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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Benedek Péter 
Szecskő Zsolt 
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Kissné Matin Éva Általános Iskola igazgatója 

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület elnök-helyettese 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdasági előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, bizottsági tagokat, meghívottakat. Ezt követően megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést 
megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ludányi Ferenc és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, ennek megfelelően:  
 
Napirendi javaslat: 
 I. napirend:  A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 II. napirend: A 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 

 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 Előkészítésben résztvevők: minden bizottság 

  III. napirend:  A 2017. évi rendezvényterv elfogadása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 
Előkészítésben résztvevők: Kulturális és Településfejlesztési 
Bizottság; IKSZT művelődésszervezők 

 IV. napirend: Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 V. napirend: Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a napirendi javaslatot elfogadta. 
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Napirend előtt 

Nagy Károly: 

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

 A 2017-es év igen havasan indult, sok bosszúságot és problémát okozva ezzel. 
Megpróbáltuk az idén nem elsősorban a takarékosság kiemelésével végezni az utak hó 
eltakarítását, hanem a többszöri sózást és hótolást igénybe venni a legjobban megfelelni 
az utakat használóknak. Természetesen így is voltak elégedetlen hangok. De látva a 
környező települések viszonyait a nagy hóesés után, Gyöngyöstarjánban jól járhatóak 
voltak az utak. 

 Mint azt már jeleztem, a volt Pizzériában elfagytak a fűtés és vízcsövek. A vízcsövek 
javítását Szalai Lajos helyi vállalkozó végzi. A fűtés már működik. Az Émász-szal Dr. 
Lukács Zoltán ügyvéd úr próbálja tisztázni az ügyet, ugyanis még mindig nem tudjuk 
miért vitték el értesítés nélkül a villanyórát. 

 Január 21-én nyílt napot tartott a pávakör. Csak bánhatják azok a gyöngyöstarjániak, akik 
nem jöttek el és nem látták a különleges előadást. Gratulálok nekik. Képviselőtársaimnak 
különösen ajánlom, hogy látogassák ezeket a rendezvényeket, így talán könnyebben meg 
tudják ítélni a csoportok, egyesületek munkáját. 

 Január 30-án Egerben jártam a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatójánál, Szabó 
Zoltánnál. Megpróbáltam eljárni a bekötőút felújítása érdekében. Talán lesz rá mód, 
ígéretet kaptunk ugyanis arra, hogy a költségek kiszámítása után írásbeli választ kapunk a 
kérdésünkre. Közben teljesítették azt a három éve beadott kérésünket, ami a Hősök út 
sebességkorlátozó és várakozni tilos tábla kihelyezésére vonatkozott. 

 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, térjünk át az általános iskola 
beszámolójára. 

2./ Az Általános Iskola beszámolója 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Kiegészíteném azzal, hogy találkoztam az egri, illetve a hatvani 
tankerület vezetőjével. A korábbi igazgatónak megköszöntem, hogy a tetőt megjavították, kértem, 
hogy ahol még elmaradások vannak, azok rendbetételét is végezzék el. Az iskolát január 1-jétől 
átvevő hatvani járás igazgató asszonya a közeljövőben ellátogat hozzánk, együtt le fogunk ülni és 
neki is fel fogom mindezeket a hiányosságokat vetni. Van-e valakinek kérdése az igazgató 
asszonyhoz?  
 
Kissné Matin Éva: 
Egy kéréssel szeretnék még a képviselő-testülethez fordulni. Előfordul, hogy pedagógus kollégáim 
az óvoda konyhájától veszik igénybe a vendégétkezést, ennek ára azonban meglehetősen borsos. 
850.- forintot fizetnek az ebédért. Ezt nem lehetne kedvezőbben biztosítani? 
 
Szecskő Zsolt: 
Mennyi ebédről van szó? 
 
Kissné Matin Éva: 
Elvétve 1-1 kolléga, azonban ha kevesebb lenne a térítési díj, valószínűleg nagyobb lenne az igény. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A iskolai dolgozók vendégétkezést fizetnek, ahol a nyersanyagköltségen kívül rezsidíjat és ÁFÁ-t is 
fel kell számolni. Így tevődik össze a térítési díj.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük az igazgató asszonynak, hogy elmondta, át fogjuk beszélni. A térítési díjakat március 
hónapban felül kell vizsgálnunk és akkor megpróbálunk valamilyen kedvező megoldást találni. Ha 
nincs további észrevétel, felkérem az óvoda vezetőjét, ismertesse beszámolóját. 
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3./ A Napköziotthonos Óvoda beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Képviselő-társaimat kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése?  
 
Ludányi Ferenc: 
A végzős óvodások közül hány fő fogja választani a gyöngyöstarjáni általános iskolát? 
 
