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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én  
     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  
Benedek Péter 
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 
Nagy László körzeti megbízott 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Nagy Eszter élelmezésvezető 
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 7 
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 költségvetési rendelet megtárgyalása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
III. napirend: A 2016. évi rendezvényterv elfogadása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
IV. napirend: Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Benedek Péter és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt: 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 

 
Nagy Károly: 

− Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben 16 újszülött és 
családja részesült születési támogatásban, ebben az évben pedig eddig 3 újszülött. 

− Az utolsó testületi ülésünk 2015. december 17-én volt és azóta sok minden történt. 
December 18-án nagyon szép iskolai karácsonyon vettünk részt. 

− Január 5-én az iskola vizesblokkjainak a felújítására kértem árajánlatot. Később a 9 
millió forintos ajánlatot megkaptam és átadtam a tankerületi igazgatónak.  

− Január 7-én Gyöngyösön találkoztunk Juhász Ferenc plébános úrral, akivel az egyházi 
iskola ügyében jártunk el két képviselőtársammal.  

− Több egyeztetésen vettem részt pályázatírókkal. (Részletesen ki fogunk térni erre a 
napirend utáni témáknál.) 

− Január 16-án különleges pávaköri próbán voltunk, szintén több képviselőtársammal. 
− 22-én szintén az iskola ügyében jártunk el Ludányi Ferenc képviselőtársammal Utassy 

Vilmos atyánál, majd később a szülői munkaközösség vezetőjével és tagjával kerestük 
fel az atyát. Azóta várjuk az érsekség visszajelzését. 

− Január 29-én ovifarsangon voltam. 
− Február 2-án összevont bizottsági ülés volt. 
− 4-én az orvosi ügyelettel kapcsolatos társulási ülést tartottunk.  
− Február 5-én pénteken délután fél négykor értesítettek, hogy ki nem fizetett 

számlatartozás miatt elzárták a gázt az iskolában. Gondolom mindenki értesült róla, 
ha máshogyan nem, akkor sajtóból.  
Ezzel kapcsolatban röviden pár szót mondanék az ügy médiában való megjelenéséről. 
Magam részéről próbáltam minden nyilatkozatnál, interjúnál arra törekedni, hogy 
csak az adott témát érintve, az általunk biztosan tudott információk menjenek ki a 
nyilvánosság felé. Ennek ellenére megjelentek olyan cikkek, amelyekben erősen 
túloztak vagy elferdítették a valóságot. Nem egyszer általam el nem mondott tényeket 
is közöltek a nevem alatt. 
A körülményekről néhány szót: február 5-én pénteken 15 óra 20 perckor felhívott 
Kissné Matin Éva, az iskola igazgatója, hogy a Tigáz kikapcsolta a gázt az iskolában. 
Mivel a Tigáz által, a kikapcsolással megbízott személyt ismertem, telefonon felvettem 
vele a kapcsolatot és megérdeklődtem, hogyan lehetne minél előbb visszakapcsolni a 
gázcsapot. Ő elmondta, hogy csak az elmaradt számla rendezése után kap a 
visszakapcsolásra utasítást. Péntek délután lévén tudtam, hogy ezt még azon a napon 
elintézni lehetetlen. 15 óra 35 perckor felhívtam Tóth Zoltánné tankerületi igazgató 
asszonyt, aki szintén egy pár perccel azelőtt értesült a történtekről, de elmondta, hogy 
mindent megtesz a számla azonnali kiegyenlítése érdekében. Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy a bankok hétvégi zárva tartása miatt nem sikerülhet rendezni a számlát, 
Kissné Matin Évával megoldást próbáltunk keresni arra, hogy a hétfői napon a 
gyermekek elhelyezését hogyan tudnánk önkormányzati segítséggel megoldani. Végül 
abban maradtunk, hogy az IKSZT épülete fűtött és alkalmas is arra, hogy ott 30-40 
gyermek felügyelet alatt el tudja tölteni a napot, a további szervezést a szülőkre bíztuk. 
A szülői munkaközösség vezetői minden szülő bevonásával egymást értesítve 
felmérték, hogy hány fő részére igénylik a gyermekfelügyeletet hétfői napra. A 
felmérés eredménye szerint mindenki meg tudta oldani otthon a gyermekek 
elhelyezését, így nem volt szükség az IKSZT-re sem.  
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A történtek azonban továbbra sem hagytak nyugodni, ezért felhívtam az országgyűlési 
képviselőnket, aki – utánajárva a dolgoknak – biztosított arról, hogy hétfő délelőtt a 
Klik ki fogja fizetni a számlát és újra megnyitják a gázcsapot. Mint kiderült, így is lett. 
Hétfő délelőtt 10 óra 30 perckor a Tigáz emberei megnyitották a gázcsapot. Úgy 
gondolom, hogy az iskola vezetése és a szülők megfelelően reagáltak a rendkívüli 
helyzetre. Köszönöm minden szülőnek, iskolavezetésnek, tanároknak, iskolai és 
önkormányzati dolgozónak, és az egész lakosságnak, hogy a média nagy nyomásának 
ellenállva higgadtan kezelték a problémát. 
 

Megkérdezem tisztelt képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a két testületi ülés 
közötti történtekkel kapcsolatban?  
 
Jenei Károly: 
Lehet tudni a pontos összeget, amivel a gázszolgáltatónak tartozott a Klik? 
 
Nagy Károly:  
A sajtóban megjelentek különféle adatok, de biztos információkkal nem rendelkezünk. 
 
Kissné Matin Éva:  
Négy havi díjat emlegetnek. Vasárnap felhívott egy gyöngyösi iskola igazgatója, hogy náluk 4 
millió fölött van a tartozás és most kaptak felszólítást. Személyesen én az iskolának címzett 
felszólító levelet nem láttam. 
 
Már Ágnes:  
Javasolnám, hogy legyen egy riadólánc, amely segítségével a szülők is megtudják az ehhez hasonló 
eseményeket. Ne kerüljön rá sor, de minden osztályba legyen egy ember, aki értesíteni tudja a 
többieket. 
 
