
 753 

 
 
 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2017. május 25-én 17,00 órakor 

megtartott üléséről készült 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

A Képviselő-testület döntései  
 

Határozat 34/2017. (V. 25.) 
Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 

elfogadásáról 

Határozat 35/2017. (V. 25.) 
a 2016. évi, jegyzői gyámhatóság, valamint a 

család- és gyermekjóléti szolgálat beszámolójának 
elfogadásáról 

Határozat 36/2017. (V. 25.) iskolai pedagógusok kirándulásának támogatásáról 

Rendelet 10/2017. (V. 29.) 
az önkormányzat 2016. évi költségvetési 

beszámolójáról 

Határozat 37/2017. (V. 25.) 
a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Határozat 38/2017. (V. 25.) közterületek elnevezéséről 

Rendelet 11/2017. (V. 29.) 
egyes önkormányzati rendeletek magasabb szintű 

jogszabályokkal történő összhangját biztosító 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

Határozat 39/2017. (V. 25.) rendelettervezet előkészítéséről 

Határozat 40/2017. (V. 25.) önkormányzati utak javításáról 

Határozat 41/2017. (V. 25.) helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 

Határozat 42/2017. (V. 25.) 
EFOP-1.8.2-17 jelű, alapellátást érintő pályázat 

támogatásáról 

Határozat 43/2017. (V. 25.) rendezvénysátrak beszerzése 

Határozat 44/2017. (V. 25.) igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv oldalszáma: 753 - 934 



 754 

 
Tartalomjegyzék 

 
 

Napirend előtt...............................................................................................................756 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről ............................................. 756 
 
I. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása...........756 

II. napirend Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz csatlakozás ............................................................................................... 757 

III. napirend Beszámoló a gyöngyössolymosi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási 

társulás működéséről ...................................................................................................758 

IV. napirend Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

működéséről................................................................................................................ 760 

V. napirend Tájékoztató a 2016. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról ...................... 760 

VI. napirend Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal       

munkájáról ................................................................................................................... 761 

Napirenden kívül ..........................................................................................................762 

1./ Az Általános Iskola beszámolója ...........................................................................................762 
2./ A Napköziotthonos Óvoda beszámolója ...............................................................................764 
3./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója .................................................... 765 
4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója ....................................................................... 765 

 
VII. napirend Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 

elfogadása.....................................................................................................................765 

VIII. napirend Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 

behajtásáról..................................................................................................................766 

IX. napirend A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása ...767 

X. napirend Indítványok, egyebek ............................................................................... 768 

1./ Közterületek elnevezése ..........................................................................................................768 
2./ Tájékoztató a seregélyriasztás jogszabályi hátteréről........................................................769 
3./ Egyes rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal történő összhangját biztosító 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ...........................................................................770 
4./ Kátyúzási árajánlatok elbírálása ..........................................................................................771 
5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról ........................................................... 772 
6./ EFOP pályázat Gyöngyöspata.............................................................................................. 772 
7./ Cseresi dűlőhöz vezető út helyreállítása iránti kérelem ...................................................... 773 
8./ Rendezvénysátrak beszerzése ............................................................................................... 774 
9./ Igazgatási szünet elrendeléséről ........................................................................................... 775 
 



 755 

Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 

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

Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
Kissné Matin Éva Általános Iskola igazgatója 
Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Klencznerné Kis Mária KHSZK CSGYSZ intézményegység vezető 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
Ötvös Krisztina hivatali ügykezelő 
 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, megjelenteket, külön köszönti Klencznerné Kis Máriát, a 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményegység 
vezetőjét. Ezt követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 fő 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Csontos József képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását azzal a változtatással javasolja elfogadni, hogy a 
hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozást a sürgősség miatt második napirendi pontként 
tárgyalják. Ennek megfelelően tíz napirendi pont elfogadását javasolja a következők szerint: 
 
Napirendi javaslat: 
 I. napirend: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak  
  végrehajtásáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
  Társuláshoz csatlakozás 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 III. napirend: Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti  
  Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 
  Előadó: A Társulási Tanács elnöke 
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 IV. napirend:  Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ  
  működéséről 
  Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó 
 
 V. napirend: Tájékoztató a 2016. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 VI. napirend: Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 VII. napirend: Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és  
  elfogadása  
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi – Szociális Bizottság 
                 
VIII. napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba  jegyző 
 
 IX. napirend: A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített  
  előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló  
  elfogadása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 X. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért és a napirendi javaslatot elfogadta. 