Szecskő Tiborné: 
Ezt egyelőre nem lehet tudni. Én mindenkit próbálok arra ösztönözni, hogy maradjanak a 
faluban, azonban elsősorban azok, akiknél az idősebb testvér már más településre jár iskolába, 
nagy valószínűséggel a kisebbet is elviszik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Lehet tudni, hogy hány ilyen testvérpár van jelenleg a végzősök között? 
 
Szecskő Tiborné: 
3 testvérpár. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, felkérem a bizottságok elnökeit, hogy számoljanak be a 
két ülés között történtekről! 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója  

 
Szecskő Zsolt: 
A bizottságnak 3 ülése volt a előző testületi ülés óta. Ezeken elsősorban települési támogatások 
elbírálására került sor, azon belül is kiosztottuk a szociális tűzifa második részletét. Ezen kívül a 
költségvetési rendelettel kapcsolatosan volt egy ülés, illetve egy együttes bizottsági ülés a 
Kulturális és Településfejlesztési Bizottsággal, amelyen a költségvetési rendelettervezetet vitattuk 
meg. Erről szóló javaslatunkat a későbbiekben terjesztem a testület elé. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm.  

5./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Benedek Péter:  
A legutóbbi testületi ülés óta két bizottsági ülés volt, az egyiken a 2017. évi rendezvénytervet 
beszéltük át, a másik pedig a Pénzügyi és Szociális Bizottsággal közösen megtartott ülés volt, ahol 
a költségvetési rendelettervezetet vitattuk meg.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés a bizottság elnökeihez? 
Amennyiben nincs, áttérünk az első napirendi pontra. 

I. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Nagy Károly:  

 A Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről. Rendes testületi ülések száma 7 volt, 
rendkívüli ülések száma szintén 7 volt a 2016-os évben. A tervet tehát teljesítettük. 

 2016. évi rendezvényterv elfogadásáról. A tervek szerint végrehajtottuk. 
 Gyógyszertár bérleti díj kedvezményéről. 2016-ban testületi döntés alapján a kedvezményt 

megkapta, ebben az évben már nem. 
 Polgármester szabadságkérelmének jóváhagyásáról. Teljesítve. 
 Hősök u. 1. volt pizzéria helyiségeinek bérbeadásáról. Két rendezvény erejéig bérelték ki.  
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 Hősök u. 1. volt pizzéria helyiségeinek berendezéséről. Megvásároltuk, összeállították. 
Nagyon tetszetősen néz ki. 

 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervéről. A Gyöngyösi 
Kistérséghez továbbítottuk. 

 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai alaptevékenységeiről, 
továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolásáról. A döntést az illetékeseknek elküldtük.  

 A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról. A döntést 
az illetékeseknek megküldtük. 

 Településrendezési eszközök módosításáról érkezett vélemények megtáralásáról és a 
véleményezési szakasz lezárásáról. Megtörtént. 

 Igazgatási szünetről. A két ünnep közötti szünetet megtartottuk. 
 Temetőgondnok kinevezéséről. 2017. január 2-től kineveztük. 
 Legyen Mindig Otthonunk támogatásáról. A megítélt összeget elküldtük. 
 Hősök utca 1. szám alatti kenyérbolt bérbeadásáról. A vállalkozó visszalépett. 
 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata költségvetési szervnél 2016. évi bérmaradvány 

felhasználásáról. A testületi döntés szerint kiosztva. 
 Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél 2016. évi 

bérmaradvány felhasználásáról. A testületi döntés szerint kiosztva. 
 Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2016. Évi bérmaradvány 

felhasználásáról. A testületi döntés szerint kiosztva. 
 Külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzéséről. Nagyrédével közösen 

beadva. 
 Polgármester illetményének megállapításáról. Végrehajtottuk. 
 Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról. Szintén végrehajtottuk. 

 
Itt szeretnék még tájékoztatást adni a 2016. évben beadott pályázatokról. 
 
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében védőnői szolgálat 
épületének rekonstrukciója – beadva, döntést e hónap közepére ígértek. 
 
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében 
jáspis lelőhely kialakítása – beadtuk, nem született döntés. 
 
VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére, Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés keretében Gyöngyöstarján belterület 322 
hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1. alatti óvoda épületének korszerűsítése – 
nincs döntés. 
 
Európa a polgárokért Testvértelepülési pályázat keretében testvérkapcsolati találkozó 
megszervezése – sajnos nem nyertünk. 
 
Ezen kívül van még egy TOP-os pályázat, amely nem lett beadva a Művelődési Ház kizárása miatt. 
Az iskola, Művelődési Ház és a Közös Hivatal energetikai korszerűsítésére irányult. Ezzel 
kapcsolatos legfrissebb hír, ami még nem teljesen biztos, de erősen bíztattak, hogy újra kiírják ezt 
a pályázatot és ebből már nem veszik ki a Művelődési Házat. 
 
Az idei évben adtuk be, Nagyrédével közös konzorciumban a gépvásárlásra (traktor és tolólap) 
irányuló pályázatunkat, még nincs döntés. 
 