Jenei Károly: 
A széles körű kommunikációs csatornák már lehetőséget adnak arra, hogy gyorsan értesüljünk 
ezekről a dolgokról. A gond, hogy mi is csak az utolsó pillanatban értesültünk róla. A Klik, az 
iskola és az önkormányzat közötti kapcsolatrendszeren kellene javítani! Ezentúl kérdezném az 
igazgató asszonytól, hogy csupán véletlen eredménye volt, hogy novemberben nem kapcsolták ki 
az áramot?  
 
Kissné Matin Éva:  
Mondhatni, hogy igen. Egy iskolai értekezleten kaptam értesítést arról, hogy itt van az ÉMÁSZ és 
ki akarja kapcsolni az áramot. Szerencse, hogy a Klik épületében tartózkodtam, így tudtam 
intézkedni a gazdálkodási osztályon, ahol a számlák kiegyenlítése egy fél órán belül megtörtént. 
De meg kell jegyezni, hogy ez is csak hozzáállás kérdése volt.  
 
Jenei Károly: 
És nem gondolod, hogy erről akkor nekünk is értesülnünk kellett volna? Erről is csak most 
szereztünk tudomást! 
 
Kissné Matin Éva:  
Akkor örültem, hogy nem lett belőle nagyobb gond.  
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel a két ülés közötti időszak történéseire 
vonatkozóan, megkérem az iskola igazgatóasszonyát, tartsa meg beszámolóját. 

2./ Az iskola tájékoztatója a két testületi ülés történtekről 
(Az iskola beszámolója a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A felvételi eredményeiről szeretnénk majd bővebb információt kapni! 
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Kissné Matin Éva:  
Az írásbeli eredményei alapján volt, aki nagyon gyengén produkált, de volt olyan is, aki nagyon 
szépen teljesített. 
 
Nagy Károly:  
A végleges eredmények birtokában szeretnénk egy kimutatást kapni arról, hogy hány gyermeknek 
sikerült bekerülni az általa választott intézménybe, illetve mennyien voltak azok, akik más 
intézménybe nyertek felvételt. 
 
Kissné Matin Éva:  
Áprilisban lesz végleges eredmény, de azt már előre elmondhatom, hogy a lányok főként Egerbe, a 
fiúk pedig a gyöngyösi Vak Bottyán szakközépiskolába vagy a mátrafüredi erdészetibe 
jelentkeztek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van valakinek további kérdése a igazgató asszonyhoz? Amennyiben nincs, áttérnénk 
az óvoda beszámolójára. 

3./ Az óvoda tájékoztatója a két testületi ülés történtekről 
 
(Az óvoda beszámolója a jegyzőkönyv 4. 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, felkérem a Képviselő-testület bizottságainak vezetőit, hogy számoljanak be a két ülés 
között történt eseményekről! 
 

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

 
Csontos József: 
A Kulturális Bizottság egy alkalommal ülésezett, amikor is a rendezvényekről volt főként szó. A 
javaslatokat a rendezvényterv elfogadása napirendi pontnál részletezni fogom. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen. 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója a két ülés között történtekről 
 
Szecskő Zsolt: 
A két ülés közötti időszakban két alkalommal ült össze a Pénzügyi és Szociális Bizottság, ahol 
települési támogatási kérelmeket bíráltunk el. El tudom mondani, hogy sikerült kiosztani a 
pályázaton megnyert szociális tűzifát, bár természetesen volt negatív visszhang azok részéről, akik 
úgy érezték, hogy több fát is kaphattak volna. De ez már megszokott. Egy alkalommal pedig 
összevont ülést tartottunk a Kulturális és Településfejlesztési Bizottsággal, ahol a költségvetést 
tárgyaltuk. 
 
Nagy Károly:  
Azzal kapcsolatban voltak-e visszajelzések, hogy ebben az évben nem tudtuk felfűrészelni a 
tűzifát?  
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Szecskő Zsolt: 
Természetesen mindig vannak olyanok, akiknek nem tetszik a kapott tűzifa mennyisége vagy a 
forma, amelyben megkapják. Azonban jelentős negatív visszajelzések nem voltak. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a beszámolót. 

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

 
Nagy Károly: 

− A 2015. évi rendezvényterv elfogadása. A határozatot elfogadtuk, a rendezvények 
sikeresen megvalósultak. 

− A gyógyszertár bérleti díj kedvezményéről. A kedvezményt megállapítottuk, a gyógyszertár 
ennek megfelelően fizette az elmúlt évben a bérleti díjat. 

− Hulladékszállítási közfeladat átadásáról. A közfeladat átadásra került. 
− A 2015. évi rendezvényterv módosításáról. A Luca napi rendezvényünk került 

áthelyezésre. 
− A Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosítása. A módosított megállapodást 
továbbítottuk. 

− Gyöngyöstarján könyv megvásárlása. Megtörtént. 
− A 2015. évi bérmaradvány felhasználásáról. Teljesült. 
− Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről. A belső 

ellenőrzést végrehajtottuk. 
− 2016. január 1-jétől hatályos szolgáltatási és bérleti díjakról. Kihirdettük, illetve eljuttattuk 

az érintett felekhez. 
− Mozgássérültek Heves Megyi Egyesületének támogatásáról. A támogatást elutaltuk. 
− Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatásáról. A támogatást elutaltuk. 
− Gyöngyöstarján története könyv vásárlásáról. A többletigény is rendezve lett. 
− Nádasdi Szabolcs családjának támogatása – megtörtént. 
− Mádi Elemér családjának támogatása – szintén megtörtént. 
− Szociális étkeztetés megszervezéséről a konyha üzemszünete idején. Megszerveztük. 
− Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megállapodás módosításáról A módosított 

