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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-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 (17 óra 20 perctől) 
Benedek Péter (17 óra 30 perctől) 
Csontos József 
Szecskő Zsolt (17 óra 50 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 

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

Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Szita Ferenc bizottsági tag 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdasági előadó 
Nagy Béla 
Hencz Zsolt a NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, megjelent bizottsági tagokat és megjelenteket. Ezt követően 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen van, s ennek alapján 
az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly alpolgármester és Csontos József 
képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, a kiküldött meghívóban szereplő sorrendtől 
eltérően azzal a változtatással, hogy a harmadik napirendi pontként szereplő Nyugat-Hevesi 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás megtárgyalását a 
témához meghívott vendég megérkezésekor tárgyaljuk.  

Napirendi javaslat: 

 I. napirend:  A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 II. napirend: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Nagy Károly polgármester  
  III. napirend:  Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz csatlakozás 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért és a napirendi javaslatot elfogadta. 
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Napirend előtt 

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

 Április elsején a község külterületén, mintegy 70 fő önkéntessel szemétszedési akcióban 
vettünk részt. Sok zsákkal összeszedtünk, amelyeket a hulladékszállítóval előre 
leegyeztetve elszállíttatunk. Köszönöm minden résztvevőnek az aktivitását, valamint a 
hulladékszállító cég közreműködését. 

 Többször megbeszélésen vettem részt Egerben. A közút igazgatójával újra találkoztam az 
útjaink állapotának ügyében, az országgyűlési képviselővel a lehetőségeinkről, útjainkról 
egyeztettem, a megyei közgyűlés elnökével többek között a pályázatainkról beszéltünk, a 
pályázatokkal kapcsolatban a megyei területfejlesztési hivatal osztályvezetőjének 
segítségét kértem. 

 A műfüves pálya garanciális javítása és a karbantartása megtörtént, nagyon örülünk neki. 
 Szombaton sikeres nagy létszámú rendezvényen vettünk részt, amit a Nagyik és unokák 

csoport szervezett. Színvonalas műsorokkal szórakoztatták a vendégeket. Köszönöm Már 
Ágnes, Ludányi Ferenc képviselőtársainknak, valamint Tihanyiné Bárnai Ildikó, Mészáros 
Mátyásné, Szita Ferenc bizottsági tagoknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték a 
rendezvényt. 

 Szülői kérésre a tankerületi igazgató asszony tartott tájékoztatót az iskola működéséről és 
a tervekről 25-én, kedden délután. Úgy gondolom, hogy maradéktalanul válaszolt a 
kérdésekre. 

 Sikeres borversenyt rendeztünk, szintén kedden a hegyközséggel közösen. 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, és mivel az iskola és az óvoda 
képviseletében ma nincs jelen senki (az iskola igazgatója halaszthatatlan elfoglaltsága miatt, az 
óvodavezető pedig betegség miatt nem tudott megjelenni), térjünk át a bizottságok beszámolójára. 

2./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
Csontos József:  
A legutóbbi testületi ülés óta nem volt bizottsági ülés.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm.  

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója  

Ludányi Ferenc: 
A bizottságnak két ülése volt az előző testületi ülés óta. Ezeken települési támogatások 
elbírálására került sor. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés a bizottság tagjaihoz? Amennyiben 
nincs, javaslom, hogy térjünk rá az első napirendi pontra. 

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

 Óvodai beiratkozás időpontjáról döntöttünk, kihirdettük, a beiratkozás megtörtént. 
 Intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról. Felülvizsgáltuk, az érintetteket kiértesítettük. 
 Óvoda SZMSZ-éről. Elfogadtuk. 
 Óvoda családi bölcsődéjének szakmai programjáról. Elfogadtuk. 
 Szennyvíz átemelő üzemeltetéséről. A döntésünket továbbítottuk a Heves Megyei Vízmű 

felé. 
 A Dobó utca 45. szám alatti ingatlan értékesítéséről. A szerződést aláírtuk. 
 A Pizzéria bérbevételéről. A kéréssel jelentkezőt értesítettük a meghozott döntésről. 
 Munkamegosztási megállapodásról. Elfogadtuk, az érintetteket kiértesítettük. 

Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben meghozott 
döntésekkel kapcsolatban az utolsó testületi ülés óta születési támogatást 3 fő kapott. 
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(17 óra 15 perctől Hencz Zsolt részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Kérdés van-e az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, nagy szeretettel üdvözlöm Hencz Zsoltot, az 
NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, aki a hulladékgazdálkodási 
társulással kapcsolatosan fog tájékoztatást adni számunkra. Ezért kérem, hogy a következő 
napirendi pontként tárgyalja a testület a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozást. 
(17 óra 20 perctől Már Ágnes képviselő részvételével folytatódik az ülés.) 

II. napirend Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz csatlakozás 

(Az előterjesztés és a társulási megállapodás tervezet a jegyzőkönyv 3. számú 
melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Át is adom a szót Hencz Zsoltnak, mint a témában legilletékesebbnek.  
 
