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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-én  
     18,00 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 
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Jakab Szabolcs TARNA ’91 Kft képviseletében 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, bizottsági tagokat és külön köszönti Jakab Szabolcsot a Tarna 
’91 Kft. képviseletében. Ezt követően 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:  Pályázatok beadásáról 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. 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. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend Pályázatok beadásáról 

(A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
Nagy Károly: 
Egy összefoglaló tájékoztatót adnék a beadandó pályázatokról, ehhez kérem majd Jakab Szabolcs 
pályázatíró segítségét.  
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Első pályázat, amiről beszámolnék, a védőnői szolgálat épületének energetikai korszerűsítésére 
beadandó pályázatunk, amely 100%-ban támogatott. Ebben szerepel az épület szigetelése, 
nyílászárók cseréje, összköltsége 11,7 millió forint. 
Második pályázatunk a Napköziotthonos Óvoda felújítására, szintén energetikai korszerűsítésére 
szolgál. Ebben nyílászárók cseréje, tetőszerkezet egy részének cseréje, illetve napelemmel történő 
felszerelése szerepel. Ezt a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat 
keretében adjuk be, azonban itt van önerő, ami 25%. A kiosztott táblázatban található adatok 
szerint 55 millió a bekerülési költség, melynek önereje 14 millió forint.  
 
Már Ágnes:  
A pályázat keretében van-e lehetőség a villanyvezetékek cseréjére? Ha jól tudom, történt már 
zárlat az épületben. 
 
Nagy Károly:  
A konyha pályázatban benne van a vezetékek cseréje. 
 
Jakab Szabolcs:  
Kérdésként merülhet fel, hogy ez utóbbi miért nem kerülhet be az energetikai pályázatok közé? A 
jelenlegi lapos tető nyeregtetőre való kicserélése miatt ezt a pályázatot a településképet 
meghatározó épület rekonstrukciója pályázatba láttuk jónak betenni.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a kiegészítést. A költségeket illetően a maximálisan pályázható összeg 50 millió forint, 
úgy gondolom érdemes kihasználni a maximálisan igénybe vehető összeget. Lehetőség szerint az 
összes közintézményünk felújítását meg szeretném valósítani. 
 
Jakab Szabolcs: 
Pontos összegadatokat a tervező által készített szakhatósági engedélyeztetés után lehet mondani.  
 
Jenei Károly: 
Alapvető szerkezetváltozásról van szó? 
 
Jakab Szabolcs: 
Igen, mivel jelenleg lapos tető van, és a pályázatban nyeregtető szerepel. 
 
Jenei Károly: 
A napelem kötelező részként került a pályázatba? Az előzetes adatok alapján 20%-a a teljes 
pályázati összegnek. Megtérül-e belátható időn belül? 
 
Jakab Szabolcs: 
Megújuló energiaforrás esetében, 50%-os támogatás mellett 4 év a megtérülési idő. 
 
Jenei Károly: 
Itt akkor az önerő megtérüléséről beszélünk. 
 
Jakab Szabolcs: 
Igen. A nyílászárók cseréjénél, a homlokzat vagy födém szigetelésénél 30-40%-os energia-
megtakarításra lehet számítani. Ezek közül a födém cseréje kevésbé látványos. 
 
Már Ágnes:  
Milyen nagyságú energia-megtakarításra számíthatunk a napelem felszerelésével? 
 
Jakab Szabolcs: 
Teljes villamosenergia megtakarításra. A nyári időszakban ugyanis vissza tudja termelni mindazt 
az energia mennyiséget, amit a téli időszakban pluszban fogyaszt.  
 
Jenei Károly: 
Mekkora teljesítményű napelemről beszélünk? 
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Nagy Károly:  
15 kW 
 
Csontos József: 
Tudomásom szerint egy 7 kW-os egy év alatt kb. 12.000 kW áramot tud előállítani. Egy lakóház 
éves fogyasztása 2.500 kW körül van. 
 