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

II. napirend: A 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 

(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A két bizottság együttes ülésén tárgyalta a 2016. évi költségvetési rendelettervezetet. 
Megkérdezném, hogy milyen döntés született a bizottsági ülésen? 
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési 
rendelettervezetet azzal a módosítással, amely a bizottsági ülésen született. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság szintén az elfogadott módosításokkal kiegészítve javasolja 
elfogadásra a költségvetési rendelettervezetet. 
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Nagy Károly:  
Kérdezem a gazdálkodási előadónkat, hogy a javasolt módosítások szerepelnek-e már a 2016. évi 
költségvetési rendelettervezetünkben? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Előzetesen kiosztottuk az új költségvetési táblázatokat, amelyben már a változtatások szerepelnek. 
Ebben látható, hogy az általános iskola támogatása a költséggazdálkodásnál, az egyéb dologi 
kiadások között jelenik meg. A LUCA napra 2015-ben kb. 1.800.000.- forintot költöttünk, az idén 
2 millió forint van betervezve. A temetőben történő aszfaltozásra, akadálymentesítésre javasolt 
összeg a közutak fenntartásánál szerepel. 300.000.- forinttal csökkentettük a Hegyközség 
támogatásának tervezett összegét. A civil szervezetek támogatásai is nevesítve lettek a javasolt 
összegekkel.  
 
Nagy Károly:  
Időközben elfogadásra került az Egészségügyi Társulás költségvetése, melynek következtében 
módosítani kellett az önkormányzati költségvetést is. A társulásban szereplő községek 
polgármesterei 27%-os emelést szavaztak meg, melynek számszerűsített összegét a kiosztott 
rendelettervezet már tartalmazza. Ez 11,- forintról 14.- forint/hó szorozva lakosságszámra 
változik.  
Ezen kívül javaslom a képviselő-testületnek megvitatásra a községben működő orvosok 
támogatásának megvitatását. A tavalyi évben egy jogszabály lehetőséget adott volna az orvosok 
iparűzési adójának csökkentésére, azonban a községben praktizáló orvosok számára nem tudunk 
ilyen kedvezményt biztosítani. Az idén sem várható, hogy az előírt feltételek teljesülnek. Tavaly  
megígértük, hogy keresünk olyan lehetőséget, amellyel a támogatás megadható. Az orvosokkal 
történt megbeszélés után arra jutottunk, hogy egy hirdetőtáblát helyeznénk ki mindkét orvosi 
rendelőben, amely után bérleti díjat számláznának az önkormányzat részére. Javaslatom, hogy 
Dr. Petrovics Antal részére havi 25.000.- forintos, Dr. Purger Piroska esetében havi 18.000.- 
forintos bérleti díjat állapítsunk meg.  
Kérdezem a képviselő-társaimat, van-e más vélemény, vagy ez a javaslat ebben a formában 
elfogadható? 
 
Jenei Károly: 
A költségvetésbe betervezhető? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
A fejezeti és általános tartalékok közé betervezhető, 520.000.- forintos éves szinten. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben támogatni szeretnénk a községben dolgozó orvosainkat, ilyen formában tudjuk 
megoldani. Ha nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a határozati javaslatról az 
alábbi formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre bérleti 
szerződést kíván kötni a Petrovics és Társa Bt. (Gyöngyöstarján, Damjanich u. 2.) által 
működtetett háziorvosi rendelőben és a Synapsis 96 Kft. (Gyöngyöstarján, Aradi u 10.) által 
működtetett gyermekorvosi rendelőben 1-1 darab önkormányzati hirdetőtábla elhelyezésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi rendelőben bruttó 25 000 
Ft/hónap, a gyermekorvosi rendelőben bruttó 18 000 Ft/hónap értékben a bérleti szerződést 
kösse meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. február 29.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
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bérleti szerződések megkötéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre bérleti 
szerződést kíván kötni a Petrovics és Társa Bt. (Gyöngyöstarján, Damjanich u. 2.) által 
működtetett háziorvosi rendelőben és a Synapsis 96 Kft. (Gyöngyöstarján, Aradi u 10.) által 
működtetett gyermekorvosi rendelőben 1-1 darab önkormányzati hirdetőtábla elhelyezésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi rendelőben bruttó 25 000 
Ft/hónap, a gyermekorvosi rendelőben bruttó 18 000 Ft/hónap értékben a bérleti szerződést 
kösse meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 
 
Nagy Károly:  
Támogatásokkal kapcsolatban érkezett hozzám egy megkeresés, hogy Dudeláné Kiss Anna 
nótaénekes által minden évben megszervezésre kerülő Nótás Találkozó rendezvényt a képviselő-
testület támogassa valamilyen formában. A tavalyi évben már megszavaztunk 100.000.- forintos 
támogatást az eseményhez. Ezt az összeget javaslom az idei évben is támogatásként megítélni. 
 
Már Ágnes:  
Soknak találom egy rendezvényhez ezt az összeget, hiszen a jegyek értékesítéséből bevétele 
származik.  
 
Nagy Károly:  
A szervező bevétele minimális, mivel a fellépő vendégek fellépti díjára szokta fordítani. Magam 
részéről a 100.000.- forintot reálisnak tartom, de kevesebbet is el tudok fogadni, ha a képviselő-
társaim szerint ez magas összeg. 
 
Jenei Károly: 
Véleményem szerint rövidebb, de színvonalasabb program kellene. A 1,5-2 órás műsor egyrészt 
csökkentené a kiadásokat, mivel kevesebb vendégelőadót kellene hívni, másrészt az idősebb 
közönség is lehet, jobban örülne neki.  
 