Hencz Zsolt:  
Üdvözlöm a képviselő-testületet, köszönöm a meghívást. Hencz Zsolt vagyok az új, megalakuló 
cég leendő szolgáltatási igazgatója. Összefoglalnám amit mi is tudunk az önkormányzati 
társulások létrehozásáról. 
A hulladékszállítási rendszer jelenlegi állapotának átreformálására kerül sor. A települési 
önkormányzatoknak, mint a hulladék elszállítási feladatokkal megbízott szervnek azokkal a 
társaságoknál, amelyeknek nincs megfelelőségi véleményt, 30 napon belül fel kell bontania a 
szerződéseket. Tudomásom szerint minden cégtől megvonták ezeket a véleményeket, ma 
Magyarországon nincs olyan cég, amely ezzel a megfelelőségi véleménnyel rendelkezik. Az 
országot 21 régióra osztották, minden régióban 1 közszolgáltató marad, amely meg fogja kapni ezt 
a megfelelőségi véleményt. Ezért úgynevezett társulásokat kell létrehozni, nem maradhatnak 
települések társulások nélkül, és ezért döntött úgy Gyöngyös városa, hogy megalapítja a Nyugat-
Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. NHSZ Észak-Kom Nonprofit 
Kft. nevű cég jön létre, mint közszolgáltató, amely ellátja a hulladékszállítási feladatokat. A 
társulásokat pedig, mint említettem azért kell létrehozni, mert település társulás nélkül nem 
maradhat. A közszolgáltató cég már nem indulhat pályázatokon, hanem maga a létrejövő 
társulások pályázhatnak például a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközökre, járművekre is. 
Központi szerepet kap Gyöngyös, ahol komposztáló, illetve bálázó csarnok fog kiépülni, amely az 
egész régiót fel fogja ölelni. Ebben a Kft-ben benne lesznek a cégek, a társulások (ebben a 
régióban társulás lesz a nógrádi, az egri, a Pevik Nonprofit Kft., a hatvani és a gyöngyösi. Ehhez 
fognak belépni a szolgáltató cégek, mint pl. az NHSZ Gyöngyös, az NHSZ Heves, a Pevik, a 
hatvani és a salgótarjáni nonprofit kft. és az egri Városgondozás. Ebben a Kft-ben többségi 
tulajdonosként fog szerepelni az állam. Érezhető változás a szolgáltatásban nem lesz, a 
közszolgáltató ez a Kft lesz, de az alvállalkozó, jelen esetben az NHSZ Gyöngyös fogja továbbra is 
elszállítani a szemetet, a számlát továbbra is az NHKV Zrt. fogja kiállítani. Gyöngyöstarján 
esetében a polgármester lesz a képviselő a társulásban, a pályázat útján érkező fejlesztések ide 
fognak érkezni, ezek a társulás vagyonát fogják képezni, ebből semmi nem fog a céghez kerülni.  
Ismételten elmondom, hogy törvény erejénél fogja kötelező lesz társulásba belépni, kívül nem 
maradhatnak önkormányzatok. Javaslom minden önkormányzatnak, hogy majd az új cég 
megalakulása után mondja fel a közszolgálati szerződéseket, hogy ne maradjon a kötelező feladat 
ellátás nélkül. Díjemelés nem várható, hiszen a rezsicsökkentés továbbra is él, az újként belépő 
elem az integráció, mivel területi megbontás szerint lesz a szolgáltató kiosztva, költséghatékony 
felosztás szerint. Személy szerint javaslom a társulás létrehozását, valamint az abban való 
részvételt. A Gyöngyös központtal megalakítandó társulás még újként jelenik meg a 
hulladékgazdálkodásban, így erre a területre fejlesztéseket lehet igénybe venni.  
(17 óra 30 perctől Benedek Péter képviselő részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Lényeges kérdés, hogy a korábbiakban a települések és a közszolgáltató 
között különböző tartalmú szerződések köttettek. A miénk is tartalmazott olyan plusz 
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lehetőségeket (pl. külön hulladékgyűjtő akciók), amelyek a többi szerződésben talán nem voltak 
benne. Mi lesz ezekkel a plusz szolgáltatásokkal? 
 
Hencz Zsolt: 
Ezek a tevékenységek már most sem működnek megfelelően. Plusz tevékenységeket a 
későbbiekben nem vállalhat a közszolgáltató. A zöldhulladékot továbbra is szállítja a cég, valamint 
lomtalanítás is lesz, más szolgáltatással azonban nem tudunk élni, csak külön térítés ellenében. 
 
Nagy Károly:  
Számomra furcsa, hogy nem lehet külön szolgáltatást kérni, hiszen a társulásban mi is 
tulajdonosok leszünk.  
 
Hencz Zsolt: 
Ha mint tulajdonos, a szerződésbe beleveszik és kötelezik a céget, hogy ezeket a szolgáltatásokat 
ellássa, a plusz költségeket is vállalni kell. 
 