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
- A védőnői épület külső-belső felújítására egy éve beadott pályázattal nyertünk 14 millió 

forintot. Jó lenne még ebben az évben megvalósítani a felújítást. 
- Szerencsére már a jégverés után ültettük el a köztereken a virágokat. Sajnos a 

közfoglalkoztatottak hiánya rendkívül megnehezíti a közterületek rendben tartását, így a 
virágültetéshez is külsős segítséget kértem. Itt szeretném megköszönni Törökné Ilonkának 
az ültetésbeli vezető szerepét, Pálosiné Erzsinek, Kecskés Alidának és Misikné 
Magdikának a segítségét. Mint mondtam, gondot okoz a közmunkások hiánya. Jelenleg 
két közmunkás hölgy dolgozik, és van egy férfi, aki betegállományban van, törött bokával 
nem dolgozik. Június elsejétől és 23-tól sikerült még egy-egy férfit szerezni, akik 
remélhetőleg rendbe tudják majd hozni a köztereket. Az elmúlt időszak heves esőzései 
több helyen kimosták az útpadkát, vannak szakaszok, ahol balesetveszélyesek. Ezek 
helyreállítására megtettem az intézkedéseket, de tudni kell, hogy nem is olyan könnyű 
vállalkozót találni. Jövő hét elejére a kritikusabb részek helyre lesznek állítva. 

- Kedden sajtótájékoztatóval egybekötött jégkár szemlét tartottak nálunk az országgyűlési 
képviselőnk vezetésével, Horváth Lászlóval. Jelen volt még Szabó Zsolt államtitkár úr és 
Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. 

I. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  

Nagy Károly:  
− Béres Tibor területhasználati kérelme. Döntésünkről tájékoztattuk és a határozatot 

megkapta. 
− Közbeszerzési eljárás megindítása. Megtörtént. 
− Földforgalmi ügyben kifogás elbírálásáról. A határozatot az érintetteknek megküldtük. 



 757 

− Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat benyújtásáról. A pályázat a 
Petőfi utcai kanyar kiszélesítésére benyújtva. 

− Hatház utcával kapcsolatos kereset benyújtásáról. Az ügyvéd úr megkapta a kereset 
beadásához a határozatunkat. 

− Településképi arculati kézikönyvvel összefüggő feladatokról. 
− Borverseny támogatásáról. Az elfogadott összeggel megtörtént a támogatás. 
− Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzésének ajánlattételi felhívásáról. Megjelent a 

felhívás. 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben meghozott 
döntésekkel kapcsolatban az utolsó testületi ülés óta születési támogatást 1 fő, temetési 
támogatást szintén 1 fő kapott. 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, térjünk át a hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozás megtárgyalására. 

II. napirend Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz csatlakozás 
(A társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A témával kapcsolatban már többször beszéltünk, most van az utolsó lehetőség, hogy 
csatlakozzunk a társuláshoz, mivel hétfőn már alakuló ülés lesz. A döntésünk meghozatala után 
jegyző úr azonnal értesíti a gyöngyösi gesztor települést. Mára világosan látjuk, hogy amennyiben 
nem csatlakozunk a társuláshoz, csakis hátrányunk származhat. Az utolsó megbeszélésünk óta 
változás nem történt tudjuk, hogy ez egy törvényi döntés, amit testületi döntéssel kell helyi 
szinten megerősíteni. Megkérdezem képviselő társaimat, hogy van-e valakinek plusz információja 
a témával kapcsolatban? Amennyiben nincs, van-e kérdés, észrevétel ezzel a hulladékgazdálkodási 
társuláshoz való csatlakozással kapcsolatban? Ha nincs, felkérem képviselő társaimat, szavazzunk 
arról, hogy egyetértünk-e azzal, hogy csatlakozzunk a hulladékgazdálkodási társuláshoz, az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hulladékgazdálkodási társulás megalakítására irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.  
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatait – Gyöngyös Város Önkormányzata gesztorsága mellett - önkormányzati 
társulás formájában lássa el. A Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodását ezen határozat mellékletében foglaltak szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására, valamint arra, 
hogy a társulás munkájában vegyen részt.      
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős:     Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
3. A Képviselő-testület a társulás megalakításához és 2017. évi működéséhez 15 Ft/lakos vagyoni 
hozzájárulást biztosít. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a hozzájárulás összegének, 
azaz 2016. január 1-jei lakosságszám alapján 2360 fő x 15 Ft=35400 Ft-nak az átutalásáról a 
Társulás részére, a társulás törzskönyvbe vételét követő 15 napon belül, az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetése tartalék terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
NHSZ Észak-Kom Kft.-ben az Önkormányzat 100 000 Ft-os üzletrészének befizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    Nagy Károly polgármester 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társulás megalakításáról, bejegyzéséről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet, és terjessze elő javaslatát a hatályos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megszüntetésére, a feladatellátás további módjára vonatkozóan. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: alakuló ülést követően értelem szerint” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hulladékgazdálkodási társulás megalakítására irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.  
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatait – Gyöngyös Város Önkormányzata gesztorsága mellett - önkormányzati 
társulás formájában lássa el. A Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodását ezen határozat mellékletében foglaltak szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására, valamint arra, 
hogy a társulás munkájában vegyen részt.      
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős:     Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
3. A Képviselő-testület a társulás megalakításához és 2017. évi működéséhez 15 Ft/lakos vagyoni 
hozzájárulást biztosít. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a hozzájárulás összegének, 
azaz 2016. január 1-jei lakosságszám alapján 2360 fő*15 Ft=35400 Ft-nak az átutalásáról a 
Társulás részére, a társulás törzskönyvbe vételét követő 15 napon belül, az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetése tartalék terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
NHSZ Észak-Kom Kft.-ben az Önkormányzat 100 000 Ft-os üzletrészének befizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    Nagy Károly polgármester 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a társulás megalakításáról, bejegyzéséről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet, és terjessze elő javaslatát a hatályos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megszüntetésére, a feladatellátás további módjára vonatkozóan. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: alakuló ülést követően értelem szerint 
 
