzések és szolgáltatások 
igénybevétele amennyiben a beszerzés értéke meghaladja a nettó 3.000.000.-forintot.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, a megküldött anyag megfelelően tükrözi a változtatás mibenlétét, úgyhogy 
amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) b) pontja alapján a határozat 
melléklete szerinti, Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatot  
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szabályzatot Gyöngyöstarján Község 
honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

beszerzési szabályzatról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) b) pontja alapján a határozat 
melléklete szerinti, Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatot  
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szabályzatot Gyöngyöstarján Község 
honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 
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9./ Hatház utcában súlykorlátozó tábla elhelyezése 

 
Nagy Károly:  
Jegyző úrral már két alkalommal voltunk szemlén a Hatház utcában. Egyrészt az ott található 
állatok miatt, ezzel kapcsolatban ha jól tudom, közös szemlét fog tartani a jegyző úr az ÁNTSZ 
szakemberével a közeljövőben. Pontos dátumot tudunk már? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nem, az időpont egyeztetése folyamatban van. 
 
Nagy Károly:  
A másik probléma pedig, ami miatt helyszíni szemlén voltunk, hogy a Hatház utca jelenlegi 
állapotában nem alkalmas nagyobb teherbírású autók számára. Ezért javaslom egy súlykorlátozó 
tábla kihelyezését. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kizárólag a Hatház utcában, vagy az Árpád utcában is? 
 
Nagy Károly:  
Csak a Hatház utcában. Ezen kívül javaslok egy zsákutca tábla kihelyezését is.  
 
Ozsvári Dénes: 
Ez azonban nem oldja meg a problémát. 
 
Nagy Károly:  
Nem ez a megoldás, tudjuk jól, de jelenleg igazi, megnyugtató választ nem tudunk adni. A 
környéken lakók elmondták a panaszukat az állattartással kapcsolatban. Ígéretet tett az állattartó 
a létszám lecsökkentésére, az állatok elszállítására. Időpontot azonban nem mondott. Jelenleg 
már az is egy előrelépés lenne, ha az út állapotát meg tudnánk őrizni. Ezt jelenleg a táblák 
kihelyezésével tudnánk valamelyest orvosolni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A súlykorlátozó táblával egyetértek, de a zsákutcának nincs nagy jelentősége. 
 
Nagy Károly:  
Akkor tehát egyedül a súlykorlátozó táblát helyezzük ki. Egyéb észrevétel, kérdés? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Hatház 
utcában 5 tonnás súlykorlátozást rendel el. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a korlátozáshoz szükséges jelzőtáblák 
elhelyezéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (III. 24.) 

KT határozata 
 

Hatház utca helyi közút forgalomszabályozásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Hatház 
utcában 5 tonnás súlykorlátozást rendel el. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a korlátozáshoz szükséges jelzőtáblák 
elhelyezéséről gondoskodjon. 
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Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 30 napon belül 
 

10./ Tájékoztatás borászok kirándulása 

 
Nagy Károly:  
A Luca napi felajánlásokért cserébe egy kirándulásra invitáljuk a borászokat. Benedek Péter 
képviselő társunk már elkezdte a szervezést, úgy néz ki, hogy április 7-8-án lenne, 1 éjszaka 
Sümegen. Ezen kívül Badacsonyban három borászat meglátogatása lenne a program. Csütörtökön 
indulnánk kb. 9 órakor, 13 órakor lenne Csopakon ebéd és borkóstoló. Köveskálon vacsora egy 
borászatban, majd Sümegen szállás elfoglalása kb. 10 órakor. Másnap, reggeli után a vár 
megtekintése, utána Badacsonyörs, ahol ebéd lenne szintén egy borászatban és persze borkóstoló. 
Délután három óra környékén indulnánk vissza. 
 
11./ Önkormányzati intézmények felújítása 
 
Nagy Károly:  
A már megjelent pályázatokkal kapcsolatban folyamatos a kapcsolattartás a pályázatírókkal. Ma is 
megjelent egy, amiben egy önkormányzati ingatlan energetikai korszerűsítése lenne 
megvalósítható. Hogy melyik? Iskola, közös önkormányzati hivatal vagy az óvoda? Úgy gondolom, 
hogy az iskola lenne a legfontosabb. A lehetőségek tehát folyamatosak. Javaslom, hogy a 
pályázatírókkal történő egyeztetés után, akár néhány nap múlva üljünk össze és vitassuk meg, 
hogy mire érdemes pályáznunk. Véleményem szerint mindenképpen meg kell ragadni az 
alkalmat, ha már a pályázatok lehetőséget adnak rá. Ezen kívül van például egy turisztikai 
pályázat, amiben nagy fantáziát látok. Ezzel kapcsolatban egyeztettem Gyöngyösoroszival is, úgy 
tűnik, bevonhatóak lennének ebbe a pályázatba. Gyöngyöstarján képét meghatározó pályázat 
lehetne. Nézetem szerint mindenképpen meg kellene csinálni és ezzel a képviselő-testülettel 
szeretném megvalósítani. Jegyző úr, esetleg ki szeretnéd egészíteni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Azt az egy intézményt ki kellene választani, amelyet az energetikai pályázatba szeretnénk 
megjelölni. 
 
Nagy Károly:  
És csak egy épület fér bele? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mivel az iskola és a művelődési ház egy energetikai hálózaton van, ebben az esetben talán mindkét 
épület korszerűsítése megoldható lenne. Megyei önkormányzat konzorciuma is pályázhat, 
amelyben megyei intézményi is tudnának pályázni. Így a megye segítségével is le lehetne hívni a 
pályázati pénzeket, azonban információt még nem kaptunk a megyétől. Félő azonban, hogy 
nincsenek teljes mértékben felkészülve a nagy számú pályázatok feldolgozására és 
lebonyolítására.  
 
Már Ágnes:  
A megyei pályázatokhoz csatlakozás kedvezőbb lenne számunkra? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Plusz ponttal támogatja a pályázat kiírója.  
 
Nagy Károly:  
Ha ezt az utat választjuk, nem lehetne beadni pályázatként a hivatal épületének korszerűsítését? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Erre vonatkozóan nem találtam kizáró részt a pályázati kiírásban. További információk kellenek. 
Én a megyével történő pályázatot biztosabbnak látom. 