Jenei Károly:  
Ez egy társulási megállapodás, és készül egy szolgáltatási szerződés is és ezek a részletek ebbe 
kerülnek bele. Ennek a szolgáltatási szerződésnek az elkészítése a társulás feladata? 
 
Hencz Zsolt: 
Igen. 
 
Jenei Károly:  
Miért mi kezdeményezzük a szerződés felbontását? 
 
Hencz Zsolt: 
Törvényi előírás. Az NHKV Zrt. értesíti az önkormányzatot a megfelelőségi vélemény 
visszavonásáról, ennek tudomásulvétele után, 30 napon belül kell a szerződést. 
 
Jenei Károly:  
A társulási megállapodás esetében sem látunk tisztán. Amennyiben egy önkormányzat ki szeretne 
lépni a társulásból, a megállapodás alapján kártérítés megfizetésére kötelezhető. Mi képezheti 
ennek a kártérítésnek az alapját? Milyen kára keletkezhet a társulásnak egy település kiválásával? 
 
Hencz Zsolt: 
Úgy gondolom, kilépni nincs értelme a társulásból, hiszen a törvény is úgy rendelkezik, hogy 
társulás nélkül település nem maradhat. Ezeket a részeket az alakuló ülésen érdemes tisztázni.  
 
Jenei Károly:  
Úgy érzem, hogy belemegyünk egy társulásba, amiről nincsenek világos ismereteink és a kilépést 
is megakadályozzák, vagy legalábbis megnehezítik. Más kérdés: a születendő Kft. vagyona miből 
tevődik majd össze? 
 
Hencz Zsolt: 
Az állam a fő tulajdonos, ez alatt a társulási tagok állnak. Az NHSZ 10 milliós jegyzett tőkével fog 
megalakulni, minden %-a 100.000.- forintot ér. A gyöngyösi társulás 5,4%-ban lesz tulajdonos, 
ami tehát 540.000.- forintot jelent, ezzel kell belépnie. Ezen kívül a hulladékgazdálkodási cégek is 
a Kft-be lépnek be. Ezek alapján alakul meg majd a cég. 
 
Jenei Károly:  
A belépő cégek tehát nem viszik be saját vagyonukat a társulásba? 
 
Hencz Zsolt: 
Az a cég vagyona maradt továbbra is, hiszen a cég továbbra is működni fog, csak nem lesz 
közszolgáltatói engedélye, ezt a tevékenységet alvállalkozóként fogja végezni. 
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Jenei Károly:  
Ármegállapító szerepe továbbra is az államnak marad? 
 
Hencz Zsolt: 
Igen. A rezsicsökkentés miatt a nemzeti fejlesztési miniszter sem él az ármegállapítás jogával.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. A működéshez kapcsolódóan lenne még kérdésem. A pályázatok benyújtása miatt kell 
létrehozni a társulásokat. Ezen pályázatok keretében lehet például pályázni kisebb autókra, 
amelyek a szolgáltatást el tudják végezni a településen? Jelenleg ugyanis túl nagy autók szállítják 
el a szemetet, ami a közlekedés szempontjából sem ideális és az utak állapotát is meglehetősen 
rontják.  
 
Hencz Zsolt: 
Igen, a pályázatok keretében lehet kis autókat beszerezni. 
 
Jenei Károly:  
És ezeket a pályázaton beszerzett eszközöket, járműveket a társulás átadja a közszolgáltatást 
elvégző cégnek? 
 
Hencz Zsolt: 
Igen, használati joga lesz a cégnek rá, de nem viheti át más területre. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A megfelelőségi tanúsítvány visszavonására került most sor a hulladékgazdálkodó cégeknél. 
Ezeknek az alvállalkozóknak nem kell majd ez a tanúsítvány? 
 
Hencz Zsolt: 
Nem kell. Mivel nem lesznek közszolgáltatók, nincs szükségük a megfelelőségi véleményre. 
Önállóan nem végezhetnek közszolgáltatási tevékenységet. 
 
Ludányi Ferenc: 
A veszélyes hulladékot továbbra is le lehet majd adni? 
 
Hencz Zsolt: 
Igen. 
 
Jenei Károly:  
Csak a Kft., mint cégforma jöhet szóba? 
 
Hencz Zsolt: 
Nonprofit Kft. és sajnos máshogyan nem lehet megalakítani az új szabályozás szerint csakis 
társulással. 
 
Jenei Károly:  
És szolgáltatás nélkül nem maradhat egy település sem? 
 
 
Hencz Zsolt: 
Nem. Úgy gondolom, hogy Gyöngyöstarján kockázatot nem vállal azzal, hogy a társuláshoz 
csatlakozik.  
 