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

III. napirend Beszámoló a gyöngyössolymosi szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatási társulás működéséről 
(Előkészítő anyag a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Mivel írásbeli beszámoló nem érkezett és a gyöngyössolymosi polgármester asszony sem jött el az 
ülésre javaslom, hogy ezt a napirendet halasszuk el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
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Nagy Károly:  
A gyöngyössolymosi társulás beszámolóját ugyan elhalasztottuk, a feladat ellátásával 
kapcsolatban felmerült egy ötlet, amit szeretnék, ha itt megvitatnánk. Az ötlet, hogy ne a társulás, 
hanem az önkormányzat lássa el a feladatokat. Az idősek ellátását végző két dolgozó bejött 
hozzám és megbeszéltük a lehetőségeket. Ők nagyon lelkesek az ötlettel kapcsolatban, mivel ez azt 
jelentené, hogy csak itt, helyben dolgoznának. Jelenleg Gyöngyössolymoson is látnak el 
feladatokat. A probléma, hogy nincs tiszta rálátásunk arra, hogy jó-e így a társulási munkavégzés, 
illetve mennyiben lenne jobb, ha az önkormányzat látná el. Júniusban tartani fogunk egy 
rendkívüli testületi ülést a közbeszerzés miatt. Erre az időpontra kiszámoljuk, hogy milyen 
költségekkel járna az, ha kilépnénk a társulásból, ahol már így is csak ezen egy feladat miatt 
vagyunk benne.  
 
Már Ágnes:  
A falu elöregedik, egyre bővül az igény az idősek ellátására. Ha kilépünk a társulásból, lesz-e esély 
arra, hogy plusz gondozót vegyünk fel, és így tudjuk-e majd bővíteni a gondozottak számát? Illetve 
tudunk-e majd pályázni fejlesztésekre? 
 
Nagy Károly:  
Társulásban az állami hozzájárulás nagyobb, 130%. Az is tény, hogy a társuláson belül jobbak az 
esélyek pályázni. De lesznek-e majd pályázatok? Erről nincsenek információink.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Vannak olyan pályázatok, amellyel eszközökre lehet pályázni, azonban nem mindegy az ellátotti 
létszám, a normatíva, a gondozási szükséglet és a gondozottak kategorizálása. Nem minden 
ellátott után jár azonban állami finanszírozás. Jelenleg a finanszírozás meggyengült, az 
önkormányzati hozzájárulás megnőtt. Amennyiben 2018. január 1-jétől önállóan látja el az 
önkormányzat a feladatot, fel kell majd mérni, hogy ki kerüljön be az ellátásba. Azonban azt is el 
kell dönteni, hogy az önkormányzat tudja-e vállalni azokat a többletköltségeket, amelyek az állami 
támogatás elmaradásával keletkeznek. 
 
Már Ágnes:  
Igény esetén lehet arról is szó, hogy azok, akik egyébként nem kerülnének be az ellátotti körbe, 
magasabb térítési díjat fizessenek.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ezt a következő ülésre elkészítendő költségvetésnél figyelembe fogjuk venni, ahogy figyelembe 
vesszük majd a dologi és bérköltségeket, és az egyéb ráfordításokat. Sajnos azonban ebben az 
esetben is elmondhatjuk, hogy érzékeny mérlegállásról van szó: magasabb térítési díj, kevesebb 
ellátottat eredményezhet, ebben az esetben kevesebb gondozó is elég. 
 
Nagy Károly:  
Nagyobb ellátotti létszám esetén mindenképpen többet fogunk fizetni. A legideálisabb az lenne, 
ha olyan gondozotti létszámot tudnánk biztosítani, amelyet két fő el tud látni. Akár így döntünk, 
akár úgy, júniusban meg kell hozni a döntést. 
 
Jenei Károly: 
Van más tag is a társulásban?  
 
Nagy Károly:  
Nincs. Csak ketten vagyunk Gyöngyössolymossal. 
 
Jenei Károly: 
Ezáltal a társulás is meg fog szűnni. Azt nem lehet megoldani, hogy a társulás marad, de a két fő 
itt dolgozik? 
 
Nagy Károly: 
Mivel a két dolgozónak nem mi vagyunk a munkáltatója, nem szabhatjuk meg, hogy hol 
dolgozzanak. 
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Jenei Károly: 
Véleményem szerint át kellene menni Gyöngyössolymosra és megbeszélni, hogy vagy változtatunk 
az eddigi helyzeten vagy megszűnik a társulás. Lehet, hogy a társulás keretén belül is meg lehetne 
beszélni a dolgokat. Nekik is érdekükben áll. 
 
Már Ágnes: 
Kevés idő maradt a bővebb információszerzésre. Júniusban már dönteni kell. Legalább az egyik 
dolgozót meg kellene hallgatni.  
 