Átruházott hatáskörben meghozott döntésekkel kapcsolatban: az utolsó testületi ülés óta temetési 
támogatást 1 fő kapott, születési támogatást viszont 3 fő.  
Kérdés van-e az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, áttérnénk a következő napirendi pontra. 
 
(Az ülés 17 óra 40 perctől Jenei Károly alpolgármesterrel kiegészülve folytatódik.) 
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II. napirend A 2017. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 

(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetés elfogadásával egyidejűleg meg kell 
állapítani a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összegét. Ez az alábbiak szerint alakulna: helyi adóból előreláthatóan 
33.700.000.- forint teljesül 2018, 2019 és 2020. évben; díjak, pótlékok és bírságokból 200.000.- 
forint mindhárom évben; így a saját bevétel mindhárom évben 33.900.000.- forint. Erre a 
gazdasági stabilitás érdekében, esetleges hitel felvétele miatt kell kimutatni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját 
bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-
2020. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

Megnevezés 
2018. év 2019. év 2020. év 

Adatok forintban 

Helyi adó 33 700 000 33 750 000 33 750 000 

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0 0 0 

Díjak, pótlékok, bírságok 200 000 200 000 200 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

   

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen 33 900 000 33 950 000 33 950 000 

Hitel, kölcsön 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 

Váltó kibocsátása 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével 

0 0 0 

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki 
nem fizetett ellenérték 

0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az 
Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek 

0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyeletek, azokból eredő fizetési 
kötelezettségek összesen 

0 0 0 

 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 



 27 

 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját 
bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-
2020. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

Megnevezés 
2018. év 2019. év 2020. év 

Adatok forintban 

Helyi adó 33 700 000 33 750 000 33 750 000 

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0 0 0 

Díjak, pótlékok, bírságok 200 000 200 000 200 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

   

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen 33 900 000 33 950 000 33 950 000 

Hitel, kölcsön 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 

Váltó kibocsátása 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével 

0 0 0 

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki 
nem fizetett ellenérték 

0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az 
Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek 

0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyeletek, azokból eredő fizetési 
kötelezettségek összesen 

0 0 0 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Nagy Károly:  
A költségvetési rendelettervezet előterjesztését, ha jól tudom, a bizottságok megtárgyalták. Milyen 
döntést hoztak? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, megtárgyaltuk és elsősorban a civil szervezetek támogatása miatt az alábbi módosításokkal 
elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek: Kis Anna Nótás találkozó c. rendezvényére 
150.000.- forint. 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy egyet tudunk-e érteni a javaslattal? Amennyiben igen, 
kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2017. évi rendezvényét 150 000 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. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2017. évi rendezvényét 150 000 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 

 
Szecskő Zsolt: 
A Nagyik és unokák énekcsoportnak a költségvetésben szereplő összegen felül további 200.000.- 
forint összegű támogatást javasolunk. 
 
Nagy Károly:  
Ez azt jelenti, hogy összesen a támogatás 440.000.- forint. Egyet tudunk-e érteni a javaslattal? 
Amennyiben igen, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és 
Unokák Énekcsoport” kérelmét a 2017. évi működési költségeik támogatására és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2017. évi működési költségét 440 000 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 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

Nagyik és Unokák Énekcsoport támogatásáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és 
Unokák Énekcsoport” kérelmét a 2017. évi működési költségeik támogatására és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2017. évi működési költségét 440 000 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 
 
Szecskő Zsolt: 
Pávakör részére a költségvetésben szereplő összegen felül további 250.000.- forintos támogatást 
javasolunk. 
 
Nagy Károly:  
Ez akkor összesen 310.000.- forintos támogatást jelent. Amennyiben egyet tudunk érteni vele, 
kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2017. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2017. évi működési költségét 310 000 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 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2017. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2017. évi működési költségét 310 000 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 
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Határidő: 30 napon belül 
 
Szecskő Zsolt: 
Polgárőrség részére 100.000.- támogatást javasolunk. azzal a kitétellel, hogy abban az esetben 
vehető igénybe, ha működnek. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére: 400.000.- forintot, a 
Világos Szándékkal Egyesület javára 200.000.- forintot, a Sportkör részére pedig 300.000.- 
forintos többlettámogatást javasolunk. 
A Muzsikál az erdő rendezvényre 50.000.- forintos többlettámogatást, összesen 500.000.- forintot. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezen támogatások a korábban megküldött előterjesztésben már szerepelnek. 
 