Nagy Károly:  
A fellépők számának korlátozása nagy gondot jelent a szervezőnek, mivel olyan sok neves előadó 
jelentkezik, hogy nem tud nemet mondani nekik. Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem 
szavazzunk a támogatásról az alábbi formában!  
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2016. októberi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja 
olymódon, hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és 
rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
Önkormányzat és Dudeláné Kiss Anna közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
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Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2016. októberi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja 
olymódon, hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és 
rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
Önkormányzat és Dudeláné Kiss Anna közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
A Nagyik és Unokák Énekcsoport 2016. évi támogatására vonatkozóan elhangzott a 100.000.- 
forintos támogatási javaslat. Kérem a képviselő-társaimat, hogy amennyiben nincs más javaslat, 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és 
Unokák Énekcsoport” kérelmét a 2016 évi működési költségeik támogatására és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2016. évi működési költségét 100 000 Ft-
tal támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat 
nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

Nagyik és Unokák Énekcsoport támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és 
Unokák Énekcsoport” kérelmét a 2016 évi működési költségeik támogatására és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2016. évi működési költségét 100 000 Ft-
tal támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat 
nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
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Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
A Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatására 650.000.- forintos javaslat érkezett. Amennyiben nincs 
más vélemény, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2016. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2016. évi működési költségét 650 000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére 
és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
Önkormányzat és a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2016. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2016. évi működési költségét 650 000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére 
és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
Önkormányzat és a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
A költségvetéshez szorosan kapcsolódóan, utazás kiállítás lesz Budapesten, ahol megjelenik a 
Mátra Turisztikai Egyesület is, amelyhez a tavalyi évben csatlakoztunk. Szóróanyagot szeretnének 
a faluról, amelyet osztanának a kiállításon. Nagyon jó ötletnek tartanám, ha turisztikailag mi is 
meg tudnánk jelenni ezen a kiállításon. A szórólapok elkészítéséhez 200.000.- forintra lenne 
szükség. Amennyiben nincs más vélemény, kérem szavazzunk a harározati javaslatról a 
következők szerint: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 200 000 Ft értékben a 
település értékeit, rendezvényeit népszerűsítő kiadványt készíttet az Utazás Kiállításra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy 
a kiadvány elkészítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2016. március 3.” 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

Szórólap elkészítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 200 000 Ft értékben a 
település értékeit, rendezvényeit népszerűsítő kiadványt készíttet az Utazás Kiállításra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy 
a kiadvány elkészítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2016. március 3. 
 
Nagy Károly:  
A Gyöngyöstarjáni Sportkör részéről érkezett egy támogatási kérelem, amelynek anyagát 
mindenkinek kiosztottuk. Felkérem alpolgármester urat, mondjon róla pár szót! 
 
Jenei Károly: 
A beadott anyag elsősorban tárgyi eszközöz beruházást tartalmaz. A Sportkör működéséhez 
szükséges egyéb kiadásokat kigazdálkodjuk mi, de a felsorolt beszerzések az önkormányzati 
vagyonhoz is szorosan köthető felújításokhoz csatlakozik. A probléma a pályázaton elnyert összeg 
önerejének biztosítása. Amennyiben ezt az összeget nem tudjuk felmutatni, akkor a pályázat teljes 
összegét vissza kell fizetni.  
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint a kiadásokat csökkenteni, párhuzamosan a bevételeket növelni kellene. 
Például a műfüves pályára lehetne valamilyen bajnokságot vagy sportrendezvényt szervezni. Ezzel 
bevételi forrásra tehetne szert a Sportkör. 
 
Jenei Károly: 
A megye I. bajnokságot jelenleg Nagyréde, Gyöngyöshalász és Gyöngyös bonyolítja. Ezen 
településeknél 5-6 millió forintos támogatással működik a Sportkör. A folyamatos működéshez 
szükséges kiadások így is jelentősek. Egy nagy bajnokságot ide hozni, ilyen költségvetés mellett 
lehetetlen. A jelenlegi bevételeket az utánpótlás nevelésre fordítjuk. Régen volt egy olyan 
kezdeményezés, hogy amennyiben egy civil szervezet pályázati úton történő felújítást hoz a faluba, 
az önkormányzat az önerőt biztosítja. A Sportkör által benyújtott összesítés nem képezi a teljes 
önerőt, jóval kevesebb annál.  
 
Nagy Károly:  
Van még további kérdés? 
 
Már Ágnes:  
Az itt játszó fiatalok közül mennyien vannak gyöngyöstarjániak? 
 
Jenei Károly: 
Kis korosztálynál, 14 évig csak gyöngyöstarjániak vannak, az U-16 korosztályban azonban szinte 
mindenki más községből jár át. Sajnos, amint kikerülnek a helyi általános iskolából, nem nagyon 
tudjuk itthon tartani őket. 
 
Nagy Károly:  
További kérdés? Amennyiben nincs, kérdezem, hogy el tudjuk-e fogadni az alpolgármester úr által 
benyújtott kérelmet és tudjuk-e ennek megfelelően támogatni a Sportkört? 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül, a Sportkör támogatását elfogadja és azt a költségvetésbe 
javasolja beépíteni. 
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Nagy Károly:  
A 2016. évi költségvetési rendelettel kapcsolatban további kérdés vagy észrevétel? 
 
Jenei Károly: 
A közfoglalkoztatottaknál nagyobb összegeket látok. Több közmunkást szeretnénk foglalkoztatni? 
 
Nagy Károly:  
A költségvetésben szereplő 10 fő tervezett létszám. Még nem tudjuk, pontosan mennyi főt tudunk 
foglalkoztatni. 
 
Jenei Károly: 
A konyha kiadásainál mennyiben vehető észre a sertéshús áfájának csökkentése? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Mivel a konyha nem nagy mennyiségben vásárol sertéshúst, elsősorban a zöldség, gyümölcs a 
jelentős kiadási tétel. A kereskedők áraiban sem nagyon lehet megfigyelni jelentős árcsökkenést a 
sertéshús árával kapcsolatban, így a tervezett kiadásoknál még nem terveztünk jelentősebb 
csökkenéssel.  
 
Nagy Károly:  
További észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelettervezetről! 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2016. (II. 18.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 

III. napirend: 2016. évi rendezvényterv elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábban megküldött rendezvénytervhez van-e kiegészítés vagy a költségvetésben szereplő 
módon akarjuk azt elfogadni? 
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság támogatja az előterjesztésben is szereplő javaslatot, 
mely szerint ne legyen más nyári rendezvény, mint a Muzsikál az Erdő és a Múzeumok Éjszakája. 
Ezen kívül pedig színvonalas Luca nap kerüljön megrendezésre. 
 