Nagy Károly: 
A júniusi testületi ülésre kidolgozzuk a részleteket, azonban az ellátás biztosítása miatt 
érdemesnek tartom a kiválást. 
 

IV. napirend Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
működéséről 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jelenlévő intézményegység vezető asszonynak, Klencznerné Kis Máriának, hogy 
amennyiben van, tegye meg kiegészítését az elküldött beszámolóhoz. 
 
Klencznerné Kis Mária: 
Köszönöm a lehetőséget, de nincs kiegészítésem. Gyöngyöstarjánban nincs olyan jellegű 
probléma, ami esetlegesen a többi településen megjelenik. 
 
Nagy Károly:  
Mi is így érezzük. Talán ezt a szociális helyzetre, illetve az etnikumok számára is vissza lehet 
vezetni. Van-e kérdés az intézményvezető asszonyhoz a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni a megküldött beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadja. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm Klencznerné Kis Máriának a személyes részvételét, további jó munkát kívánunk. 
 
Klencznerné Kis Mária: 
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.  
 
(17,20 perctől Klencznerné Kis Mária nélkül folytatódik az ülés.) 

V. napirend Tájékoztató a 2016. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztés meg lett küldve a képviselőknek, megkérdezem a jegyző urat, hogy van-e 
kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy hasonlóképpen lehet szólni róla, mint az előző téma esetében. Képviselő-
társaimnak van-e kérdésünk a jegyző úrhoz? Amennyiben nincs és a beszámolót el tudjuk, 
fogadni, kérem kézfelnyújtással szavazzunk. 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

a 2016. évi, jegyzői gyámhatóság, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat 
beszámolójának elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2016. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2016. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést, 
valamint Kistérségi Humán Szolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 

VI. napirend Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztés hasonló tartalommal készült, mint a 2015. évi, bővebb kiegészítésem nincs. 
 
Nagy Károly:  
A hivatali dolgozók részéről akar-e valaki kiegészítést tenni? 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Az előterjesztésben nem szerepel a rendszergazdai feladatokról szóló beszámoló. Ezzel 
kapcsolatban elmondanám, hogy sokszor látjuk annak hiányát, hogy nem saját alkalmazott látja el 
ezeket a feladatokat. Sok esetben a megbízott rendszergazda nem foglalkozik olyan apróbb 
beállításokkal, amelyek a munkánk szempontjából fontosak lennének és így ezek vagy a jegyző 
úrra vagy egy kollégára hárulnak. Úgy gondolom, hogy aktualizálni lehetne a rendszergazdai 
szerződést. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az állam új programokat biztosít bizonyos feladatok ellátásához, ami több munkaterületet érint. 
Legelőször a gazdálkodás vagy az adó területére vonatkozik az ASP bevezetése. Egy gyakorlatilag 
egy olyan jellegű szolgáltatás, amit az állam ingyenesen biztosít az önkormányzat részére. 
Ingyenesen és kötelezően ezen keresztül kell az adóztatással és a gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat ellátni. El lehet róla mondani, hogy nem igazán felhasználóbarát, az eddigi 
munkafolyamatok gyakorlatilag megháromszorozódtak, nem lehet olyan munkafolyamatokat 
egyszerűsíteni, mint amiket a korábbi, piacról beszerzett programmal el lehetett. A szoftver és 
hardver üzemeltetési feladatokkal vannak problémák, mert egyrészt az új programok 
bevezetésénél vetődtek fel olyan kérdések, amiket egy felhasználó nem tud megválaszolni, és a 
rendszer bevezetésekor derült ki, hogy nincs olyan számítástechnikai hálózatért, illetve a 
számítógépekért felelős személy, aki rövid határidőn belül elérhető lenne. Ígéreteket kapunk arra 
vonatkozóan, hogy mikor tudják a problémákat megoldani, általában ez mindig a következő hetet 
jelenti, de határidős feladatok ellátásánál ez nem elég, hiszen ezek esetében azonnal kell a 
problémát hárítani. Másik oldalról azonban meg kell jegyeznem, hogy ilyen jellegű feladatokra 
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nehéz vállalkozót találni, mert nyilván mindenhol igény van rájuk, azonos hibák gyakran azonos 
időben jelentkeznek, földrajzilag eléggé szétszórt helyeken. Ilyen szempontból nehéz azt 
eldönteni, hogy melyik lenne jobb: szolgáltatót váltani, aki ismeretlen lenne, és gyakorlatilag 
ugyanebbe a helyzetbe kerülhetünk, vagy maradni a már megszokottnál. Ahogy mondani szokták 
az ár nem minden.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm jegyző úr! Kiegészítésként mondanám el, hogy az  ASP jelenleg nem könnyíti meg a 
dolgozók munkáját. Hogy ez a későbbiekben hogyan változik, majd meglátjuk. El kell mondanom, 
hogy rendkívül büszke vagyok a hivatali dolgozókra. Más területekről jöttek információk, hogy 
nem ilyen jó a helyzet. Maximális köszönetem minden egyes dolgozónak, hogy helytállnak a plusz 
feladatok mellett is. Meg kell azt is jegyezni, hogy néha teljesen értelmetlen feladatokat kapnak, 
ami részben a rendszer hibájának is betudható. Köszönöm még egyszer a munkájukat, a 
kitartásukat. Reméljük, hogy megfelelően tudjuk majd elismeri azt.  
 