Nagy Károly:  
A bizottság ülése óta megfogalmazódott-e valakiben más jellegű módosító indítvány? Személy 
szerint sokat foglalkoztam az azóta eltelt időben a költségvetéssel, ugyanis több helyről 
visszajelzéseket kaptam, hogy a bérekkel valamit tenni kell. A tavalyi évben írásbeli kérés jött az 
konyhai dolgozók részéről, ezenkívül a karbantartók részéről is kérés érkezett. A garantált 
bérminimum megemelésével még nagyobb bérfeszültség keletkezett az éppen hogy ezen összeg 
felett kereső kollégák esetében. Azonban félek, hogy itt igazságos döntést nem lehet hozni.  
 
Benedek Péter:  
Kérdésem lenne, hogy jelenleg a karbantartóknak mennyi a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítése?. 
 
Nagy Károly:  
2013-ban, amikor két karbantartó nyugdíjba vonult és álláshelyük nem lett betöltve, a képviselő-
testület döntött 8.000.- forint munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés odaítéléséről.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A garantált bérminimum megemelése az ilyen jellegű döntéseket a magasabb illetménnyel 
megszüntette. 
 
Benedek Péter:  
Miért? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mert garantált bérminimum emelés volt. A munkáltatói döntésen alapuló illetményrész nem fix és 
állandó. Miként az sem fix és állandó, amit valamikor régen a jegyző megállapított akár a 
köztisztviselőknek, akár a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók személyi 
illetményét.  
 
Benedek Péter:  
Ez a munkáltatói döntésen alapuló illetmény pontosan azért lett nekik megszavazva, mert 
többletmunkát látnak el.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezért 2013-ban 8.000.- forint lett megszavazva. Ezen felül volt egy munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítés 16.000.- forint. 
 
 
Jenei Károly:  
Gondolom ez azért volt, mert a közalkalmazott bértábla szerinti besorolási bére nem érte el a 
minimálbér összegét. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
De elérte. 
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Nagy Károly:  
Számomra logikusnak tűnik, hogy a megemelt garantált bérminimum felett is maradjon meg 
valamiféle kompenzáció. 
 
Szecskő Zsolt: 
Logikusnak tűnik, hiszen azt a munkát, amit régen négyen végeztek, ma ketten látják el. 
Dr. Jakab Csaba:  
Erre kérnénk módosító indítványt, mivel a bértömeg megemelése ily módon lehetséges. 
 
Jenei Károly:  
Félek, hogy ugyanabba a hibába esünk, mint a hivatali dolgozóknál. Elég-e a két ember? Nem 
kellene-e inkább felvenni valakit? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az önkormányzat részéről a szándék megvan egy plusz fő alkalmazására, hiszen a beadott 
vidékfejlesztési pályázathoz szükség is lesz egy plusz dolgozó.  
 
Nagy Károly:  
És a pályázatban meghatározott feladatok mellett karbantartói munkát is el fog látni. 
 
Csontos József:  
Nagyon kell egy új karbantartó, mivel hiányosságok vannak a faluban. De a béreket is rendezni 
kell. 
 
Benedek Péter:  
Arról nem is beszélve, hogy negyven éves munkaviszonnyal megalázóan kevés pénzt keresnek. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ez a probléma mást is érint. Az egészségügyből is folyamatosan ezeket a visszhangokat lehet 
hallani. A közalkalmazotti bértábla nem megfelelő, mivel aki egy éve van a munkahelyén 
ugyanannyit keres, mint aki jóval több éve. Azonban nem elég a kiadásokat meghatározni, azt is el 
kell dönteni, hogyan legyenek megvalósítva ezek a bérfejlesztések. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy a karbantartók jelenleg bérkompenzációra 
jogosultak. Amennyiben a bruttó bérük emelkedik, a bérkompenzáció összege csökken, illetve 
bizonyos mértékű emelés esetén el is veszhet a jogosultság. Amennyiben béremelés történik, 
számítani kell a kompenzáció összegének csökkenésére, azaz kevesebb bérfejlesztést érünk el, 
mint az eredendő szándék. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy érzem, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész elvonásával bért csökkentünk. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
De közben a bérük emelkedik. Felhívnám a képviselő-testület figyelmét arra is, hogy jövőre ismét 
emelkedni fog a garantált bérminimum összege 180.000.- forintra. Amennyiben tartós 
illetménykiegészítést szavaz meg a testület, ezt a következő években is biztosítani kell. Ezen kívül 
bevételi oldalon a bérfejlesztésre támogatást nem kapunk. A kulturális foglalkoztatottak, az 
óvodapedagógusok esetében kaptunk címzett támogatást, azonban a garantált bérminimum 
emeléséhez nem kaptunk plusz forrást. 
 
Csontos József:  
De több dolgozónak már 10 éve nem emelkedett a bére! 
 
Jenei Károly:  
A karbantartók mellett beszélhetünk másokról is, akiknek a bére több éve nem került rendezésre. 
Amennyiben csak szűk kört érint a változtatás, feszültséget fog generálni. Csak a pontos adatok 
ismeretében látom értelmét a vitának. 