 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. Van még további észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
határozattervezetről az alábbi formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint jóváhagyta: 
2016. február Jónás Zoltán előadóestje 
2016. április 9. Nagyik és Unokák tavaszváró bálja 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
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2016. június  Múzeumok Éjszakája 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület 
2016. július Muzsikál az erdő 
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
2016. október 15. Nótás találkozó 
Rendező: Dudeláné Kiss Anna 
2016. október 19. Tök jó buli 
2016. december 10. Gyöngyöstarjáni Lucázás 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2016. december 31.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

2016. évi rendezvényterv elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint jóváhagyta: 
2016. február Jónás Zoltán előadóestje 
2016. április 9. Nagyik és Unokák tavaszváró bálja 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
2016. június  Múzeumok Éjszakája 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület 
2016. július Muzsikál az erdő 
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
2016. október 15. Nótás találkozó 
Rendező: Dudeláné Kiss Anna 
2016. október 19. Tök jó buli 
2016. december 10. Gyöngyöstarjáni Lucázás 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2016. december 31. 
 

IV. napirend: Az óvoda zárvatartásáról 
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A konyha nyári felújítása miatt szükséges az óvodát július 1-31-ig zárva tartani. Az említett dátum 
még terv, de szeretnénk, ha ennyi idő alatt sikerülne megvalósítani azt. Amennyiben kiválasztásra 
kerülnek a kivitelezők, pontosítani lehet ezt a dátumot. 
 
Már Ágnes:  
Hogyan lesz megoldva erre az időszakra a gyermekek elhelyezése?  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem lehet ebben az időszakban is folytatni az óvodai nevelést? Helyileg természetesen nem az 
óvoda épületében. 
 
Nagy Eszter: 
Ebben az esetben az ellátásuk miatt a nyersanyag rendelés szempontjából is felméréseket kell 
végezni. 
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Jenei Károly: 
Az elhelyezési helyszín megválasztása nem lehet ötletszerű! Előírások vannak, amelyeket be kell 
tartani. Ezt nem tudja felvállalni az IKSZT vagy a Művelődési Ház!  
 
Már Ágnes:  
Akkor egy olyan óvodát kell keresni, amelyik fel tudja vállalni a plusz gyermeklétszámot. 
 
Szecskő Tiborné: 
Amennyiben pontosításra kerül a dátum, kiértesítjük a szülőket, és a korábbiakhoz hasonlóan 
gondoskodni fogunk gyöngyösi óvodáról, ahol el lehet helyezni a gyermekeket. Azonban elsőként 
mindenképpen fel kell mérni a létszámot, és ennek tudatában kell megkötni a 
szándéknyilatkozatot. 
 
Nagy Károly:  
A zárvatartással tehát egyetértünk. A gyermekek elhelyezését pedig kérem intézni. Amennyiben 
nincs más kérdés, kérem szavazzunk az előzetes megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

óvoda nyári zárvatartásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az 
alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda zárvatartását 2016. július 1-től 2016. július 31-ig engedélyezi. 
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye 
közzé és az ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül 
 

V. napirend: Indítványok, egyebek 

 

1./ Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 

(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! Amint az előterjesztésben is szerepel, Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulása Stratégiai ellenőrzési terve 2010-től 2015-ig volt hatályos, így szükségessé vált 
felülvizsgálata, és 2016. évtől új terv elfogadása. A stratégiai terv előkészítése a Társulás 
tagönkormányzatai által készített kockázatelemzés alapján történt. Kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt 2016-2019. évi Stratégiai ellenőrzési tervet 
fogadja el. 
 
Nagy Károly:  
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Köszönjük szépen! Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az 
előzetesen megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

belső ellenőrzési stratégiai terv jóváhagyásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása és tagönkormányzatai 2016-2019. évi Stratégiai 
ellenőrzési tervének elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
1. A Képviselő-testület a 2016-2019. évi Stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről a Társulást tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 

2./ Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! A társulási megállapodás módosítása az utóbbi időkben történt 
változások miatt, annak összegzéseként szükséges.  
 
Szecskő Zsolt: 
A megküldött anyagból úgy láttam, hogy érdemi változás ránk nézve nem lesz a megállapodás 
módosításával. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nincs érdemi változás. 
 
Nagy Károly:  
Ezekről az egyes változásokról korábban már volt szó. Amennyiben nincs további észrevétel vagy 
kérdés, kérem szavazzunk a javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának 
aláírására. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. március 1. 
 

3./ Szünidei gyermekétkeztetés megszervezése 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt képviselő-testület! Az idei évtől a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű, illetve 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kötelezően meg kell szervezni. Ezen kívül a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülőkre vonatkozóan is ki lehet terjeszteni a szünidei 
étkeztetés megszervezését, amennyiben a képviselő-testült agy dönt. A korábban kiküldött 
anyagban szerepelnek a részletek, többek között a pontos létszámadatok. Ezek szerint jelenleg az 
érintett halmozottan hátrányos gyermekek száma 2, hátrányos helyzetű gyermekek száma 6, 
összesen 8 fő. Előzőekkel együtt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 52 gyermek. 
A normatíva összege 400.- Ft/fő.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ez meglehetősen kevés egy gyermek háromszori étkezésére.  
 
Ludányi Ferenc: 
Különösen akkor, ha nem a saját konyhánkról kell megszervezni az étkeztetést.  
 
Nagy Károly:  
Két változat van. Az „A” változat szerint csak a hátrányos helyzetűek és a halmozottan hátrányos 
helyzetűek számára biztosítjuk a szünidei gyermekétkeztetést. Ez a fenti adatok szerint 8 főre 
vonatkozna. A „B” változat szerint kiterjesztjük ezt a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülőkre is. Ebben az esetben már 52 gyermek étkeztetését kell biztosítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az „A” változatot javasom. 
 
Benedek Péter: 
Támogatom a javaslatot. 
 
Már Ágnes:  
Ki határozza meg hogy egy gyermek hátrányos helyzetű-e? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Hivatalból a jegyző, azaz én. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylő kérelemben 
található adatok alapján lehet megállapítani.  
 