Már Ágnes:  
Az informatikai témával úgy gondolom, hogy foglalkozni kell. A szerződés felülvizsgálata jó ötlet, a 
lényeg, hogy találjuk meg a módját, hogy hatékonyabban el tudja végezni a munkát. Vele élő 
szerződésünk van, fizetünk neki, oldja meg a problémát. 
Nagy Károly:  
Munkaerőhiány van, ezt több helyről is tapasztalom. Jegyző úr meg fogja vizsgálni a 
lehetőségeket. Van-e kérdés a hivatal működésével kapcsolatot beszámolóhoz? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni a beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Mielőtt a napirendi pontokkal továbbmennénk, felkérem az Általános Iskola, a Napköziotthonos 
Óvoda vezetőjét, valamint a bizottság jelenlévő elnökeit, tartsák meg beszámolójukat. 

Napirenden kívül 

1./ Az Általános Iskola beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az általános iskola igazgató asszonya megküldte beszámolóját, van-e kérdés vagy kiegészítés ezzel 
kapcsolatban? 
 
Már Ágnes:  
Kiegészíteném annyiban, hogy szülő fórumot tartottunk, melyre meghívtuk Horváth Márta 
tankerületi igazgató asszonyt is. Még korábban döntöttünk arról, hogy élő kapcsolatot szeretnénk 
fenntartani az új tankerületi vezető, az iskola és a szülők között. Erre kerítettünk most sort, ahol 
polgármester úr is jelen volt. Itt Horváth igazgató asszony válaszolt a szülői kérdésekre, 
összességében úgy érzem, hogy sikeres találkozó volt. A szülői oldalról feltétlenül örülünk, hogy 
létrejöhetett ez a fórum. Ezenkívül szeretném elmondani, hogy a Szülői Munkaközösség pályázott 
800 m2 felület lefestésére elegendő festékre, de sajnos nem sikerült elég szavazatot nyerni.  
 
Kissné Matin Éva: 
Köszönöm a kiegészítést. 
 
Jenei Károly:  
A beszámolóban nem találtam a továbbtanulásra vonatkozó információt.  
 
Kissné Matin Éva: 
Előre láthatóan mindenkit felvettek oda, ahová szeretett volna bekerülni. 1 fő egészségügyi 
problémái miatt még kérdéses.  
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Jenei Károly:  
Ezek szerint nincs olyan gyermek, aki nem akar továbbtanulni. 
Kissné Matin Éva: 
Nincs. 
 
Nagy Károly:  
A pedagógusnapi kirándulással kapcsolatban kérdezném, hogy megvan-e már a tervezet? 
 
Kissné Matin Éva: 
Június 1-jén mennénk Szentendrére, ahol a Skanzent, a Szabó Margit valamint a Marcipán 
Múzeumot néznénk meg, így töltve el egy napot a tantestülettel. Ehhez kértünk anyagi 
hozzájárulást a testülettől. 
 
Nagy Károly:  
Mennyibe kerülne az út? 
 
Kissné Matin Éva: 
Az autóbusz költsége kerülne durván 50.000.- forintba. 
 
Jenei Károly:  
Javaslom, hogy az útiköltség összegét térítse meg a képviselő-testület. 
 
Nagy Károly:  
Részemről is támogatható. Van esetleg más javaslat? Azonban arról sem szabad megfeledkezni, 
hogy az óvodában is vannak pedagógusok, illetve a hivatalban köztisztviselők is.  
 
Jenei Károly:  
Természetesen mint eddig is, ezek után sem feledkezünk meg róluk. 
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a támogatásról a 
következő határozati javaslat formájában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola pedagógusnapi 
kirándulását támogatja oly módon, hogy legfeljebb 50 000 Ft értékben a buszköltségről 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére kiállított számlát fogad be. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

iskolai pedagógusok kirándulásának támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola pedagógusnapi 
kirándulását támogatja oly módon, hogy legfeljebb 50 000 Ft értékben a buszköltségről 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére kiállított számlát fogad be. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
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Már Ágnes:  
Megkérdezném még igazgató asszonytól, hogy az osztálykirándulásokkal kapcsolatban volt-e 
megkeresés, hogy egyik gyermek esetleg anyagi okok miatt nem tud részt venni a kiránduláson? 
 
Kissné Matin Éva: 
Mindenki számára megoldottuk.  
 
Már Ágnes:  
És a nyári napközivel kapcsolatban volt-e megkeresés? 
 
Kissné Matin Éva: 
Még nem. 
 
Nagy Károly:  
Ha lehetséges, fel kellene mérni, hogy mekkora igény van a nyári napközire. Ha jól tudom, június 
15-e az utolsó tanítási nap. 
 
Kissné Matin Éva: 
Igen. Majd beíratjuk az üzenő füzetbe, hogy június 19-től egy hét nyári napközit ki venné igénybe. 
 