(17 óra 50 perctől Szecskő Zsolt képviselő részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, hogy a társulás pontjait át kell beszélni. Például a késedelmes tagdíj inkasszóként 
8 napon belüli beszedése számomra visszás.  
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Dr. Jakab Csaba:  
Társulásoknál jellemző, hogy így fogalmazzák meg a tagdíjak beszedésének módját. Nyilván azok 
a pontok, amik esetleg nem tisztázottak vagy nem egyértelműek a társulási megállapodásban, azt 
is csak akkor tudja elfogadni az összes résztvevő önkormányzat, hogyha ezek mind tisztázásra 
kerülnek. Ma volt a testületi ülés Gyöngyösön, nem tudom, hogy sikerült-e ezt a szöveget vagy egy 
módosított szöveg lett elfogadva? 
 
Hencz Zsolt: 
Most jövök a gyöngyösi testületi ülésről, ahol ez a szöveg lett elfogadva. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Amennyiben minden kérdésre választ kapunk, akár a következő testületi ülésen el is tudjuk 
fogadni az előterjesztett szövegezést, hiszen minden településnek ezt a szöveget kell akkor 
elfogadnia, minősített többséggel. 
 
Nagy Károly:  
Tehát egy lépéssel kell eldönteni, hogy be kívánunk-e lépni a társulásba illetve, már magát a 
megállapodás szövegét is el kell fogadni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a képviselő-testület egyrészt elfogadja a társulási 
megállapodás szövegét, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a társulásba való 
belépést. Gondolom, Gyöngyös is két lépésben fogadta el. 
 
Hencz Zsolt: 
Igen. 
 
Nagy Károly:  
Jövő hétre rendkívüli testületi ülést tervezünk, hogy a felmerült, tisztázatlan kérdésekre addig 
megpróbálunk válaszokat kapni. 
 
Jenei Károly:  
A szolgáltatás rögtön élni fog a társulásba való belépés után? 
 
Hencz Zsolt: 
A társulási megállapodásban szerepelhet, hogy amint a szerződést felbontják a korábbi 
közszolgáltató céggel, átadják a feladatellátást az újonnan létrejövőnek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Minden település egyenként állapodik meg a szolgáltatásról? 
 
Hencz Zsolt: 
Nem.  
 
Nagy Károly:  
Ezt a hetet ki kell használni arra, hogy a kérdéses pontokra választ kapjunk.  
 
 
Jenei Károly:  
Félő, hogy visszafordíthatatlan folyamat kezdetén vagyunk. Ha néhány év múlva vissza akarják az 
eredeti állapotot állítani, nagyon nehéz, ha nem lehetetlen feladat lesz. 
 
Nagy Károly:  
Én ilyen esetekben egyáltalán nem érzem magam önkormányzatnak. Jelen pillanatban is csak egy 
közül lehet választani, más lehetőség nincs. Úgy gondolom, hogy amit meg kell hoznunk, az nem 
döntés, hanem kényszerhelyzet. Egy kicsit megnyugtat, hogy a társulásban továbbra is majd a 
polgármesterek dönthetnek, de csak egy kicsit nyugtat meg. Megkérdezem képviselő társaimat, 
hogy egyetértenek-e azzal, hogy a jövő héten újra összeüljünk a kérdéssel kapcsolatban? 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
10 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünet után folytatódik.) 

III. napirend A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a jelenlévő gazdálkodási előadónkat, hogy van-e változás az előterjesztésként 
korábban kiküldött anyaghoz képest? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Igen. Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján eredeti előirányzatában nem szerepelt 768.000.- forint 
összegű intézményfinanszírozás. Gyöngyöstarján intézményfinanszírozása ennyivel csökken, 
Gyöngyösoroszié ennyivel nő. Zárszámadáskor kerül sor a két település intézmény-
finanszírozásának tényleges költségeinek és az intézményfinanszírozás végleges maradványának 
elszámolására. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Kérdés van-e a módosított előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, és egyet 
tudunk érteni a módosított előterjesztéssel, kérem szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 4.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet és annak melléklete a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárás megindítása 

 
Nagy Károly:  
Mivel a témában ma érkezett meg egy fontos anyag, javaslom, hogy a jövő héten tartandó 
rendkívüli testületi ülésen beszéljük meg a közvilágítás korszerűsítésére kiírandó közbeszerzései 
eljárást, hogy képviselő társaim is át tudják tanulmányozni a kapcsolódó új információt. 
Aki egyetért azzal, hogy a közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárás megindítása napirendi 
pontot a jövő hét szerdán, 17,00 órai kezdettel megtartandó rendkívüli testületi ülésen tárgyaljuk 
meg, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
A jövő heti ülés előtt találkozni fogok Hiesz György úrral, Gyöngyös város polgármesterével, a 
hulladékgazdálkodási társulásról több információt szeretnék megtudni, kérem, hogy képviselő 
társaim közül is aki tud, kísérjen el. 
Most pedig megszakítanánk a rendes testületi ülést és zárt üléssel folytatnánk. 
(A zárt ülés jegyzőkönyve a 381. oldallal kezdődik, a rendes testületi ülés jegyzőkönyve pedig 19 
óra 30 perctől a 409. oldallal folytatódik.) 
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(19 óra 30 perctől Benedek Péter nélkül folytatódik az ülés.)  

