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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 6-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Benedek Péter 
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 jelen lévő képviselőket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 4 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:  Óvodai Konyha felújítás kivitelezőjének kiválasztása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Benedek Péter és , Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend Óvodai Konyha felújítás kivitelezőjének kiválasztása 

(Árajánlat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A Konyha felújításához két árajánlatot kaptunk, melyeket előzetesen kiosztottunk. Sajnos egy kis 
csúszásban vagyunk a kezdés időpontját tekintve, mivel már el kellett volna kezdeni a 
munkálatokat. A probléma, hogy a pályázaton elnyert összeg nem fedezi az árajánlatban szereplő 
költségeket. Az egyik beadott ajánlat a Genius Builder Kft-től, a második a Kőépítő Kft-től 
érkezett. Mindkét esetben ugyanazon műszaki tartalom foglaltatik az ajánlatban, az összegek 
között van különbség.  
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Jenei Károly:  
Véleményem szerint érdemes lenne elfogadni a kevesebb árat megjelölő cég ajánlatát, mivel már 
nincs időnk újra indítani az ajánlatkérést. Már el kellett volna kezdeni a felújítást. Szerintem 
fogadjuk el a 9,5 millió forintról szóló ajánlatot, viszont jó lenne, ha a pályázatban elnyert 
összeghatárt tudná tartani a cég. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az árajánlatban megjelenített műszaki tartalom nem részletezi az egyes folyamatokat, nem bontja 
darabra, méterre, négyzetméterre az árakat, hanem egy összesített költségben szerepelnek azok. 
Az elektromos vezetékeknél, az érintésvédelmi jegyzőkönyvnél, a szellőzés-technikánál, illetve a 
napelemes rendszer kiépítésénél is így tüntetik fel az árakat. Feltüntetve, hogy a tervezői, beadott 
költségvetéshez képest jelentős eltérések is lehetnek. Helyszíni bejárás alapján történtek a 
felmérések, itt pedig nem történt részletezés. Nem készültek kiviteli tervek sem elektromos, sem 
épületgépészeti szempontból, ahol lehetett volna részletezni a költség-nemeken belüli adatokat.  
 
Nagy Károly:  
Költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve nem készültek részletes tervek. Sajnos 
jelenleg az idő is nagyon szorít, így döntenünk kell. 
 
Ludányi Ferenc: 
Mindenképpen bele kell kalkulálni, hogy az ilyen jellegű munkáknál mindig merülnek fel plusz 
kiadások, amit jelölnek is a 9,5 millió forintos ajánlatnál. 
 
Benedek Péter: 
Én reálisabbnak tartom a 9,5 millió forintos árajánlatot. 
 
Jenei Károly: 
Javaslom, hogy a Kőépítők Kft. vezetőjével vegyük fel a kapcsolatot és esetlegesen tárgyaljuk 
arról, hogy milyen formában lehetne benne maradni a pályázaton nyert költséghatáron belül?  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Amennyiben a költségekről tárgyalást kezdeményez a polgármester úr, javaslom, hogy legyen 
tárgyalás a műszaki tartalmat illetően is. Ebben jelenleg látok olyan mozgástereket, amelyek 
jelentősen növelhetik a költségeket. Amennyiben azonban előzetes felmérés történne, például az 
elektromos rendszert illetően, hogy milyen változtatások szükségesek mindenképpen a munkák 
során, ezeket részletesen, tételesen kifejtve meg lehetne akár akadályozni, hogy a munkák 
folyamán különféle többletkiadások merüljenek fel. Az előzetes bejárás során ugyanis nem 
lehetett minden problémára fényt deríteni. 
 
Jenei Károly: 
Ez akkor tehát azt jelentené, hogy az ajánlatban szereplő fősorok változatlanok maradnak, ezeken 
belül azonban elképzelhető változás. Ezen kívül továbbra is azt javaslom, hogy amennyiben 
tárgyalás alapját képezhetné, kérjük meg a Kőépítők Kft-t, hogy amennyiben tud, maradjon a 
pályázatban elnyert összeghatár alatt. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a következő határozati 
javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőépítők Kft.-t (3200 
Gyöngyös, Szurdokpart út 2.) kívánja megbízni az önkományzati konyha felújítási munkálatainak 
elvégzésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a benyújtott 
árajánlata alapján tárgyalást folytasson le a megvalósítandó műszaki tartalomról és ennek 
ismeretében - figyelemmel a nemzetgazdasági miniszter által a beruházásra megítélt támogatási 
összegre - a szerződés ellenértékéről. Eredményes tárgyalás esetén a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szrződéskötésre. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
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Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2016. (VII. 6.) 