Nagy Károly:  
Rendben, köszönöm.  

2./ A Napköziotthonos Óvoda beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kérdezem az óvoda vezetőjét, hogy van-e hozzáfűznivalója a beszámolóhoz? 
 
Szecskő Tiborné: 
Nincs. 
 
Nagy Károly:  
Képviselőtársaimnak van-e kérdése? 
 
Már Ágnes:  
Én azt kérdezném meg, hogy a csapadékos időszak tett-e kárt az óvoda tetőszerkezetében? 
 
Szecskő Tiborné: 
Nem. A hátsó csatornát kell megnézni, mivel az ablakra verődik ott a víz, de beszivárgás nem volt. 
A pince felé volt egy kisebb beázás, de ezt megoldottuk. 
 
Már Ágnes:  
És az iskolában? 
 
Kissné Matin Éva: 
Korábban kijavították a problémákat, és most jól vizsgázott az időjárási viszontagságokban. 
Inkább most egy fő takarítóval van olyan jellegű gond, hogy március közepe óta táppénzen van. 
Határozott időre szeretnénk valakit felvenni, de sajnos nem sikerül. 
 
Nagy Károly:  
Igen, mint korábban mondtam, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy gond lesz a 
munkaerőhiány. Visszatérve az óvodára, a pedagógusnap megtartásával kapcsolatosan milyen 
ötletek merültek fel? 
 
Szecskő Tiborné: 
Mi inkább jutalomban gondolkodnánk. 
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Csontos József:  
Személy szerinti jutalmazást nem javaslok, akkor már azt mindenki kapjon. Ha kirándulásról 
lenne szó, igen, de jutalmat ne adjunk. A jutalom valamilyen többletmunka elvégzéséhez 
kapcsolódik. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, messzebbre visz ez a kérdés: ha jutalom, akkor kinek, miért és mennyit? Más 
jellegű, nem munkával kapcsolatos kiadások, pl. kirándulás vagy egyéb szórakozás jellegű 
költségek támogatását jobban javaslom, ahol együtt, jó kedvvel lehet egy napot eltölteni. 
 
Szecskő Tiborné: 
Nehéz egy napot kijelölni, amikor minden pedagógust nélkülözni lehet.  
 
Jenei Károly:  
Én is úgy gondolom, hogy veszélyes kiemelni egy csoportot és őket jutalmazni. A többiek nem 
lennének elégedettek. Jutalmazásra is lesz majd lehetőség, amikor majd mindenki munkáját 
tudjuk honorálni. Most egy közösségi programot kellene szervezni. 
 
Nagy Károly:  
Próbáljatok egy olyan közös programot összehozni, amelynek költségeihez az önkormányzat is 
hozzá tud járulni.  
 
Szecskő Tiborné: 
Megpróbáljuk. 
 
Jenei Károly:  
A nyári bezárás idejére van olyan gyermek, akinek az elhelyezése gondot okoz? 
 
Szecskő Tiborné: 
Egy gyermek jelentkezett, akinek Gyöngyösön tudunk elhelyezést biztosítani. 

3./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Csontos József:  
Egy bizottsági ülésünk volt, ahol a 2016. évi költségvetési beszámolót vitattuk meg a Pénzügyi és 
Szociális Bizottsággal közösen. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm.  

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója  

Ludányi Ferenc: 
Három bizottsági ülésünk volt, ahol elsősorban települési támogatásokat bíráltunk el, illetve a 
szociális rendelet módosítására tettünk javaslatot, amelyet a mai testületi ülésen elő is 
terjesztettünk. Ezenkívül az együttes bizottsági ülésen a 2016. évi költségvetési beszámolót 
tárgyaltuk meg, amit elfogadásra javasoljuk a testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm.  

VII. napirend Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megvitatása 
és elfogadása 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Bár már hallottuk a bizottsági beszámolóknál, megkérdezem, hogy a bizottságok megtárgyalták-e 
a 2016. évi költségvetési beszámolót? 
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Ludányi Ferenc: 
Igen, a két bizottság együttes ülésén megtárgyalta és együttesen elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Gazdálkodási előadónkat, Gyenesné Fekete Ildikót kérdezem, hogy van-e kiegészítése 
az előterjesztéshez? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Csak egy rövid összefoglalóban elmondanám, hogy ebben az évben forintra lebontva, ezer forint 
helyett kellett elkészíteni a zárszámadást. Ezen kívül a vízmű vagyon bérleti díja is belekerült, ami 
4.756.798.- forint, ez azonban nem mint árbevétel jelenik meg, hanem a Vízmű visszaforgatja, így 
a beruházások között lehet megtalálni. Az állami bevétellel, azaz 292.822.535.- forinttal 
elszámoltunk, ebből a Közös Hivatal 50.629.496.- forint összegben, az óvoda pedig 48.942.309.- 
forint összegben került finanszírozásra. Összes kiadásunk 401.405.200.- Ft volt, ebből 
költségvetési kiadás 271.012.328.- Ft. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Úgy gondolom, tiszta, világos, áttekinthető a beszámoló. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni a 2016. évről szóló költségvetési beszámolót 
a kiküldött rendelettervezetben szereplő adatok szerint, kérem kézfelnyújtással szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2017. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL 
 

(A rendelet és annak melléklete a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 

VIII. napirend Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 
behajtásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem adóügyi előadónkat, Ludányi Zoltánnét, hogy van-e kiegészítése az 
előterjesztéshez? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Talán csak annyi, hogy egyre nehezebb feladat az adók behajtása. Természetesen a kérdésekre 
szívesen válaszolok. 
 