Már Ágnes:  
Tehát kérelemre? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. A kérelem melléklete egy nyilatkozat, ennek alapján lehet megállapítani a hátrányos 
helyzetet. A szülőre van bízva, hogy kitölti-e ezt a nyilatkozatot. Mi felhívjuk a figyelmét, hogy 
ehhez különféle előnyök kapcsolódnak, de mint látható, viszonylag kevés kérelmező érzi 
fontosnak ennek kitöltését. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról, először az „A” 
változat szerint. 



 18 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta szünidei 
gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
1. A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21/C. § (1) a) pontja alapján a szünidei gyermekétkeztetést kizárólag hátrányos helyzetű 
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja. 
2. A gyermekétkeztetés igénybevételének módja az önkormányzat konyhájáról történő elvitellel, 
az önkormányzat konyhájának zárva tartása idején kiszállítással. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényfelmérést követően 
kiszállításos ételszállításra árajánlatot kérjen és az árajánlatokat a Képviselő-testület elé terjessze. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. április 28. 

4./ Esővíz elvezetése Hatház utcában és az út állagának megőrzése érdekében 
történő súlykorlátozás bevezetése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábban kiküldött anyagban található az a kérelem, mely a csapadékvíz elvezetésére 
vonatkozik a Hatház utcában. A nagyarányú esőzések miatt a csapadékvíz nagy része ráfolyik a 
kérelmező házára és megjelnik a talajvíz is. A kérelem beérkezését követően megnéztük a 
helyzetet és próbáltunk – egyelőre átmeneti megoldásként – egy elvezető árkot kialakítani.  
 
Jenei Károly: 
Azt a részt magam is ismeret. Az utcában végzett mezőgzdasági tevékenység igen megterheli az 
utat. Még talán 1-2 év, de ezt követően el fog tűnni az az út. Már most lehet látni, mennyire 
hullámos. A víz összefolyás is nagyrészt abból adódik, hogy az út nagyon rossz állapotvan van.  
Javaslom képvisel-társaimnak, hogy nézzék meg a jelenlegi helyzetet. Valóban tenni kell valamit. 
Ezen kívül az ott folyó tevékenység nagyon zavarja az ott élőket. az állattartásból eredő problémák 
valóban nagy gondot okoznak.  
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben a mezőgazdasági tevékenység miatt az útra behajtó kamionok súlya miatt keletkezett 
a probléma, súlykorlátozó táblát kellene elhelyezni és figyelni kellene a forgalmat.  
 
Jenei Károly: 
A probléma azonban az, hogy nincs más lehetőség, hogy megközelítsék a mezőgazdasági telepet.  
 
Szecskő Zsolt: 
Közelítsék meg kisebb teherautókkal! De ezek szerint nem csupán azzal van probléma, hogy az út 
tönkremegy, hanem a vízelvezető árkokkal is! 
 
Nagy Károly:  
Kimentünk a helyszínre, és ott láttuk, hogy a nagy teherautók nem az úton közlekednek. A 
földúton pedig akkora keréknyomokat hoztak létre, hogy a csapadékvíz itt folyik el, nem az úton. 
Innen pedig nagyon könnyen befolyik az ott található ingatlanba. 
Nem látom a megoldást, ha továbbra is itt közlekednek ezek a teherautók! 
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint az érintett felek meghallgatására lenne szükség és egy kompromisszumos 
megoldásra. 
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Csontos József: 
Csak időközben önkormányzati és magántulajdonban tesz kárt a fennálló helyzet. Fel kell 
szólítani a vétkes felet, fel kell mérni a károkat és meg kell vele fizettetni azt. 
 
Nagy Károly:  
Hosszú távon jó megoldásnak tűnik, de most egy sürgős problémát kellene megoldani, 
aminek a megoldását nem látom.  
 
Jenei Károly: 
Meg kellene oldani, hogy a víz ne a kivájt keréknyomban folyjon, hanem az út mellett. 
 
Nagy László: 
Az út minősége gyenge. Nem csupán a nagy teherautók jelentik a problémát. A téli fagyás is 
gondokat okoz. Láthatóan mállik szét az út. 
 
Jenei Károly: 
Egy szakasznál különösen megfigyelhető, hogy teljesen hullámos az út. És a többi része is nagyon 
rossz állapotban van. 
 
Nagy Károly:  
Ez egy martaszfalt út. Már a készítésekor jelezték, hogy vigyázni kell rá. Traktorra vagy más, 
súlyos teherautóval arra nem lehetne közlekedni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Továbbra is azt javaslom, hogy a Hatház utcába táblákat kell kihelyezni, hogy ne menjen nagy 
autó a területre.  
 
Nagy László: 
Ezzel azonban még nem lesz megoldva a probléma, hiszen amennyiben közlekednie kell a 
mezőgazdasági tevékenységet végzőnek, akkor is közlekedni fog. 
 
Jenei Károly: 
Ilyen típusú állattartásnak nincs hagyománya, főként azon a területen. Egyéni érdekből tartja az 
állatokat és már túl sok család életét keseríti meg. Azzal egyetértek, hogy össze kell hívni az 
érintett feleket, és meg kell beszélni, hogy hosszú távon milyen megoldás szülessen. 
 
Nagy Károly:  
Én is támogatom a javaslatot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Rövid távon most meg tudjuk-e oldani, hogy a vízfolyás az úton maradjon? 
 
Nagy Károly:  
Átmenetileg elhárítottuk a problémát, de ha ismét a földúton közlekedik a nagy teherautó, a 
gondok ismét megjelennek. A hosszú távú megoldáshoz javaslom, hogy az érintetteket 30 napon 
belül hívjuk össze egy megbeszélésre. 

5./ Segesvári utcával kapcsolatos kérelem 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kiküldött anyagban szerepel a kérelem, mely szerint kőzúzalék szállítását és terítését kérik a 
Segesvári utca lakói mivel csapadékos időben teljesen felázik az út. Javaslom, hogy a kérésnek 
elegettéve, vitessünk kőzúzalékot.  
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom a javaslatot. 
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Csontos József: 
Szintén támogatom. 