2./ Önkormányzati feladatellátás támogatása – pályázat beadás 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
Nagy Károly:  
Lehetőség van pályázni vagy az óvoda energiatakarékos átalakítására – tetőszigetelés, ablakcsere, 
vagy a Petőfi utca felújítására és a kanyar kiszélesítésére. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A korábban kiküldött anyagban találhatók azok a támogatási célok, amelyekre a pályázat kiterjed, 
és az előterjesztésben ez a két lehetőség szerepel.  
 
Nagy Károly:  
Sajnos csak az egyikre lehet beadni a pályázatot, mindkettő már nem fér bele. A korábban az 
óvoda szigetelésére beadott pályázat jogorvoslat alatt van. Információink szerint a pályázati forrás 
kiapadt, ezért nem valószínű annak pozitív elbírálása. Az indoklás szerint a konzorciumi társ 
tevékenyen nem fog részt venni a korszerűsítésben. Szakértőink szerint nem volt nyilvános, hogy 
részt kell vennie a konzorciumi tagoknak, ennek felülvizsgálata miatt van jogorvoslat alatt a 
pályázatunk. Elképzelhető, hogy nyerünk, de az alapban jelenleg nincs pénz. Időközben megjelent 
egy 30 milliós pályázat, ahol az önerő a korábbinál kevesebb lenne. 
 
Jenei Károly:  
Amint látom, 95%-os támogatású lenne.  
 
Nagy Károly:  
Igen. Tehát vagy a Petőfi utcai kanyar kiszélesítésére vagy az óvoda korszerűsítésére lehet a 
pályázatot beadni, május másodikáig. 
 
Jenei Károly:  
Együtt a kettőt tehát nem lehet beadni? 
 
Nagy Károly:  
Sajnos nem.  
 
Már Ágnes:  
Milyen jellegű korszerűsítés lenne az óvodában? 
 
Nagy Károly:  
A lapostető szigetelése és a nyílászárók cseréje. 
 
Már Ágnes:  
És az út esetében?  
 
Nagy Károly:  
A kanyar kiszélesítése és bizonyos útszakasz felújítása. 
 
Már Ágnes:  
De talán az óvoda esetében még nyerhetünk a korábban beadott pályázaton. 
 
Csontos József:  
Az utat is jó lenne felújítani. 
 
Szecskő Zsolt:  
Veszélyes az a kanyar. 
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben a képviselő-testület az út felújítása mellett dönt, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Petőfi Sándor utca 6-16 közötti 
szakasz felújítására benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (1 852 994 Ft) 
saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. május 2.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (IV. 27.) 
KT határozata 

 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Petőfi Sándor utca 6-16 közötti 
szakasz felújítására benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (1 852 994 Ft) 
saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. május 2. 

3./ Behajtási engedélyekről szóló rendelet 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A korábban megküldött előterjesztéshez nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
Többek között például a Hatház utcában van súlykorlátozó tábla, ahová jelenleg nem lehet 
behajtani. Megkértük a Közút szakértőjét, hogy véleményezze, hogyan lehetne szabályozni azokra 
az utakra történő behajtást, ahol vagy az útszakasz mérete és kiépítése vagy állapota nem teszi 
lehetővé, hogy nagyobb, illetőleg súlyosabb gépjárművek hajtsanak be. Természetesen nem 
akadályozhatunk meg minden behajtást, de szabályozhatjuk. Erre született az előterjesztés.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Két lehetőség van. Egyrészt kihelyezhetünk súlykorlátozó táblát - behajtani tilos, kivéve 
célforgalom, illetőleg a közút kezelője behajtási engedélyt adhat túlsúlyos gépjárművekre. Ezeket 
a behajtási engedélyeket rendeletben kell szabályozni. 
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Szecskő Zsolt:  
Ezt a második lehetőséget javasolnám, de hogyan működne? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rendelettervezetben meghatározott egyszeri díjat lehetne fizetni vagy 3 hónapra illetőleg 12 
hónapra lehetne megállapítani a díjazást. Vagy ahogyan a testület szabályozza. 
 
Szecskő Zsolt:  
Azonban semmit nem érünk el vele, ha nem tudjuk betartatni a rendeletben foglaltakat. Ki 
tartathatná be? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A közúti törvény szerint rendőr vagy közterület felügyelő tartathatja be. Az előterjesztésben azt 
próbáltam alapul venni, ami az állami utakra vonatkozik. Amennyiben a behajtási engedélyt írja 
elő önkormányzati rendelet, attól függően kell majd a díjat fizetni, hogy milyen időszakra, illetve 
hány napra vonatkozik a rendelet. 
 
Szecskő Zsolt:  
Olyan döntést kell hozni, amit be is tudunk tartatni. 
 
Jenei Károly:  
Sajnos egyre több szabálytalansággal találkozunk. Én is amellett vagyok, hogy valahogy érvényt 
kell szerezni a szabályban foglaltaknak. 
(20 óra 25 perctől Már Ágnes nélkül folytatódik az ülés.) 
 