Már Ágnes:  
Ez a nehéz feladat abból adódik, hogy egyre nehezebben élnek a faluban? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Ez is közrejátszik abban, hogy évről évre több a kintlévőségünk. 
 
Nagy Károly:  
Én is látom, hogy mennyi munka van az adózással, de mondhatom ezt bármely más területre. 
Látszik a leterheltségen. 
 
Ludányi Zoltánné: 
Az adón kívül még más feladatokat is el kell látni. 
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Dr. Jakab Csaba:  
De nem csak a behajtás területén. Az sem egyértelmű sokszor, hogy milyen bevallást kell 
benyújtani, illetve a befolyt adóval is gyakran gondok vannak. 
 
Ludányi Zoltánné: 
Az új ASP rendszerrel még nehezebb a változások rögzítése, feldolgozása. Nem kevés idő múlik el 
vele és a problémásabb adókérdéseket is nehezebben lehet megoldani. 
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés? 
 
Jenei Károly:  
Csak érdeklődnék, hogy október hónapban nem folyt be idegenforgalmi adó, pedig úgy tudom, 
hogy voltak vendégek a Vaddisznó Vendégházban. 
 
Ludányi Zoltánné: 
Adóbevallás nem érkezett, de majd tájékozódni fogok.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta. 

IX. napirend A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Jegyző úrnak van-e kiegészítése a megküldött előterjesztéshez? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentését is hozzácsatoltuk a kiküldött előterjesztéshez. 
 
Jenei Károly:  
A MÁK anyagban található megállapításokkal kapcsolatban lehetne megtudni valamit? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A megállapításokra intézkedési tervet kell készíteni, majd azt az érintett személlyel aláíratva 
megküldeni MÁK-nak. Egy év múlva pedig utóellenőrzés következik, arra vonatkozóan, hogy a 
megállapításban szereplők fennállnak-e. 
 
Jenei Károly:  
Ilyen megállapítás volt például a vagyonrészek helyes besorolására vonatkozó hiba. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Különböző számlaszámokon tartom nyilván az eszközöket, felhasználási helyük szerinti 
alábontásokban. Az ellenőrök szerint túlságosan szét van aprózva, azt javasolták, hogy 
csoportokban legyen nyilvántartva. Például a közüzemi számlákat, mint gáz, villany vagy víz, nem 
kell külön vezetni. 
 
Jenei Károly:  
A közös hivatal esetében Gyöngyösoroszira vonatkozó ellenőrzés is ebben van? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ott külön volt ellenőrzés. Ez a jelentés csak Gyöngyöstarjánra vonatkozik. 
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Nagy Károly:  
Kiegészíteném az elhangzottakat azzal, hogy az ellenőrök véleménye az volt, hogy ritka az az 
önkormányzat, ahol ennyire rendben lenne minden. Kevés önkormányzat rendelkezik ilyen stabil 
és jól képzett munkatársakkal. Szeretném, ha minden így is maradna. Több információ is érkezett 
hozzám, hogy a környékbeli településeken nagy az elvándorlás, illetve a munkaerőhiány. Az ottani 
polgármesterek panaszkodnak. Sajnos általános probléma a köztisztviselők hiánya. Nekünk is 
főhetne a fejünk, ha akár csak egy dolgozó is elmenne innen, hogyan tudjuk a hiányt pótolni. 
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e 
fogadni a beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1. Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső 
ellenőrzési tevékenység 2016. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült 
ellenőrzési jelentést. 
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat- kivonat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Öt perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünet után folytatódik.) 

X. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Közterületek elnevezése 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést mindenki megkapta, az elv az volt, hogy a közterületek olyan elnevezéseket 
kapjanak, amelyek valamilyen módon kapcsolhatók a területhez. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Találtam egy 1867-es kataszteri térképet, amelyen a külterületi földtulajdonosok nevei is fel voltak 
tüntetve, innen is vettem ötleteket az elnevezéseknél. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény alapján azokat a külterületi közterületeket is el kell nevezni, ahol épület található, ez 
az alapja a címképzésnek. Ezt követően lehet majd ezekre a címekre bejelentkezni. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés vagy észrevétel a külterületek elnevezésével kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

közterületek elnevezéséről 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerinti 
közterületeket elnevezi. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a közterület elnevezésről 
az érintett épülettel rendelkező ingatlantulajdonosokat, a járási hivatalt, a rendőrkapitányságot, a 
tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 

2./ Tájékoztató a seregélyriasztás jogszabályi hátteréről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megérkezett Egerből az állásfoglalás a seregélyriasztók használatával kapcsolatban. A 
Környezetvédelmi Minisztérium rendelete szerint védett természeti területeken kívül július 1 és 
február 28. között lehet engedély nélkül használni a riasztót. Az önkormányzat a 
környezetvédelmi rendeletében valamint a helyi zajvédelmi szabályok megállapításának 
keretében szabályozhatja az ilyen jellegű berendezések üzemeltetését. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy egyre inkább terjednek ezek a berendezések és már hajnalban, illetve este is zavarják a 
nyugalmat. Megtiltani nem gondolom, de ésszerű keretek közé lehetne terelni a használatukat. 
Lehetne például, hogy 2000 és 700 között ne lehessen használni ezeket az eszközöket. 
 
