
 200 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2016. április 4-én 17,00 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről készült 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 

A Képviselő-testület döntései  
 
 
 

Határozat 29/2016. (IV. 4.)  pályázatok benyújtásáról  
Határozat 30/2016. (IV. 4.)  munkaterv módosításáról  

Határozat 31/2016. (IV. 4.)  
A Puskás Ferenc Stadion bontott székeinek 

igényléséről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv oldalszáma: 200 - 220 



 201 

Tartalomjegyzék 
 
 
 
 
 

Napirendi javaslat............................................................................................... 202 
 
 
I. napirend Pályázatok beadásának eldöntése ..................................................... 202 
 
 
II. napirend Indítványok, egyebek....................................................................... 207 
 
1./ Munkaterv módosítása............................................................................................................ 207 
 
2./ A Puskás Stanion székeinek igényléséről................................................................................ 209 

 



 202 

Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 4-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

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

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

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 6 
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:  Pályázatok 
 
II. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ludányi Ferenc és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend Pályázatok beadásának eldöntése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
Nagy Károly: 
A pályázatokkal kapcsolatban esett szó már az ezt megelőző ülésünkön, akkor volt már arról szó, 
hogy a beadások előtt rendkívüli ülésen döntünk a beadási lehetőségekről. Azóta új pályázatok is 
megjelentek és ezekhez is a testület döntése szükséges. 
A már folyamatban lévő pályázatok között említhetem a védőnői szolgálat helyiségének külső 
felújítására beadandó pályázatunkat, ahol körülbelül 20-25 millió forintos költséggel számolunk. 
 
Jenei Károly: 
Milyen finanszírozás mellett? 
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Nagy Károly:  
50%-ban előfinanszírozott. A következő pályázati lehetőségünk az iskola és a Művelődési Ház 
felújításával kapcsolatos, ahol nincs változás az eredetihez képest. Jelenleg dolgozunk a rajta a 
pályázatírókkal közösen.  
 
Jenei Károly: 
Az nem okoz gondot, hogy az iskola fenntartója nem az önkormányzat, hanem a Klik? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nem jelent problémát. Az önkormányzat a pályázó. 
 
Nagy Károly:  
Ennél a pályázatnál 100% a finanszírozás mértéke, önerőt nem igényel. 
 
Jenei Károly: 
Mekkora összegre lehet pályázni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Minimum 2 millió forint, maximum 230 millió forintos összeghatárig. 
 
Jenei Károly: 
És elsősorban energetikai jellegű a pályázat. 
 
Már Ágnes:  
Akkor esetleg beleférhet a szigetelés és a nyílászárók cseréje is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Iskola esetében esetleg a tető lecserélése. 
 
Jenei Károly: 
A Művelődési Ház esetében a klimatizálás, illetve a hangosítás szóba jöhet? 
 
Nagy Károly:  
Folyamatosan kapcsolatban állunk a pályázatírókkal, értesítjük őket és kikérjük véleményüket a 
most felmerült lehetőségekről.  
 
Szecskő Zsolt: 
A Művelődési Ház esetében ha nagyban gondolkodunk, elképzelhetőnek tartanék egy 
rendezvényterem kialakítását is.  
 
Jenei Károly: 
Magam részéről a Művelődési Ház tornateremként való működtetése miatt egy vizesblokkal 
kibővített öltözőrész kialakítását szorgalmaznám.  
 
Nagy Károly:  
Kérdés, hogy ilyen jellegű beruházások beleférnek-e a pályázatba? Amennyiben nem, önerőből 
kell kivitelezni a változtatásokat.  
 
Szecskő Zsolt: 
Fantáziát látok egy olyan rendezvényterem kialakítására, ahol nyári programokat lehet szervezni, 
egy konyharész kialakításával akár esküvők, bálok megrendezésére is sor kerülhetne. A terem 
bérleti díja pedig egy idő után fedezné a kiadásokat.  
 
Jenei Károly: 
Ehhez azonban nem feltétlenül jók a helyiség adottságai. Külső toldalék-épület építése pedig 
engedély-köteles. Sürgősebb problémának látom, hogy a testnevelés órák után nincs lehetőség 
megfelelő tisztálkodásra. Nincs melegvíz bojler sem.  
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Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, a hátsó helyiségek átépítésével ki lehet alakítani egy melegítőkonyhát, ezen kívül a 
2 meglévő öltőzőhöz vizesblokkot kialakítani. Úgy gondolom egy ilyen jellegű átépítéssel 
gazdaságossá lehetne tenni a Művelődési Házat.  
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint az elsődleges mégis az iskola felújítása lenne! 
 