6./ Gyógyszertár bérleti díjával kapcsolatos kérelem 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Következő napirendi pontunk szintén egy kérelem. A községben üzemelő gyógyszertár kéri a 
tavalyihoz hasonlóan, hogy a bérleti díj 50%-át engedjük el, mivel a március 1-jétől esedékes új 
nyitva tartás miatt megnövekedő költségei lesznek. 
 
Jenei Károly: 
De ebből plusz bevétele is lesz. 
 
Szita Ferenc: 
Tapasztalatból mondom, hogy sokkal több bevétele nem lesz a délutáni nyitvatartással.  
 
Jenei Károly: 
Sajnos az is sokszor tapasztalható, hogy nem tudja kiadni azt a gyógyszert, amit az orvos felírt. 
Ezért később vissza kell menni.  
 
Szita Ferenc: 
Az állandó gyógyszerár változás miatt nem érdemes neki nagy raktárkészlettel dolgoznia. Ezért 
fordulhat elő, hogy nem tud rögtön kiadni egy-egy gyógyszert. 
 
Nagy Károly:  
Azért az észrevehető, hogy próbálnak alkalmazkodni a helyben szokásos gyógyszerekhez. 
 
Már Ágnes:  
Összegszerűen mit jelent az 50%-os csökkentés? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Havi 17.000.- forintot. 
 
Már Ágnes:  
Ilyen kismértékű csökkentés esetén nem támogatom.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ilyen gazdasági helyzetben véleményem szerint nem is érdemes ezen gondolkodni! 
 
Csontos József: 
Én megszavazom a csökkentést. Mégis a falu lakóiért dolgoznak. 
 
Jenei Károly: 
Már maga a teljes bérleti díj is jelképes összeg. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy a minőségi, jobb ellátás érdekében fogadjuk el a kérelmet erre az egy évre. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
gyógyszertár bérleti díj kedvezményéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évre a Hősök utca 1. szám alatti gyógyszertár 
bérleti díjából 50% kedvezményt biztosít.  
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2016. évi bérleti díjról szóló 
számlákat a határozatnak megfelelően állítsa ki a Jovi Margaritis Bt. (3200 Gyöngyös, Deák F. u. 
44.) részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 
(A képviselő-testületi ülés Szecskő Zsolt képviselő távozása után 
továbbfolytatódik.) 

7./ Pályázatok benyújtásáról 

(A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A következőkben pályázati lehetőségekről lenne szó. Ezek a pályázatok vagy 100%-ban 
támogatottak vagy minimális önerővel pályázhatók.  
A korábban megküldött tájékoztatóban szerepel, hogy egyrészt lehetőség lenne a védőnői szolgálat 
épületének felújítására, az óvoda épületének felújítására, testvéttelepülési találkozók 
megszervezésére, illetve a jáspis lelőhely turisztikai szempontú kialakítására. A pályázat 
benyújtásához a képviselő-testület döntésére van szükség.  
 
Jenei Károly: 
A épületek felújítására mindenképpen szükség van. Javaslom a pályázatok benyújtását. 
 
Már Ágnes:  
Támogatom a javalatot. A testvértelepülési találkozók szervezésével kapcsolatban milyen 
információink vannak? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Március 1-jéig lehet pályázni rá, brüsszeli keretből valósulna meg. A testvértelepülési 
találkozókhoz különgféle témákat kell társítani, amelyek a Európai Unió által az adott évben 
tárgyalt témákhoz kapcsolódik. 5.000 €/találkozó fix összegben lehet pályázni. Megnehezíti a 
páylázatot, hogy nincs olyan rendezvényünk, amihez kapcsolni lehetne a találkozókat.  
 
Nagy Károly:  
Mekkora önerőt kell ide biztosítani? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nem nagy összegű az önerő. Abasár nyert már korábban, ebbe bevonta a mátrai községeket is. 
Nekünk ilyen nagy volumenű kapcsolataink nincsenek, csak kifejezetten a saját 
testvérkapcsolatainkra számíthatunk.  
 
Jenei Károly: 
Az ő oldalukról is lehet pályázni? 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen.  
 
Jenei Károly: 
Akkor akár szociális felzárkózás, akár gyermekcsoportok fogadása vagy sportrendezvények 
témában meg lehet tartani ezeket a találkozókat. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a pályázatokról a következő 
formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a következő pályázati kiírásokra pályázati dokumentáció összeállítását készítse elő: 
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- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében védőnői szolgálat 
épületének rekonstrukciója, 
- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével keretében óvodaépület bővítése és korszerűsítée 
- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében 
jáspis lelőhely kialakítása, 
- 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 falumúzeum épületének 
korszerűsítése 
- Európa a polgárokért Testvértelepülési pályázat keretében testvérkapcsolati találkozó 
megszervezése 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
képviseő-testületi határozatok előterjesztését készítse el. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a pályázati kiírásoknak megfelelő határidőben folyamatos” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

pályázatok benyújtásáról 
 

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 rekonstrukciója, 
- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével keretében óvodaépület bővítése és korszerűsítée 
- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében 
jáspis lelőhely kialakítása, 
- 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 falumúzeum épületének 
korszerűsítése 
- Európa a polgárokért Testvértelepülési pályázat keretében testvérkapcsolati találkozó 
megszervezése 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
képviseő-testületi határozatok előterjesztését készítse el. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a pályázati kiírásoknak megfelelő határidőben folyamatos 