KT határozata 
 

önkormányzati konyha felújítás kivitelezőjének kiválasztásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőépítők Kft.-t (3200 
Gyöngyös, Szurdokpart út 2.) kívánja megbízni az önkományzati konyha felújítási munkálatainak 
elvégzésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a benyújtott 
árajánlata alapján tárgyalást folytasson le a megvalósítandó műszaki tartalomról és ennek 
ismeretében - figyelemmel a nemzetgazdasági miniszter által a beruházásra megítélt támogatási 
összegre - a szerződés ellenértékéről. Eredményes tárgyalás esetén a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szrződéskötésre. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

II. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Műszaki ellenőr kiválasztása 

 
Nagy Károly:  
Személy szerint nem szívesen indítanám el a beruházást műszaki ellenőr nélkül, ezért 
megkerestem Kis Ferencet, aki már több ízben végzett önkormányzati beruházásoknál műszaki 
ellenőri feladatokat. Vele és jegyző úrral együtt elmentünk, megtekintettük a konyhát, átbeszéltük 
a várható munkálatokat, majd Kis Ferenc telefonon megkeresett és közölte, hogy vállalja az 
ellenőri feladatokat, a kivitelezési munka összköltségének 2%-áért. Korábbiakban is meg voltunk 
elégedve a munkájával és reálisnak tartom az általa említett összeget. 
 
Jenei Károly: 
Támogatom. 
 
Ludányi Ferenc: 
Én is támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e Kis Ferenc 
ajánlatát az Óvodai Konyha felújítási munkálatok során műszaki ellenőri feladatok elvégzésére? A 
következő határozati javaslat alapján:  
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a konyha építési munkáinak ellenőrzésére a Kis és Társa Bt.-t (3200 Gyöngyös, Kócsag u. 10, 
képviseli: Kis Ferenc) bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
 
Határidő: 8 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2016. (VII. 6.) 

KT határozata 
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önkormányzati konyha felújítás műszaki ellenőrének kiválasztásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a konyha építési munkáinak ellenőrzésére a Kis és Társa Bt.-t (3200 Gyöngyös, Kócsag u. 10, 
képviseli: Kis Ferenc) bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
 
Határidő: 8 napon belül 
 

2./ Hulladékszállítással kapcsolatot rendeletmódosítás 
(A szerződésmódosítási javaslat, az előterjesztés és a rendelettervezet a 
jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Több anyag került kiosztásra ebben a témában. Elsőként az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. levele arra vonatkozóan, hogy milyen rendeletmódosítást, illetve 
szerződésmódosítást javasolnak, aztán az előterjesztés a rendeletmódosításra vonatkozóan, ami 
gyakorlatilag azokat a megnevezési változásokat vezeti át, amelyek a hulladékról szóló törvényben 
az utóbbi időben megjelentek. (Itt jegyezném meg, hogy jelen rendeletmódosítás már nem 
tartalmazna akkora mérvű változtatást, mint amennyit a Kft. javasol, hiszen időközben, a 
törvényváltoztatásokat figyelembe véve folyamatosan változtattuk a rendeletünket. Már csak az 
adatokról, adatkezelésről szóló részeket kell hatályon kívül helyezni, mivel azt már magasabb 
szintű jogszabály szabályozza.) Az előterjesztés harmadik része a szerződésmódosításra 
vonatkozik, amit igyekeztem úgy megszerkeszteni, hogy áttekinthetőek legyenek a szerződésből 
kikerülő részek, illetve azok a tételek, amelyek máshová kerülnek az új szerződésben. Ezek között 
szerepelnek azok a képviselő-testülettel egyeztetett vállalások, melyek a hulladékkezelővel történt 
megállapodásnak köszönthetően kerültek a szerződésbe, mint például a nem kommunális jellegű 
szemétgyűjtési akciók, vagy a külterületen összegyűlt hulladékok ingyenes elszállítása. 
 
Jenei Károly: 
Tartalmát tekintve kell változtatni a szerződésen? Nem szeretném, ha azok a kedvezmények 
kimaradnának belőle, amelyekről sikerült megállapodni a hulladékkezelővel. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nem változik tartalmában a szerződés. 
 