Nagy Károly:  
Ez már szerepel a pályázatunkban. 
 
Jenei Károly: 
Az iskola energetikai felújításánál figyelembe kellene venni a lapos tető hátrányait. Egy kis 
dőlésszöggel a csapadékvíz elvezetése is jobb lenne, valamint az üvegtetős megoldás sem a 
legcélszerűbb. 
 
Nagy Károly:  
Tény, hogy télen szó szerint sugározza a hideget. 
 
Már Ágnes:  
Egy megfelelő dőlésszöggel akár padlástér is kialakítható lenne. 
 
Nagy Károly:  
A pályázatba be lehetne foglalni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Kifejezetten erről nincs szó a pályázatban. 
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint bízzuk a pályázatírókra, hogy találnak-e lehetőséget a tető átépítésére. 
Beadás előtt még mindenképpen beszélünk a pályázatban foglaltakról. 
Ezen kívül van egy óvodai pályázat, ahol 25% önerőt kell biztosítani. Összeget egyelőre nem 
tudunk, de tény, hogy lehetne hová költeni a pénzt. Jó pár ablak nem lett kicserélve, ezen kívül a 
szigetelést is meg lehetne oldani. Ezáltal az óvodát is korszerűsíteni lehetne. 
 
Ludányi Ferenc: 
A lapos tető miatt itt is problémák vannak.  
 
Nagy Károly:  
A tervező tud róla, mivel a tető cseréje már korábban is felmerült. És végül lenne egy turisztikai 
pályázat, mely 100%-ban támogatott. Talán ez lenne a legnagyobb beruházásunk. Előzetes 
tájékoztatáson vettünk jegyző úrral részt Egerben, ahol megemlítették, hogy Gyöngyösoroszit is be 
lehetne vonni ebbe a pályázatba, amennyiben közös nevezőt találunk. A község területén található 
jáspis lelőhely turisztikai bemutathatóságának kiépítése lenne a pályázat lényege. Egy 
látogatóközpontot lehetne létrehozni gyűjtőhellyel, fedett létesítménnyel. A faluban tanító lakás 
teljes felújításával egy múzeumot és megmunkáló helyet lehetne kialakítani, ahol a talált kövek 
megmunkálása folyna. Gyöngyösorosziban a már működőképes ásványbemutatóhoz lehetne 
csatlakozni. 
 
Jenei Károly: 
Amennyiben nyernénk a pályázaton nagyon jó lenne megvalósítani ezt a tervet. Javaslom, hogy 
próbáljuk meg. 
 
Nagy Károly:  
A pályázati kiírások alapján sokat kell bevállalnia az önkormányzatnak, például a kiépítéshez és a 
turizmushoz értő szakemberek alkalmazása, illetve vállalni kell, hogy önfenntartó lesz a program. 
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Már Ágnes:  
Amennyiben sikerült Gyöngyösoroszihoz csatlakozni, akár ez egy ásvány-útvonal is lehetne. 
 
Nagy Károly:  
A turisztikai szakember, akivel már korábban felvettük a kapcsolatot, közvetít Gyöngyösoroszi és 
közöttünk. Az ottani gyűjtemény hatalmas, megtekintését ajánlom mindenkinek! Talán egy 
testületi kirándulást is szervezhetnénk oda. 
 
Szecskő Zsolt: 
A fedett tetőrészen túl egy nagyobb beruházás megvalósítását is elképzelhetőnek tartanék. Több 
szintes bemutatóval, a jáspis rétegződésének bemutatására, illetve egy zárt épület létrehozását, 
mintegy turisztikai fogadóállomást. Hasonlóan a poroszlói öko centrumhoz. Ehhez azonban már 
valóban szakember segítsége kell. 
 
Jenei Károly: 
Egyelőre javaslom, hogy várjuk meg, mit mond a pályázatíró, mit lehet kihozni a kiírt pályázatból.  
 