 32 

Szecskő Tiborné: 
Szeretném elmondani, hogy ugyanez van a konyhán vagy a dadusok esetében is. Véleményem 
szerint meg kellene becsülni a dolgozókat. Amennyiben ők felállnak, a falu nem fog kapni 
szakmailag képzett munkaerőt. Ha ez továbbra is így marad, nagy baj lesz. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Anyagilag de erkölcsileg is meg kell becsülni a dolgozókat.  
 
Szecskő Tiborné: 
Igen, de ahogy szokták mondani, az erkölcsi megbecsülésért nem lehet kenyeret kapni a boltban. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Sajnos az sem biztos, hogy a lakosság elismeri az erőfeszítéseket.  
 
Szecskő Zsolt: 
A helyi lakosságnak nagyon szubjektív a megítélése. 
 
Jenei Károly:  
Problémák minden helyen megjelennek. A lakosság az elvégzett munkát szubjektív módon látja. 
Nekünk azonban az egész képpel foglalkoznunk kell, nem csupán kiemelve egy-egy részterületet. 
A legnagyobb veszélyt azok a dolgozók jelentik, akik minimálbéren vannak. Ők inkább vállalják, 
hogy elmennek a jobban fizető helyekre. Itt legalább 50.000.- forintos béremelésre lenne szükség. 
A jelenlegi önkormányzati finanszírozási rendszerben azonban nincs meg erre a fedezet. Itt el kell 
dönteni, hogy építünk utat vagy bért fejlesztünk. Nehéz megtalálni a helyes utat, hogy mit kellene 
tenni. Továbbra is azt javaslom, hogy az adatok ismeretében döntsünk a karbantartók kéréséről. 
 
Nagy Károly:  
5 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünet után folytatódik.) 
 
Nagy Károly:  
A szünetben megnéztük az adatokat és a következőkről tájékoztatom a képviselő-testületet. Az 
utóbbi években a garantált bérminimum összege 129.000.- forint volt, a karbantartók 133.500.- 
forintot kerestek. A különbség 4.500.- forint. 2017. január 1-jétől a garantált bérminimum 
161.000.- forint. A karbantartók ezt az összeget kapták meg. 
 
Szecskő Tiborné: 
A dajkák esetében is beolvadt a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész a garantált 
bérminimumba.  
 
Szecskő Zsolt: 
Kétségtelen, hogy így már más a dolgok állása. Azonban mégis javaslom ennek az összegnek a 
továbbiakban történő megítélését. 
 
Nagy Károly:  
A kérdés még, hogy rendszeres juttatásként vagy éves szinten egyszeri kifizetés legyen? 
 
Jenei Károly:  
Javaslom, hogy vagy éves szinten egyszer vagy félévente és így kétszer legyen kifizetve az összeg. 
 
Nagy Károly:  
A javaslat tehát, hogy 120.000.- forint összegű egyszeri kifizetés kerüljön elkülönítésre a 
karbantartók részére a költségvetésben. Ezen kívül lenne egy javaslatom a közalkalmazottak és 
köztisztviselők bérének rendezésével kapcsolatban. 5.000.- forint értékű Erzsébet-utalvány havi 
szintű kiosztása talán enyhíthet a bérfeszültségen, ha nem is oldja meg teljesen a problémát. Ha 
pénzbeli illetménykiegészítést kapna a dolgozó, adózni kellene utána, az Erzsébet-utalvány nettó 
összeget jelentene. Összességében ez 3.525.000.- forintos kiadást jelentene. A költségvetésben 
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forrást is találtam rá, amennyiben elfogadható, hogy az IKSZT-ben lévő 6 órás üres álláshely nem 
kerülne betöltésre, így innen felszabadul 1,4 millió forint. Ezenfelül a közvilágítás tervezésére 
szánt 3.000.000.- forintból 2.125.000.- forint elvételre kerülne. A tervezésre fennmaradó 
775.000.- forintból a tervezést el lehetne indítani, a kivitelezés nagy valószínűség szerint az 
engedélyeztetések miatt amúgy is átcsúszik a következő évbe. 
Járható útnak tartom a plusz természetbeni juttatás megítélését, ami természetesen nem zárja ki 
azt, hogy a karbantartók a megítélt juttatást megkapják. Úgy gondolom megpróbáljuk megkeresni 
azokat a lehetőségeket, amelyek még az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre állnak a 
bérek valamilyen szintű rendezésére. Érdekem, hogy megelégedett dolgozóim legyenek. 
Tájékoztatásul elmondom, hogy a mai napon 5 polgármester volt nálam megbeszélésen és 
mindegyik panaszkodott, hogy nincs megfelelő dolgozójuk. Sok helyen évek óta nem tudják 
betölteni az üres állást. Örülök, hogy ilyen kivételes hivatalt vezethetek a jegyző úrral. 
 
Szecskő Tiborné: 
Csak csatlakozni tudok. Ugyanez a helyzet a konyhán vagy a dadusok között. Meg kell becsülni 
őket. 
 