Már Ágnes:  
Mekkora az óvoda villanyszámlája? A megtakarítás fedezni fogja? 
 
Jakab Szabolcs: 
A kiosztott táblázatban található összegeket már a fogyasztás alapján kalkuláltuk. 
 
Jenei Károly: 
És milyen jellegű a pályázat finanszírozása? 
 
Jakab Szabolcs: 
Utófinanszírozott, előleg igényelhető. Az, hogy technikailag hogyan bonyolítható le, egyelőre 
kérdéses. Amennyiben szállítói finanszírozású, akkor a számla ÁFA összegét kell kifizetnie az 
önkormányzatnak, a számla összegét a pályáztatónak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen forrásból fogjuk az önerőt előteremteni? 
 
Nagy Károly:  
A jövő évben kell a teljes összegét biztosítani, de meg fogjuk találni a megoldást. Meglátásom 
szerint nagyot hibázunk, ha nem próbáljuk meg ezt a pályázatot. 
 
Jenei Károly: 
Már kész tervekkel kell beadni a pályázatot? Milyen dokumentáció szükséges? 
 
Jakab Szabolcs: 
A tető miatt szakhatósági engedély szükséges. 
 
Jenei Károly: 
Ha nem nyerünk, milyen költségek terhelnek minket? Gondolom a tervezés, tanulmány költségei?  
 
Jakab Szabolcs: 
A táblázatban ez is szerepel, első adatok alapján 2,3 millió forint. 
 
Jenei Károly: 
Mikor van a beadási határidő? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Több beadási határidő is van. 
 
Jakab Szabolcs: 
Úgy látjuk, hogy van egy olyan politikai cél, hogy 2018-ig ki kell adni ezeket a fejlesztési 
pályázatokat. Az a szabály már nincs, hogy felfüggesztik a pályázati beadásokat. 
 
Jenei Károly: 
Amennyiben nem teljes a pályázat, hiánypótlást is be lehet adni? 
 
Jakab Szabolcs: 
Természetesen. Ezen kívül fontos információ, hogy plusz pontért célszerű konzorciumként 
pályázni. Ez jelen esetben egy civil szervezettel együtt történő beadást jelent. 
 



 271 

Jenei Károly: 
Speciális civil szervezetnek kell lennie? 
 
Jakab Szabolcs: 
Nem szükséges. 
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
Például az ovis alapítvány lehet ilyen civil szervezet. 
 
Jenei Károly: 
Mire lehet számítani nyertes pályázat esetén? 
 
Jakab Szabolcs: 
Két év alatt kell megvalósítani. Több ezer pályázat megy be egyszerre. Az Államkincstárnak 
jelenleg arra van kapacitása, hogy ellenőrzi a beadott dokumentumokat. Hiánypótlás után 
szakmai értékelésre kerül sor. Ezt, véleményem szerint nem lehet lebonyolítani 1-2 hét alatt. Ez 
azt jelenti, hogy jövő nyár előtt nem valószínű, hogy érdemi választ kapunk. A nyár lehet a 
kivitelezés legelső indulópontja. 
 
Nagy Károly:  
A táblázatban található összegek mennyiben változhatnak? 
 
Jakab Szabolcs: 
Minimálisan változhatnak, elsősorban a dokumentációk miatt. 
 
Jenei Károly: 
A tető miatt szükséges a szakhatósági engedélyeztetés. Nem lehet úgy kivitelezni, hogy ne legyen 
szükség rá? 
 
Jakab Szabolcs: 
Gyakorlatilag akkor is kell tervet készíteni, a homlokzat változtatása miatt. A lapos tető szigetelése 
nem engedélyköteles, de ez nem hozna tartós eredményt. 
 
Jenei Károly: 
Személy szerint keveslem a tervben szereplő 2,5 millió Ft-ot a tetőszerkezetre. 
 