8./ Temetői buszmegálló ügye 

 
Nagy Károly:  
A tavalyi évben már hoztunk egy határozatot arról, hogy az idős lakosok ki tudjanak megnni a 
temetőhöz a helyközi járatok igénybevételével, azonban ki kellene egészíteni a határozatunkat a 
korai buszjáratokra vonatkozóan is, mivel a nyári időszakban elsősorban ekkor mennének a 
temetőbe. 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KMKK Zrt.-t, hogy a 
71/2015. (XI. 26.) KT határozatában foglaltakon kívül a 2016. március 1-2016. május 31. közötti 
időszakban, a próbaüzem alatt a következő buszjáratok is érintsék a temetői megállóhelyet: 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 06:00 3680/7 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 06:15           
Gyöngyös, autóbusz-állomás 06:50 3680/9 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 07:05           
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 06:20 3680/10 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 06:35           
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 07:05 3680/14 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 07:20    
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a KMKK részére küldje 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

temetői ideiglenes autóbuszmegállóhelyet érintő autóbuszokról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KMKK Zrt.-t, hogy a 
71/2015. (XI. 26.) KT határozatában foglaltakon kívül a 2016. március 1-2016. május 31. közötti 
időszakban, a próbaüzem alatt a következő buszjáratok is érintsék a temetői megállóhelyet: 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 06:00 3680/7 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 06:15           
Gyöngyös, autóbusz-állomás 06:50 3680/9 
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 07:05           
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 06:20 3680/10 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 06:35           
Gyöngyöstarján, Petőfi u. 07:05 3680/14 
Gyöngyös, autóbusz-állomás 07:20    
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a KMKK részére küldje 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

9./ Pihenőnapok, ünnepnapok nyugalmát biztosító lehetőségek megtárgyalása 
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint ez a napirendi pont több időt és jobb előkészítést igényel, ezért javaslom, 
hogy a témát napoljuk el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 

10./ Kötelező kvóta elleni határozat 
 
Nagy Károly:  
A kormány által küldött kötelező kvóta elleni határozat meghozatalával kapcsolatban van-e kérdés 
vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését a kötelező betelepítési kvótáról és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Magyarország 
Kormánya részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
 

betelepítési kvóta elleni állásfoglalásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését a kötelező betelepítési kvótáról és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Magyarország 
Kormánya részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

11./ Szabadság ütemezése 

 
Nagy Károly:  
A szabadságom ütemezéséhez képviselő-testületi döntés szükséges. Javaslatom, hogy az éves 39 
nap szabadságomat az utolsó munkanapokra ütemezzük be. Amennyiben nincs kérdés, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
kérelmét a szabadság kiadásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C. § (2) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly polgármester 
szabadságkérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
2016. november 19.-2016. december 31. 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról 
intézkedjen a fentiek szerint. 
 
Felelős: Jenei Károly alpolgármester 
Határidő: 2016. december 31.-ig folyamatos” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (II. 11.) KT 

határozata 
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polgármester szabadságkérelmének jóváhagyásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
kérelmét a szabadság kiadásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C. § (2) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly polgármester 
szabadságkérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
2016. november 19.-2016. december 31. 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról 
intézkedjen a fentiek szerint. 
 
Felelős: Jenei Károly alpolgármester 
Határidő: 2016. december 31.-ig folyamatos 

12./ Telkek ügye 
 
Nagy Károly:  
Befektetők megkerestek az önkormányzat tulajdonában lévő telkekkel kapcsolatban. 
A borjúmály felé lévő építési telkek eladásával kapcsolatban két lehetőséget látok. 
 
a/ Saját szervezésben. Elkészíteni egy számunkra elfogadható vázrajzot, esetleg látványtervvel. 
Árajánlatot kérni a közművek kiépítésére. Ezt a költséget felosztani a telkek számával és 
tulajdonképpen önkormányzati haszon nélkül eladni azokat. A közművek megépítését 
lépcsőzetesen kellene megvalósítani. (Előny: a viszonylag alacsony ár több telek eladását 
feltételezi, a beépítettség ezért gyorsabban megvalósulhat. Hátrány: az értékesítésből közvetlen 
haszna nem lenne az önkormányzatnak.) Felmértem, hogy amennyiben több lépcsőben 
próbálkoznánk a közművesítéssel, akkor talán meg tudnánk bírkozni a feladattal. Persze sok 
minden függ attól, hogy hányan jelentkeznek a telekvésérlásra. A közművesítés költsége őt nélkül, 
bruttó 140.000.- forint/méter. Ha a Borjúmáj felé vezető út két szélével kezdenénk a 
telekértékesítést, akkor a vázrajztól függően 20-25 telek alakítható ki. A közmű hossza 324 méter. 
Ha métere 140.000.- forint, akkor összesen 45.400.000.- forint. Tehát 1.900.000.- és 
2.300.000.- forint között lenne a közművesítés telkenként. 
 
b./ Vállalkozó közbeiktatásával. A terület a jelenlegi állapotában eladásra kerülne. Az 
önkormányzat egy meghatározott összeghez juthatna. Innentől kezdve a vállalkozó elvégezné az 
előre egyeztetett és szerződésbe foglalt munkálatokat és a telkek eladását, esetleg az építéseket is 
intézné. (Előny: az önkormányzat rövid időn belül pénzhez juthat és közvetlen gndjai nem 
lennének a telkek értékesítésével. Hátrány: a telkek árára nem lenne ráhatásunk, így lehet, hogy 
kevesebben vásárolnának és hosszabb ideig tartana a beépítés.  
A mai testületi ülésen szeretném, ha a képviselők eldöntené, hogy kizárjuk-e vagy ne zárjuk ki a 
telkek vállalkozó felé való értékesítését. Amennyiben a vállalkozók ajánlatát is meg szeretnénk 
hallgatni, az egy munkamegbeszélés keretén belül akár már a jövő héten megszervezhető.  
Kérdezem a képviselő-társakat, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponthoz? 
 
Már Ágnes:  
Saját erőből véghezvinni ezt a feladatot meglehetősen kockázatosnak tűnik.  
 
Jenei Károly: 
Nem rendelkezünk semmilyen szakmai háttérrel, amennyiben a szakemberek segítségét kérjük és 
fizetni kell érte, az rengetegbe kerülne. 
 
Csontos József: 
Én a vállalkozók bevonását jelentő „B” változatot támogatom. Azonban mindenképpen részletes 
ajánlatot kérnék. Ehhez pedig támogatom a munkamegbeszélésen történő ajánlattételt. 
 
Jenei Károly: 
Lehet alkudozni a telkekkel kapcsolatban, de tény, hogy a beköltözésekkel a falu jól fog járni. 
Fizetőképes lakosokról van szó.  