Szecskő Zsolt:  
Vagy kamerázni kell és folyamatosan ellenőrizni a forgalmat vagy nagyobb hatással kell eljárni. Be 
kell tartatni a szabályokat. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy a következő testületi ülésre hívjuk meg a körzeti megbízottat és ott meg tudjuk 
beszélni a szabályozási lehetőségeket. Amennyiben a testület egyetért a javaslattal, kérem 
szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
határozathozatal nélkül elfogadta. 

4./ Településképi arculati kézikönyv – partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
rendelet. 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
2014-ben megtörtént a helyi építési szabályzat felülvizsgálata, ennek folyamán különböző 
szervezeteket vontunk be véleményezésre. Ebben az évben azonban már nem csak a helyi építési 
szabályzatban szereplő településrendezési eszközök esetében szükséges partnerségi egyeztetést 
lefolytatni, hanem a 2017. október elsejéig, jogszabályi előírásra megalkotandó településképi 
arculati kézikönyv esetében is. Ezt kormányrendelet szerint lefolytatott eljárásrendben 
véleményeztetni kell. Ezen két jogszabály hatalmazza fel a képviselő-testületet, hogy a 
településképi arculati kézikönyv és a jövőben a helyi építési szabályzat esetleges módosítása 
esetén milyen eljárásrendben folytatja le a társadalmi egyeztetést. Ezzel kapcsolatban voltak 
egyeztetések, hogy hogyan lesz mindez végrehajtva. Javaslatom szerint meg lehetne keresni azt a 
tervező irodát, amely a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát végezte el 2013-2014-ben, úgy 
gondolom, hogy elég nagy munkát végeztek el azon a téren is, hogy mik azok a településképi 
elemek, amelyek követendőek lehetnek akár védetté nyilvánítás esetén és meglehetősen sok 
adatot gyűjtöttek annak idején. A megyei főépítésznek volt javaslata arra vonatkozóan, hogy ezek 
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az eljárások hogyan menjenek majd végbe, egyrészt maga a rendelettervezet is magától a megyétől 
származik, másrészt pedig a határozati javaslat tartalmazza azt is, hogy kellene egy egyeztetésre 
felhívni a lakosságot, illetve szervezeteket, valamint egy lakossági fórumot is meg kellene tartani. 
Úgy gondolom, hogy a környéken élen járunk a témában, hiszen nekünk már van településképi 
rendeletünk. 
 
Nagy Károly:  
El szeretném mondani, hogy már háromszor összehívtak bennünket, polgármestereket, hogy 
elmondják azt, hogy még számukra sem világos, mit és hogyan kell végrehajtanunk. Jelenleg arról 
kell döntenünk, hogy a lefolytatandó eljárásba bevonjuk majd az egyesületeinket és kikérjük majd 
a véleményüket. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, ezt jóvá lehet hagyni. 
 
Nagy Károly:  
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelettervezetben foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással 
szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V. 4.) 
önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 

5./ SZMSZ és vagyonrendelet módosítása 

(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kiküldött előterjesztésnek megfelelően az SZMSZ kiegészülne a helyi környezet védelméről 
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartására és ellenőrzésére vonatkozó hatáskör jegyző 
részére történő átruházásával. A vagyonrendeletet pedig a Művelődési Ház és a Rózsa utca végi 
terület bekerülése miatt kell módosítani.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, csupán technikai változtatásról van szó, amennyiben nincs kérdés vagy 
hozzászólás, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 4.) 
önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) 
önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet és annak melléklete a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 

6./ Állattartási rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba:  
A korábban megküldött előterjesztés tartalmazza, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt az állattartás helyi szabályairól szóló rendelettel kapcsolatban, mivel 
a rendeletben szereplő szabályozások nagy részét más jogszabályozzák. A képviselő-testületnek 
döntenie szükséges, hogy hatályon kívül helyezi-e az állattartásról szóló rendeletet, ebben az 
esetben azt is el kell határoznia, hogy a nem szabályozott területeket milyen más helyi 
jogszabályban szeretné szerepeltetni. A másik lehetőség, hogy az állattartási rendeletünk már 
máshol szabályozott szakaszait kiveszi a rendeletből és egy rövidített állattartási rendelet marad 
meg. Május 28-ig lehet eldönteni, melyik lehetőséget választja a testület. 
 
Nagy Károly:  
Úgy érzem nagy mozgásterünk nincs, csupán véleményt nyilváníthatunk ebben az ügyben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezek szerint ezekben a tárgyakban nincs jogszabály alkotó lehetőségünk. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs, a járási hivatal, illetve a kormányhivatal feladata ezek előírása. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, május 28-ig még tudunk dönteni az ügyben, javaslom, hogy a következő testületi 
ülésen térjünk vissza a témára. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben egyet tudunk érteni azzal, hogy az állattartási rendeletünk módosítására a következő 
ülésen kerüljön sor, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
határozathozatal nélkül egyetért. 