Jakab Szabolcs: 
Mivel csak egy kisebb területet fed jelenleg lapos tető, így csak erre a részre vonatkozik a 
változtatás. Amennyiben lesz is eltérés a jelenlegi és a végleges költségekben, az csupán minimális 
lesz. 
 
Már Ágnes:  
Arra nincs esély, hogy 100 %-ban finanszírozott pályázatot tudnánk beadni? 
 
Jenei Károly: 
Ha most nem vágunk ebbe bele, lehet hogy nem is lesz nekünk megfelelő pályázat. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Más források is meglehetősen bizonytalanok. Az esély egyiknél sem jobb. Azonban amennyiben a 
testület a pályázat beadása mellett dönt, határozni kell a 2016. évi költségvetés módosításáról is. 
 
Nagy Károly:  
Személy szerint azt javaslom, hogy pályázzuk meg, mivel ha nem indulunk, az nagy hiba lenne. A 
tervezés és a pályázat beadásának költségeit a 2016-os költségvetésből biztosítjuk, ez körülbelül 
bruttó 1 millió forint. Az önerőt pedig a 2017-es év költségvetésébe tervezzük bele. Amennyiben 
nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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" pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be az önkormányzat 
tulajdonában álló Gyöngyöstarján belterület 322 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, 
Damjanich u. 1. alatti óvoda épületének korszerűsítésére. 
Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges tervezés és a tanulmány elkészítéséhez 
bruttó 1 000 000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja, a pályázat elnyerése esetén a 
pályázat 13 000 000 Ft-os önerejét a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. május 31.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (V. 19.) KT 

határozata 
 

óvoda felújítás pályázatának benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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" pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be az önkormányzat 
tulajdonában álló Gyöngyöstarján belterület 322 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, 
Damjanich u. 1. alatti óvoda épületének korszerűsítésére. 
Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges tervezés és a tanulmány elkészítéséhez 
bruttó 1 000 000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja, a pályázat elnyerése esetén a 
pályázat 13 000 000 Ft-os önerejét a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 
 
Nagy Károly:  
Turisztikai pályázatunk 100%-os támogatottságú. A költségvetés elkészítése folyamatban van, 
jelenleg 145 millió forint szerepel benne. Ebben a pályázatban van a gyöngyösoroszi Ásványok 
Háza is, ahol már egy működő ásványtár található, ami turisztikai látványosság is egyben. 
Elsődleges szempont a Köves-domb kihasználása, a jáspis lelőhely kiaknázása lenne. Ezzel a 
pályázattal a múzeum épületének felújítása is lehetővé válna, ezen kívül kialakítanánk egy 
információs központot is, illetve lenne lehetőség az ásványok megmunkálására is. A Sósirét felé 
egy tanösvény kialakításával föl lehetne gyalogolni a Köves-dombra, fölülről jó kilátás tárulna a 
látogató elé, lent pedig az ásványokat lehetne tanulmányozni. 
Ezt követően az erdő mellett át lehetne menni Gyöngyösorosziba, ott is lenne egy bemutató 
helyiség.  
A pályázat alapfeltétele, hogy különböző kritériumoknak kellene megfelelni, ami meglehetősen 
nagy felelősséget jelentene, mint például bizonyos látogatószámot kellene produkálni, egy idő 
után önfenntartónak kellene lennie a beruházásnak. 
 
Benedek Péter: 
A fenntartással kapcsolatban milyen jellegű költségekkel kell számolni? 
 
Nagy Károly:  
Szakember alkalmazása és a terület őrzésének költségei feltétlenül felmerülnek, illetve a 
működtetési költségek. De ennél fontosabb még a megfelelő látogatottsági adatok biztosítása. 
Nógrád megyében található ehhez hasonló turisztikai látványosság, és ott is panaszkodnak, hogy 
nehezen tudják fenntartani a látogatók számát. Nálunk talán annyiból jobb a helyzet, hogy ki 
lehetne bővíteni a borászattal. 
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Csontos József: 
A tervben szereplő összeget alacsonynak találom. A helyszínre kivezető utak állapota sem jó. 
Ezeket fel kellene újítani, ennek költsége pedig nagyon magas.  
 