Már Ágnes:  
Talán a Mátra Turisztikai Egyesülettel is fel lehetne venni a kapcsolatot, tanácsot lehetne kérni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A pályázat megkívánja, hogy több embert vonjunk be. Pályázatírókat, turisztikai szakembereket, a 
Mátra Turisztikai Egyesületet. Ők a saját szakterületükön belül véleményezni tudnak, tanácsot 
adhatnak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint, amennyiben sikerül megvalósítani a pályázatot, önkormányzati szinten nem 
tudjuk egyedül működtetni. Mindenképpen szervezetet kell kialakítani, ami összefogja, 
koordinálja a működését. 
 
Jenei Károly: 
Egy önkormányzat által fenntartott Kft. lehetne erre megoldás. 
 
Nagy Károly:  
Ezen majd elgondolkodunk, ha sikeres lesz a pályázat. Pályázatokkal kapcsolatban van még 
kérdés, észrevétel? 
 
Jenei Károly: 
A sportszervezetek április 30-ig adhatják be a TAO pályázatokat. Van lehetőség használtautóra 
pályázni, ebben a keretben egy 19 személyes buszra gondoltunk. Esetleg egy komolyabb traktor 
megvásárlására is lehetőség nyílna.  
 
Szecskő Zsolt: 
A faluban már van egy hasonló busz, véleményem szerint nem tudnánk kihasználni még egy 
hasonlót. A traktor pedig abban az esetben lenne célszerű, ha nagy munkabírású fűkaszát, 
nyírókat lehetne hozzá csatlakoztatni. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy a Sportkör az utóbbi 
időben már kapott nagyarányú támogatást. Ennek fényében nem tudom, hogy belefér-e még a 
költségvetésbe további nagy összegű támogatás. 
 
Már Ágnes:  
Testvér-települési pályázatokkal kapcsolatban vannak már információink? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Jelenleg kettő van beadva, egy őszi szüreti meghívásra vonatkozó, egy pedig a Bethlen Gábor 
Alapnál a Lucázásra. 
 
Már Ágnes:  
Köszönöm 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés a pályázatokkal kapcsolatban, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a következő pályázati kiírásokra pályázati dokumentáció összeállítását készítse elő: 
- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében védőnői szolgálat 
épületének belső felújítása, korszerűsítése, eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások használata, 
egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására többfunkciós helyiség 
létesítése, 
- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében 
jáspislelőhely feltárás, bemutathatóvá tétel, falumúzeum épületének felújítása, ott ásványok 
bemutatása, megmunkálása, 
- VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére, Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés keretében Gyöngyöstarján belterület 322 
hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1. alatti óvoda épületének korszerűsítése 
- Európa a polgárokért Testvértelepülési pályázat keretében testvérkapcsolati találkozó 
megszervezése 
-  TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében iskola, művelődési 
ház és községháza épületének szigetelése, fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje és napelemek 
elhelyezése. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
képviselő-testületi határozatok előterjesztését készítse el. 
II. Hatályát veszti a Képviselő-testület 12/2016. (II. 11.) számú határozata. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: pályázati határidőknek megfelelően folyamatos” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2016. (IV. 4.) KT 

határozata 
 

pályázatok benyújtásáról 
 

I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a következő pályázati kiírásokra pályázati dokumentáció összeállítását készítse elő: 
- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében védőnői szolgálat 
épületének belső felújítása, korszerűsítése, eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások használata, 
egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására többfunkciós helyiség 
létesítése, 
- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében 
jáspislelőhely feltárás, bemutathatóvá tétel, falumúzeum épületének felújítása, ott ásványok 
bemutatása, megmunkálása, 
- VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére, Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés keretében Gyöngyöstarján belterület 322 
hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1. alatti óvoda épületének korszerűsítése 
- Európa a polgárokért Testvértelepülési pályázat keretében testvérkapcsolati találkozó 
megszervezése 
-  TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében iskola, művelődési 
ház és községháza épületének szigetelése, fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje és napelemek 
elhelyezése. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
képviselő-testületi határozatok előterjesztését készítse el. 
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II. Hatályát veszti a Képviselő-testület 12/2016. (II. 11.) számú határozata. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: pályázati határidőknek megfelelően folyamatos 
 
 

II. napirend Indítványok, egyebek 

 