7./ Anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet 
(Az előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az anyagkönyvi rendelettel 
kapcsolatban. A rendeletben elsősorban fogalmazásbeli eltérések vannak, azonban indokolt új 
rendelet megalkotása. A korábban megküldött anyag ezt tartalmazza. Tartalmi változás nincs. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, technikai jellegű módosításról van szó, amennyiben nincs további kérdés, 
észrevétel, kérem szavazzunk a megküldött rendelettervezet alapján. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 4.) 
önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés helyi szabályairól 

(A rendelet a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 

8./ Szőke Péter kérelme 

(A kérelem a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
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Nagy Károly:  
A kiküldött kérelem az időközönként felhangzó hangágyúkra vonatkozik, amivel a 
gyümölcsösökben riasztják a seregélyeket. Egyre több alkalommal használják, és nagyon zavaró 
tud lenni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezek legális, szabadon vásárolható termékek. Nem tudom, hogyan tudnánk mi szabályozni a 
használatukat. 
 
Jenei Károly:  
De a folyamatos használattal nem tehetik tönkre az emberek pihenését. 
 
Csontos József:  
Hétvégén és a hajnali órákban pihenni akarnak az emberek. 
 
Szecskő Zsolt: 
De nem hiszem, hogy van jogalapja a szabályozásnak. 
 
Csontos József:  
Csendháborításnak minősül. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem nem haladja meg a meghatározott decibelt. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Kértem véleményt az illetékes hatóságtól, választ azonban még nem kaptam. 
 
Nagy Károly:  
Előbb-utóbb nagyobb probléma lesz abból, hogy már a hajnali órákban elkezdik a használatot. Az 
embereknek joguk van a pihenéshez. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Divatba jöttek, ezáltal elszaporodott a számuk ezeknek a szerkezeteknek. Azonban úgy 
gondolom, várjuk meg a hatóság válaszát. Addig ne döntsünk. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben mindenki egyetért a javaslattal, hogy napoljuk el a témában történő döntést, kérem 
kézfelnyújtással szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
határozathozatal nélkül egyetért. 

9./ Húzzunk a rétest rendezvény részleteinek megtárgyalása 
 
Csontos József:  
Korábban már volt szó róla, hogy ez a rendezvényünk megrendezésre kerül. Most el kellene 
dönteni, hogy a képviselő-testület milyen formában képviseli magát. Volt szó arról, hogy 
különböző csapatokban lehetne főzni is. 
 
Nagy Károly:  
A késői időre és a még megtárgyalandó témák számára hivatkozva szeretném, ha ezt a napirendet 
a következő héten, a rendkívüli testületi ülésen beszélnénk meg. Aki a javaslattal egyetért, kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
határozathozatal nélkül egyetért. 
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10./ Hatház utcai telekhatár rendezése 

(Ügyvédi állásfoglalás a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
Nagy Károly:  
Kiosztottuk Dr. Lukács Zoltán véleményét azzal kapcsolatban, hogy a Hatház utcában Szalai 
Ferenc birtokának kerítése rossz helyen van. Mivel forgalomképtelen területről van szó, ezért az 
elbirtoklás nem jöhet szóba.  
 
Jenei Károly:  
Mindenképpen tenni kell valamit, hiszen több embert érint ott a környéken. Ezenkívül a 
tulajdonos meglehetősen pimaszul áll a hivatal bármilyen jellegű intézkedéséhez. 
 
Nagy Károly:  
Bírósági pert indíthatunk ellene, hogy tegye helyére a kerítést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos a tavaly évben megtartott lakossági fórum óta nem nagyon tett lépéseket azokkal a 
dolgokkal kapcsolatban, amelyek ott problémaként felmerültek. Azokat sem hajtotta végre, 
amiket ott megígért.  
 
Jenei Károly:  
Kell találni olyan megoldást, amellyel rá tudjuk bírni arra, hogy a legalapvetőbb társadalmi, 
szociális együttélési kötelezettségeknek tegyen eleget. Életvitelét nem folytathatja csakis önös 
érdekeinek szem előtt tartásával. Másokat is figyelembe kell venni. 
 
Nagy Károly:  
Egyelőre tehát megállapodhatunk abban, hogy a keresetet benyújtjuk. Amennyiben nincs további 
kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a kereset benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (IV. 27.) 
KT határozata 

 
Hatház utcával kapcsolatos kereset benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy bízza meg Dr. Lukács Zoltán ügyvédet a Hatház utca 758 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 
elfoglalt terület Önkormányzat részére történő birtokba adása érdekében keresetet nyújtson be a 
Gyöngyöstarján 760/1 és 760/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa ellen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

11./ Településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos feladatok meghatározása 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Egy kicsit szeretném ha visszaszatérnénk a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletünkre, ugyanis 
egy határozati javaslatról is dönteni kell. Ebben kell ugyanis rögzíteni a településképi arculati 
kézikönyvvel összefüggő feladatkat. A határozati javaslatot mindenkinek megküldtük.  
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Itt már a partnerek felé történő felhívás is szerepel, illetve a konkrét kérdések felsorolása is.  
 