Jenei Károly: 
Lehet beszélni erről a pályázatról, de csak akkor érdemes, ha az előzetes dokumentációk már 
birtokunkban vannak. A táblázatban található beruházási költségek összegét nagyon magasnak 
találom, viszont nem látjuk még, hogy mi mit takar. Illetőleg a beruházás létrejötte után 
alkalmazni kívánt szakemberek meddig maradnak az önkormányzat alkalmazásában, vagy 
egyáltalán az önkormányzatnak kell-e alkalmaznia? 
 
Benedek Péter: 
Személy szerint arra lennék kíváncsi, hogy mi fogja a pénzt megtermelni? Egyedül a turisták? 
 
Már Ágnes:  
Hatalmas marketing tevékenységet kell ahhoz végezni, hogy a megfelelő mennyiségű bevételt 
produkálni tudjuk. 
 
Nagy Károly:  
Ezekkel a kérdésekkel részletesen foglalkoznunk kell.  
 
Jenei Károly: 
Ennél részletesebb műszaki tartalommal rendelkező terv nem készült még? Ha még nincs ilyen, a 
későbbiekben lesz? 
 
Jakab Szabolcs: 
Első körben egy koncepciót kell benyújtani, ahol csak az összegszerűség a lényeges. A kivitelezési 
tervek elkészítését a projektfejlesztés időszakában lehet megtenni. Visszatérve a projekt 
fenntarthatóságára. Üzemeltetésre meg lehet bízni külső vállalkozót, illetve erre a célra 
létrehozott önkormányzati vállalkozást. Tény, hogy 4-5 év összehangolt marketingtevékenysége 
szükséges, ehhez pedig komoly munkát kell végezni, ezen kívül partnereket találni. Például 
Gyöngyöstarjánban a borászokat, a Haller-pincét be lehetne vonni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Úgy gondolom, Szabolcs jól összefoglalta azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Úgy 
érzem, ezzel a pályázattal meg lehetne hosszú távon határozni a község képét, jövőjét ki lehetne 
alakítani. Igaz, hogy óriási felelősség, amitől – őszintén bevallva tartok is –, de úgy gondolom, fel 
kell vállalnunk a község érdekében. 
 
Jenei Károly: 
A pályázatban az ásvány és annak lelőhelye szerepelne elsődlegesen, mint fő vonal, de akár már 
most be lehetne építeni a társadalmi szervezeteket, borászokat pl. bormúzeum részleggel 
kiegészítve. És már a pályázatnál lehetne jelölni ezt a két irányt. 
 
Nagy Károly:  
Igen, már így tervezzük. 
 
Már Ágnes:  
A pályázat elbírálásánál kötelező elem egy vagy több társadalmi szervezet megjelölése? 
 
Jakab Szabolcs: 
Maga a társadalmi szervezet bevonása a turizmus szélesítését jelentené, s ezt itt, a Mátra alján a 
borászat jelenthetné. Nem kötelem, de erősebb lesz a pályázat és az eredmény is biztatóbb. 
 
Nagy Károly:  
Lehetőséget látok ebben a pályázatban, Gyöngyöstarján bemutathatóvá tételének nagyon jó 
lehetőségét. 
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Már Ágnes:  
Ez a pályázat az idei költségvetésünket mennyiben terheli meg? 
 
Jenei Károly: 
1,143 millió Ft-tal. 
 
Jakab Szabolcs: 
Nagyságrendileg ennyivel. 
 
Szecskő Zsolt: 
És a kivitelezés során van arra lehetőség, hogy a táblázatban szereplő főbb számokat módosítsuk? 
 
Jakab Szabolcs: 
A megvalósíthatósági adatok között lehet változtatni. 
 