Jenei Károly:  
Gyakrabban kell foglalkoznunk azzal, hogy a dolgozók egyszeri juttatásban részesüljenek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Félek, hogy az 5.000.- forintos Erzsébet-utalvány kevés a dolgozónak, viszont nagy összeg az 
önkormányzat számára. 
 
Nagy Károly:  
Vállalnunk kell. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a módosító 
indítványról. Ki szavaz arra, hogy a karbantartók számára 120.000.- forint egyszeri díjazás 
kerüljön elkülönítésre a költségvetésben?  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elfogadta. 
 
Jenei Károly:  
A jövő évben nehezebb dolgunk lesz, ha minimálbér és a garantált bérminimum ismételten 
emelkedni fog. Még nagyobb bérfeszültség lesz, miközben központi szinten nem fedezik a 
kiadásokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
A dajkák esetében mekkora fizetésekről beszélhetünk? 
 
Szecskő Tiborné: 
A garantált bérminimumról, mivel a kategória bérük kevesebb, mint a garantált bérminimum. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mekkora összeggel kell kiegészíteni az állami támogatás mértékét? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
41 millió forintos bérkiadás áll szemben 36 millió forintos támogatással. 
 
Nagy Károly:  
Az ő bérüket is ki lehetne egészíteni az 5.000.- forintos Erzsébet utalvánnyal. A kiadások 
fedezetéül szolgáló tételeket korábban már ismertettem. Amennyiben nincs ehhez további kérdés, 
észrevétel, kérem szavazzunk a módosító indítványról, mely szerint 5.000.- forintos további 
Cafetéria ellátás Erzsébet utalvány formájában kerüljön kifizetésre a köztisztviselők és 
közalkalmazottak számára.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elfogadta. 
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Dr. Jakab Csaba:  
Esetleg van-e további módosító indítvány? Amennyiben nincs, az elfogadott módosításokat 
összegezve az önkormányzatnál és intézményeinél összesen a személyi jellegű kiadások 3 407 000 
Ft-tal növekednek, ennek járuléka 773 000 is növekedik. Dologi kiadásaink 1 627 000 Ft-tal, 
felhalmozási kiadásaink pedig 3 526 000 Ft-tal csökkennek. Az önkormányzat általános tartaléka 
973 000 Ft-tal növekszik. 
 
Nagy Károly:  
Ha nincs további kérdés, kérem szavazzunk arról, hogy a módosító indítványokkal módosított 
2017. évi költségvetési rendeletet el tudjuk-e fogadni? 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2017. (II. 23.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
(A rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 

III. napirend  A 2017. évi rendezvényterv elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Gondolom, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést? 
 
Benedek Péter:  
Igen, megtárgyaltuk, de azt javasoljuk, hogy a február 21-i bizottsági ülést követően tárgyalja meg 
a képviselő-testület. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. A javaslat, tehát, hogy vegyük le a rendezvényterv elfogadását a napirendről. Kérem 
szavazzunk a javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Így tehát márciusban visszatérünk rá. 

IV. napirend  Javaslata a Napköziotthonos Óvoda zárva tartásáról 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót az óvoda igazgatójának. 
 
Szecskő Tiborné: 
A szokásos évi zárva tartást 2017-ben július 31-augusztus 18. között tervezzük, amikor is 
megtörténne az óvoda éves tisztasági festése. 
 
Szecskő Zsolt: 
Hány főt érint a zárva tartás? Mennyien igényelnék a felügyeletet ebben az időszakban? 
 
Szecskő Tiborné: 
Általában 1-2 gyermek esetében merül fel az igény, de mire augusztushoz érünk, általában 
megoldódik náluk is az elhelyezés. Amennyiben mégis lenne felügyeletet igénylő gyermek, 
Gyöngyös szívesen szokta fogadni őket. 
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Szecskő Zsolt: 
A magam részéről nem értek egyet a zárva tartással. 
 
Ludányi Ferenc: 
De azt el kell ismerni, hogy vannak olyan munkák – mint például a tisztasági festés –, amit más 
időszakban nem tudnak megejteni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„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 2017. július 31-től 2017. augusztus 18-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” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (II. 14.) 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 2017. július 31-től 2017. augusztus 18-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./ Településrendezési eszközök módosítása 
(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztésben szereplőket. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ez tehát a Ludányi Józsefné által kezdeményezett módosításokra vonatkozik? 
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Dr. Jakab Csaba:  
Igen. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kifogásunk a rendelettervezetben szereplő adatokat érintően kérem, 
szavazzunk az abban foglaltakról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2017. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL  

SZÓLÓ 12/2014. (X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(A rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 

2./ A polgármester szabadsága 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Minden évben foglalkozni kell ezzel. A javaslatom az, mint az előterjesztésben is látható, hogy az 
utolsó két hónapra essen. 
 