Ludányi Ferenc: 
Ezenkívül a lakossági fórumra szóló meghívó. De tudunk már konkrét dátumot erre vonatkozóan? 
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Dr. Jakab Csaba:  
Egyelőre még nem. Meg lehetne határozni. 
 

Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy még nem kellene konkrétan rögzíteni sem a lakossági fórumot, sem azokat a 
kérdéseket, amelyekre javaslatokat, véleményeket várunk. Ezt a későbbiekben határozzuk meg. 
 

Nagy Károly:  
Módosító indítvány érkezett tehát az eredeti határozati javaslathoz képest. Amennyiben 
egyetértünk a módosítással, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy hirdesse meg a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozásának 
megkezdését valamint tegyen közzé az arculati kézikönyvvel kapcsolatos feldatokról és fórumról 
lakossági tájékoztatót. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Partnerségi Egyeztetés 
Szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően értesítse a partnereket. 
3. Hatályát veszti a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Településfejlesztéssel és 
Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 39/2013. (VI. 27.) 
határozat. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (IV. 27.) 
KT határozata 

településképi arculati kézikönyvvel összefüggő feladatokról 
 

1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy hirdesse meg a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozásának 
megkezdését valamint tegyen közzé az arculati kézikönyvvel kapcsolatos feldatokról és fórumról 
lakossági tájékoztatót. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Partnerségi Egyeztetés 
Szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően értesítse a partnereket. 
3. Hatályát veszti a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Településfejlesztéssel és 
Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 39/2013. (VI. 27.) 
határozat. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

12./ Közterületek elnevezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
Dr. Jakab Csaba:  
A kiosztott előterjesztés tartalmazza, hogy 2012-től a külterületi közterületeket el kell nevezni. Ez 
abból a szempontból fontos, hogy például a zártkertek esetében címet lehessen képezni, hogy oda 
a tulajdonos akár be is tudjon jelentkezni. A mai állapotában ugyanis nem lehet. De már érkezett 
megkeresés, amely azt mutatja, hogy igény lenne rá. Első lépésként a közterületet el kell nevezni, 
majd a hivatalnak meg kell állapítani a házszámot és ezt követően lehet oda bejelentkezni. 
 

Szecskő Zsolt: 
És a közterületen milyen jellegű elnevezések lehetnek? Utca? Ebben az esetben nem szükséges 
oda közművet biztosítani? 
 

Dr. Jakab Csaba:  
Útként voltak szerepeltetve, de az út kiépítettségének ilyen szempontból nincs jelentősége. Eddig 
sem volt kötelezettség ezen a területen, ez az elnevezések után sem fog változni. 
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Nagy Károly:  
Gondolom, az idősebb lakosok tudják a területek régi elnevezését. Ebből kellene kiindulni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Magyarországon 2 éve kezdődött el a címek felülvizsgálata. Minden helyrajzi számhoz X és Y 
koordinátákat rendelnek, ami alapján a terület pontos elhelyezkedését meg lehet határozni. Ez a 
meghatározást a külterületre is ki lehet terjeszteni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azon a területen elnevezés a Lógi, Kalinka vagy a Sósirét. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy az idősebb lakosok tanácsát kérve gyűjtsük össze a régi elnevezéseket és a 
későbbiekben térjünk vissza a témára. Amennyiben egyetértünk ezzel, kérem szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
határozathozatal nélkül egyetért. 
 
13./ Zárt ülésen meghozott határozat nyilvánossága 
 
Nagy Károly:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 52. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-
testület zárt ülésén hozott döntés nyilvános. A Képviselő-testület zárt ülésén meghozott határozat 
nyilvánosságát a határozat nyílt ülés jegyzőkönyvében közzététellel biztosítom. 
 
(A határozat a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 

14./ Borverseny költségeinek megosztása 
 
Nagy Károly:  
Minden évben a Hegyközséggel együtt rendezzük meg ezt a borversenyt, melynek költségeit 
felezni szoktuk. Kedden volt az idei évi megtartva, az itt megjelentek étkezési költségeinek felét 
kellene az önkormányzatnak fedezni. Aki a borversenyen felmerült költségek felének 
önkormányzat általi támogatását javasolja, kérem kézfelnyújtással szavazzon az alábbi határozati 
javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Hegyközség 
által szervezett borverseny költségeit oly módon támogatja, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata nevére kiállított 33 500 Ft öszegű számlát kifizet. 
 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a számla kifizetéséről intézkedjen. 
 

Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (IV. 27.) 
KT határozata 

borverseny támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Hegyközség 
által szervezett borverseny költségeit oly módon támogatja, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata nevére kiállított 33 500 Ft öszegű számlát kifizet. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a számla kifizetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 