(Az ülés Jenei Károly részvétele nélkül folytatódik tovább.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Azon tűnődöm, hogy a teljes beruházás belefér-e a 140 millió forintba? Illetve vajon a 
megvalósítást követően a működtetés költségei mekkora összegre rúgnak majd? A bevételek 
garantáltan nem fogják fedezni, a jelenlegi kép sajnos nem ezt mutatja. 
 
Már Ágnes:  
A pályázatba bele lehet venni személyi jellegű kiadásokat? 
 
Jakab Szabolcs: 
Sajnos nem. Az üzemeltetés megoldásáról már most ötletelni kell, mivel ez egy fontos kérdés. A 
projekt megvalósítása alatt már konkrét adat kell erre vonatkozóan. Az, ha a működtetést 
vállalkozó részére adja át az önkormányzat, és ezzel új munkahelyeket is teremt, jó képet mutat a 
pályázatban. 
 
Szecskő Zsolt: 
A probléma az, hogy jelenleg nincs olyan konkrét látványterv, ami alapján érdemi döntést lehetne 
hozni. 
 
Jakab Szabolcs: 
A látványterv elkészítéséhez viszont már konkrét ötletek kellenek. Úgy gondolom, hogy egy 140 
millió forintos pályázat esetében vállalni kell a kockázatot. 
 
Nagy Károly:  
Nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy átbeszéljük a pályázatot és benne Gyöngyöstarján 
lehetőségeit. Kétségkívül igaz, hogy a község turisztikájának fejlesztése nagyon fontos feladat. 
Jelen pillanatban azonban nem látunk más módot a fejlesztésre. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem akarom vitatni a pályázat realitását, csak azt nem tudom, hogy tudjuk-e garantálni a 
működtetését. Annak véleményem szerint nincs értelme, hogy a beruházás végül az enyészeté 
legyen. 
 
Jakab Szabolcs: 
Egy év áll rendelkezésre, hogy össze tudjuk állítani a beruházás részleteit és a működtetésének 
módjait. 
 
Már Ágnes:  
Szerintem abban nem is szabad gondolkodnunk, hogy az önkormányzat lesz az üzemeltető. 
 
 
 



 275 

Szecskő Zsolt: 
Vállalkozót viszont nem hiszem, hogy találni fogunk rá. Egerben vagy a Balaton partján lehetne, 
de itt, valószínűtlennek tartom. 
 
Nagy Károly:  
Személy szerint látok benne fantáziát. És amint Szabolcs már mondta, van időnk a részleteket 
kidolgozni. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a pályázat 
beadásáról, az alábbi határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-1.2.1-15 "Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"  pályázati kiírás keretében pályázatot 
nyújt be keretében a következőkre: jáspislelőhely feltárás, bemutathatóvá tétel, falumúzeum 
épületének felújítása, ott ásványok bemutatása, megmunkálása. 
Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges tervezés és a tanulmány elkészítéséhez 
bruttó 1 143 000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. május 27.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (V. 19.) KT 

határozata 
 

turisztikai pályázat benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-1.2.1-15 "Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"  pályázati kiírás keretében pályázatot 
nyújt be keretében a következőkre: jáspislelőhely feltárás, bemutathatóvá tétel, falumúzeum 
épületének felújítása, ott ásványok bemutatása, megmunkálása. 
Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges tervezés és a tanulmány elkészítéséhez 
bruttó 1 143 000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. május 27. 
 
Nagy Károly:  
A pályázat beadásával kapcsolatban, döntenünk kell konzorcium létrehozásáról. A Magyar 
Geofizikusok Egyesülete és a Magyar Földtani Társulat szakmai oldalról támogatja a 
pályázatunkat.  
Ezzel kapcsolatos határozati javaslat: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.2.1-15 
"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"  pályázathoz megkötendő 
konzorciumi megállapodás tervezetét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.2.1-15 pályázat megvalósítása 
érdekében konzorciumi megállapodást kössön a Magyar Geofizikusok Egyesületével és a Magyar 
Földtani Társulattal. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. május 27. 
 
Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 