Jenei Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel kérem, szavazzunk a megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

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: 
Polgármestert 2017. évre megillető szabadság: 
Áthozat: 0 nap 
Összesen: 39 nap 
Szabadság kivételének ütemezése: 2017. november 3-2017. december 29. között 39 nap 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról 
intézkedjen a fentiek szerint. 
 
Felelős: Jenei Károly alpolgármester 
Határidő: 2017. december 31.-ig folyamatos 

3./ Heves Megyei Vízmű üzemeltetési szerződésének jóváhagyása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba:  
Jogszabályváltozás miatt egységes szerkezetbe iktatták a módosításokkal az ivóvíz-ellátást 
biztosító víziközmű-rendszerre meglévő szerződéseket. Ezért kell az új szerződést jóváhagyni. 
 
Nagy Károly:  
A Heves Megyei Vízmű az önkormányzattól bérli a víziközművet, és a bérleti díjért cserében 
különféle feladatokat végez. Tavaly például a vagyonértékelést és –leltárat készítette el. 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közműves 
ivóvízellátás közszolgáltatás ellátásáról szóló bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét és az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján alábbi határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel kötendő 
közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátásáról szóló, határozatlan idejű bérleti-üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
2. A Képviselő-testület a Gyöngyöstarján Községben található víziközmű-vagyon értékét a 
vagyonértékelést követően megállapított bruttó 96 359 000 Ft-ban jóváhagyja és elrendeli az 
önkormányzat vagyonnyilvántartásában feltüntetni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátásáról szóló bérleti-üzemeltetési 
szerződés jóváhagyásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közműves 
ivóvízellátás közszolgáltatás ellátásáról szóló bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét és az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján alábbi határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel kötendő 
közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátásáról szóló, határozatlan idejű bérleti-üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
2. A Képviselő-testület a Gyöngyöstarján Községben található víziközmű-vagyon értékét a 
vagyonértékelést követően megállapított bruttó 96 359 000 Ft-ban jóváhagyja és elrendeli az 
önkormányzat vagyonnyilvántartásában feltüntetni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

4./ Közvilágítás korszerűsítése 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
(Benedek Péter képviselő átmenetileg elhagyta a termet.) 
 
Nagy Károly:  
Kovács Gyula világítástechnikai szakemberrel végigjártuk a falut, így felmértük a lámpaszámot és 
a tervezett ledes világítást. Úgy tűnik, hogy a megvalósítani kívánt közvilágítás után inkább 
világosabb lesz a faluban, mint sötétebb. Ezen felmérés alapján kerül be a közbeszerzésbe a 
megvalósítani kívánt fényerő. 
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Szecskő Zsolt: 
Próbaképpen kihelyeztek új, ledes lámpákat és szemmel láthatóan jobbak ezek a lámpák, mint a 
régiek. A világítástechnikai szakember a teljesítménybeni összehasonlítás alapjait elmagyarázta, 
ennek alapján javaslom, hogy ezekkel az értékekkel legyen kiírva a közbeszerzés. Azokon a 
helyeken, ahol esetleg sötétebb lenne az új égőkkel, plusz lámpa kihelyezése lesz a megoldás.  
 
Nagy Károly:  
Ezzel egyetértek. Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a kiosztott határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén tárgyú közbeszerzési eljárást a 
határozat 1. mellékletében foglalt összefoglaló tájékoztatás közzétételével megindítja.  
A Képviselő-testület felhívja a Professional Project Kft. -t, hogy az összefoglaló tájékoztatást a 
Közbeszerzési Hatóság részére küldje meg. 
 
Felelős: dr. Szabó Gábor közbeszrzési szakértő 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
(Az ülés Benedek Péterrel folytatódik.) 
 
(Jenei Károly képviselő átmenetileg elhagyta a termet.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mivel a közvilágítás korszerűsítése közbeszerzési eljárást érint, a 2016. évi közbeszerzési tervből át 
kell helyezni a 2017. évi közbeszerzési tervbe. Ennek alapján ismételten elindítanának az eljárást 
már az új számadatokkal. 
 
Nagy Károly:  
Felkérem képviselő-társaimat, hogy amennyiben nincs kérdés, szavazzunk a következő határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására és 2017. évi 
közbeszerzési tervének jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét a 
határozat 1. melléklete szerint módosította. 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét  a 
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé a 2016. 
évi és 2017. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (II. 14.) KT 
határozata 

 
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról és 2017. évi 

közbeszerzési tervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására és 2017. évi 
közbeszerzési tervének jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét a 
határozat 1. melléklete szerint módosította. 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét  a 
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé a 2016. 
évi és 2017. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
(Az ülés Jenei Károllyal folytatódik.) 
 