Nagy Károly:  
Azok az előnyök, amelyeket egy éve kiharcoltunk, benne szerepelnek a szerződésben. 
 
Jenei Károly: 
Amennyiben csupán formai változásról van szó, támogatom, azonban ha tartalmi változtatás is 
van benne, javaslom, hogy napoljuk el. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A változtatások nem érintik a tartalmi elemeket. 
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően! 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
előterjesztést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (VII. 6.) 

KT határozata 
 

hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
előterjesztést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Illetve ehhez kapcsolódóan a rendelet módosítás is megtalálható a kiosztott anyagban, így ezzel 
kapcsolatban is megkérdezem, hogy el tudjuk-e fogadni azt? 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2016. (VII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉREŐL 
SZÓLÓ 30/2004. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 

3./ Ügykezelő alkalmazásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! A kiosztott anyagban hivatali ügykezelői munkakörre vonatkozó 
jogszabályi kigyűjtés található. Ennek megfelelően közszolgálati ügykezelő az, aki a közigazgatási 
szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó 
ügyviteli feladatokat lát el. Határozathozatalon kívül bármilyen munkába bevonható, abban részt 
vehet. Fizetésére, szabadságára, vizsgáira, teljesítményértékelésére más jogszabályok 
vonatkoznak, mint egy közszolgálati tisztviselőre. (Fizetésénél figyelembe kell venni, hogy mennyi 
időt töltött közigazgatási területen.) Példaként említve feladatkörébe tartozhat az iktatás, 
ügyfélirányítás, címregiszter ellenőrzése, adózási és mezőőri járadékkal kapcsolatos feladatokban 
való segédkezés, különféle adatok kezelése. Felvételével elsősorban a köztisztviselők munkájának 
segítését, illetve a különféle határidő betartását lehetne elősegíteni. A képviselő-testület feladata 
ezzel kapcsolatban, hogy a hivatali SZMSZ-t módosítsa, mivel ebben eddig csak köztisztviselői 
állás szerepel.  
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Nagy Károly:  
Aki egyetért azzal, hogy a hivatali SZMSZ módosításra kerüljön és belefoglaljuk az ügykezelőre 
vonatkozó szabályzatot is, kérem kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2016. (VII. 6.) 

KT határozata 
 

ügykezelői munkakör létesítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban betöltetlen köztisztviselői álláshelyre 
ügykezelő munkakörre írjon ki pályzatot. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának következő 
módosításakor a változást vezesse át. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 30 napon belül 
 

4./ Családi Napközibe való felvételről 
 
Nagy Károly:  
Jegyző úrnak ismét átadom a szót. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A működési engedélyünk szerint a Családi Napközibe csak gyöngyöstarjáni lakos gyermekét lehet 
felvenni. Most azonban felmerült annak lehetősége, hogy egy Gyöngyöstarjánban dolgozó, de nem 
itteni lakos hozná ide gyermekét. Választ kellene adni arra a kérdésre, hogy kibővítsük-e a Családi 
Napközibe beíratható gyermekek körét vagy sem?  
 
Jenei Károly: 
Több kérdés is felmerül ilyen esetben. Például mi történik akkor, ha munkahelyet vált? Mi lesz 
akkor a gyermekkel? A létszám kérdése is felmerül. Mekkora a jelentkezés a gyöngyöstarjáni 
gyermekek között? És hány főt tudunk maximálisan felvenni? 
 
Nagy Károly:  
7 fő lehet a legmagasabb létszám. Amennyiben ezek a szülők óvodába is itt szeretnék beíratni 
gyermeküket, az lenne a legjobb. Véleményem szerint nem kellene megtiltani nem 
gyöngyöstarjáni gyermekek számára a beiratkozást, de a helyi gyermekeket feltétlenül előtérbe 
kell helyezni. 
 
Jenei Károly: 
Véleményem szerint előzetesen fel kell mérni a jelentkezők létszámát, és ennek ismeretében 
később térjünk vissza erre a kérdésre. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy félévente vizsgáljuk fölül a rendeletünket aszerint, hogy milyen az éppen aktuális 
helyzet. De mindenképpen a helyi lakosokat kell előtérbe helyezni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tehát akkor az óvodai beíratási időszakhoz hasonlóan történjen meg a CSANA felülvizsgálata is. 
Minden év augusztus 15-ig jelezzék vissza azok, akik be szeretnék íratni gyermeküket. 
 
 