1./ Munkaterv módosítása  

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az államháztartásról szóló rendelet értelmében a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet a 
képviselő-testületnek kell megtárgyalnia. A gazdálkodási előadónkkal folytatott előzetes 
megbeszálés alapján kérnénk a munkaterv módosítását, mely szerint ezen napirendi pont 
áprilisról májusra kerülne át, az adókról szóló beszámolóval, valamin a belső ellenrőzési 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával együtt. Ennek alapján áprilisra maradna a 2015. évi 
költségvetési rendelet módosításáról szóló napirendi pont. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés ezzel kapcsolatban, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. április 28. 17 óra  
Képviselő-testületi ülés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - Előadó: Nagy 
Károly  polgármester 
 2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása - Előadó: Nagy Károly polgármester 
3./ Indítványok, egyebek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. május 26. 17 óra  
Képviselő-testületi ülés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - Előadó: Nagy 
Károly polgármester 
2./ Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása  -  Előadó: 
Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi – Szociális Bizottság 
3./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról -   Előadó: Dr. 
Jakab Csaba  jegyző 
4./ A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása -   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
5./ Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás működéséről -    Előadó: A Társulási Tanács elnöke 
6./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről -    Előadó: Maka 
Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó 
7./ Tájékoztató a 2015. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról -    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
8./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról -    Előadó: Dr. Jakab 
Csaba jegyző 
9./ Tájékoztató a község közbiztonságáról -    Előadó: Nagy László körzeti megbízott, Nagy Gábor 
polgárőrség parancsnoka 
10./ Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról - Előadó: Dr. Petrovics Antal 
háziorvos, Dr. Purger Piroska  
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gyermekorvos, Hammer Tünde védőnő 
11./ Indítványok, egyebek 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a munkaterv módosítását a munkaterven 
vezesse át. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (IV. 4.) KT 

határozata 
 

munkaterv módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét az alábbiak 
szerint módosítja: 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. április 28. 17 óra  
Képviselő-testületi ülés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - Előadó: Nagy 
Károly  polgármester 
 2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása - Előadó: Nagy Károly polgármester 
3./ Indítványok, egyebek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. május 26. 17 óra  
Képviselő-testületi ülés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - Előadó: Nagy 
Károly polgármester 
2./ Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása  -  Előadó: 
Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi – Szociális Bizottság 
3./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról -   Előadó: Dr. 
Jakab Csaba  jegyző 
4./ A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása -   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
5./ Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás működéséről -    Előadó: A Társulási Tanács elnöke 
6./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről -    Előadó: Maka 
Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó 
7./ Tájékoztató a 2015. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról -    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
8./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról -    Előadó: Dr. Jakab 
Csaba jegyző 
9./ Tájékoztató a község közbiztonságáról -    Előadó: Nagy László körzeti megbízott, Nagy Gábor 
polgárőrség parancsnoka 
10./ Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról - Előadó: Dr. Petrovics Antal 
háziorvos, Dr. Purger Piroska  
gyermekorvos, Hammer Tünde védőnő 
11./ Indítványok, egyebek 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a munkaterv módosítását a munkaterven 
vezesse át. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
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2./ A Puskás Stanion székeinek igényléséről 

(Határozati javaslat és tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Egy, az alpolgármester úr által felvetett javaslattal kapcsolatban átadom a szót Jenei Károlynak. 
 
Jenei Károly: 
Információim szerint lehetne a bontás alatt álló Puskás Ferenc Stadion székeiből az 
önkormányzat részére rendelni, ingyenesen. Ehhez kellene a képviselő-testület beleegyezése. A 
Sportkör részéről 150 db szék ingyenes átvételére gondoltunk. A szállítási költség fog egyedül 
minket terhelni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, Puskás Ferenc Stadion bontásából 
származó 150 db műanyag szék ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni és Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának tulajdonában 
álló, 452 hrsz-ú sportpályán ülőhelyek kialakítására kívánja felhasználni. 

3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését, az ülőhelyek elszállításának és beszerelésének, továbbá a későbbi 
fenntartással kapcsolatos minden felmerülő költség viselését. 

4. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az átvett nemzeti vagyont 5 évig nem idegeníti el. 

5. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. április 22.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (IV. 4.) KT 

határozata 
 

A Puskás Ferenc Stadion bontott székeinek igényléséről 
 

1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, Puskás Ferenc Stadion bontásából származó 150 db 
műanyag szék ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 