5./ Közművelődési megállapodás 
(A megküldött megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kiosztott megállapodást a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesülettől kaptuk, amelyre 
egy fő közművelődési alkalmazott felvétele miatt van szükség. Csak tájékoztatásképpen 
elmondom, hogy az önkormányzat is keresett a tavalyi évben egy fő kulturális 
közfoglalkoztatottat, de a hely nem került betöltésre, mivel senki nem jelentkezett. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nekem az egész megállapodás elnagyoltnak tűnik. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Általános jellegű megállapodás, melyben hivatkoznak az önkormányzat közművelődésről szóló 
rendeletére, ahol szerepel, hogy az önkormányzat együttműködik a Falumúzeumban, mint 
közösségi színtéren történő közművelődési feladatellátásban.  
 
Jenei Károly:  
Én arra lennék kíváncsi, hogy mit lehet számon kérni?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az a támogatás, amit az önkormányzat ad az egyesület számára, más jellegű kiadásnak számít. A 
közművelődési megállapodást más feladattal kapcsolatosan kötnénk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, a megállapodásnak tényszerűnek kellene lennie, nem ennyire általánosnak. 
 
Jenei Károly:  
Mit takar a hivatkozott jogszabály? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A közművelődésről szóló törvény 79. szakasza szerint: „A települési önkormányzat az 
önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény 
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követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást 
köthet. 
(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell: 
a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját, 
b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét, 
c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat, 
d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és 
rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú 
minimális nyitvatartását; 
e) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, 
f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.” 
 
Jenei Károly:  
Én nem látom ezeket teljesülni a kiosztott megállapodásban.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem támogatom, elutasításra javaslom a képviselő-testületnek. 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint is így nincs értelme megállapodást kötni. 
 
Nagy Károly:  
Akkor, ha nincs további észrevétel, megkérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület által megküldött megállapodás-tervezetet a képviselő-
testület utasítsa el? Amennyiben nincs további észrevétel kérem, szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kérelmét közművelődési megállapodás aláírására és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felkéri a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviselőjét, hogy 
a közművelődési megállapodás tervezetét a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (2) 
bekezdése szerinti tartalommal készítse elő, figyelemmel az önkormányzat közművelődésről szóló 
7/2004. (III. 1.) rendeletének 5. § (1a) bekezdés c) pontjára és (1b) bekezdésére és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Tóthné Kis Ildikó elnök 
Határidő: 2017. március 17.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

közművelődési megállapodás aláírásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kérelmét közművelődési megállapodás aláírására és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felkéri a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviselőjét, hogy 
a közművelődési megállapodás tervezetét a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (2) 
bekezdése szerinti tartalommal készítse elő, figyelemmel az önkormányzat közművelődésről szóló 
7/2004. (III. 1.) rendeletének 5. § (1a) bekezdés c) pontjára és (1b) bekezdésére és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Tóthné Kis Ildikó elnök 
Határidő: 2017. március 17. 
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6./ Bodnár László Gyöngyöstarján története könyv megvásárlására tett ajánlat. 

 
Nagy Károly:  
Telefonon megkeresett Dr. Bodnár László, a Gyöngyöstarján c. könyv írója, hogy további 
könyveket rendeljünk tőle. Ígéretet tettem arra, hogy a költségvetés megtárgyalásakor a testület ki 
fog térni a kérelmére. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom addig, amíg van raktáron a könyvből, még ne vásároljuk továbbiakat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Akkor a vásárlást a későbbiekre halasztjuk, amikor már elfogyott a készlet. Más felvetés? 
 
Jenei Károly:  
Későbbi testületi-ülés napirendi pontjaként javasolnám a tűzgyújtással foglalkozó rendeletünk 
átgondolását, legalábbis a téli időszakban. A fűtési szezon egyébként is megnöveli a 
légszennyezettség mértékét, nem kellene tovább rontani. Ezen kívül amennyi szelektív típusú 
hulladékgyűjtés van, nem tudom, miért kellene a téli időszakban még égetni is? Egyébiránt ez 
érinti a külterületen történő tűzgyújtást? 
 
Nagy Károly:  
Korábban nem érintette, azonban egy új jogszabálynak köszönhetően, amennyiben van 
belterületre vonatkozó rendeletünk a tűzgyújtással kapcsolatban, ki lehet azt terjeszteni a 
külterületre is. Azonban itt nem a szabályozással, hanem annak betartásával vannak gondok. De 
egy későbbi testületi ülésen visszatérünk a javaslatra. 
Szokásos módon, a Luca napi bögrék vásárlásával támogattuk az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt. Decemberben 100 db bögrét vásároltunk, 500.- forintos 
darabáron, ez 50.000.- forintos támogatást jelent.  
Kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy amennyiben egyetért ezen 50.000.- forintos támogatás 
átutalásában, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal 
támogatja, 100 db bögre megvásárlásával. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (II. 14.) KT 

határozata 
 

Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal 
támogatja, 100 db bögre megvásárlásával. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 