Már Ágnes:  
Akár lehet 2200 óra is. Nyáron ez nem jelenthet problémát. 
 
Ludányi Ferenc: 
2200 órakor már nincsenek seregélyek. 
 
Nagy Károly:  
Akkor egy köztes megoldásként 2100 és 700 között lenne meghatározva a tiltás időkerete? Ha van 
rá mód. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Abban az esetben lehet szabályozni, ha magasabb szintű jogszabályt nem sért. Az önkormányzat 
környezetvédelmi rendeletében valamint helyi zajvédelmi szabályzatában lehet erről rendelkezni, 
amiket együtt kell alkalmazni azokkal a jogszabályokkal, amelyek a seregély elleni védelmet 
szabályozzák.  
 
Nagy Károly:  
Biztos vagyok benne, hogy ezzel a döntésünkkel nem mindenki fog egyetérteni, de a többség 
nyugalma érdekében és amennyiben nem sért magasabb szintű jogszabályt, meg kell próbálnunk 
szabályozni. 
 
Jenei Károly:  
És milyen jellegű szankciók járnak azzal, ha ezt megsérti valaki? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Aki ezeket a szabályokat megsért, azt el lehet tiltani a további jogsértéstől, és további jogsértés 
folytatása esetén 5.000-500.000.- forintig terjedő eljárási bírsággal sújtható.  
 
Jenei Károly:  
Ki az, aki ellenőrzi, illetve be tudja azonosítani a jogsértőt? 
 
Ludányi Ferenc: 
A mezőőrök. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk arról, hogy a jegyző úr a 
következő testületi ülésre készítse elő a módosítási javaslatot a seregélyriasztással kapcsolatosan, 
a következő határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a helyi 
környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosítását a következő 
ülésre terjessze elő oly módon, hogy Gyöngyöstarján község területén a seregélyek riasztása 
gázüzemű berendezéssel 21 és 7 óra között tiltott legyen. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

rendelettervezet előkészítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a helyi 
környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosítását a következő 
ülésre terjessze elő oly módon, hogy Gyöngyöstarján község területén a seregélyek riasztása 
gázüzemű berendezéssel 21 és 7 óra között tiltott legyen. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

3./ Egyes rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal történő összhangját 
biztosító módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ebben az előterjesztésben több rendelet módosítása történik meg, több indok miatt. Az első rész a 
temetőről és a temetkezésről szóló rendeletben a sírhelyek árának megállapításának módosítására 
vonatkozik. Gyakorlatilag nem változnak a díjak, csak úgy kell ezeket meghatározni, hogy a 
végösszeg 0-ra vagy 5-re végződjön. A talajterhelési díjról szóló rendeletünk módosítására azért 
van szükség, mivel több ponton eltér a magasabb szintű jogszabályban megfogalmazottaktól. Ezen 
kívül olyan mentességet biztosít a rendelettervezet, ami eddig csupán technikai okok miatt maradt 
ki belőle, mivel a talajterhelési díj megfizetése alól mentesülnek azok a ingatlantulajdonosok, ahol 
kerti csap található az ingatlanon. Közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 
rendelet módosítása szöveg pontosítása miatt kell, hogy megtörténjen, mert hatáskörrel 
rendelkező szervek nem voltak teljesen megjelölve a rendeletben, illetve az állattartási rendeletből 
ide kerül át az a rész, mely szerint az állatok közterületen való legeltetése tilos. A térítési díj 
rendelet is módosul, szintén a kerekítési problémák elkerülése miatt, itt is 0-ra vagy 5-re 
végződnek a díjtételek. Az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendeletünk hatályon kívül 
helyezésre kerül a Kormányhivatal törvényességi észrevételeit követően, ezáltal hatályát veszti 
nem csak az alaprendelet, de a módosító rendeletek is. A szervezeti és működési szabályzatban 
kell elhelyezni az átruházott hatáskörökről szóló rendelkezéseket. A módosítást követően a 
jegyzőhöz kerülnek az átruházott hatáskörök a közterületek használatának rendjéről szóló 
rendeletben foglaltak betartására és ellenőrzésére vonatkozó hatáskörei, a temetővel kapcsolatos 
ellenőrzési hatáskörök, illetve az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak betartatásával kapcsolatos hatáskörök, amennyiben 
magasabb szintű jogszabály más szervet nem jelöl ki. A szociális rendelet módosítása a szociális 
ellátásokra vonatkozik. Kettő ellátás módosítására tett javaslatot a Pénzügyi és Szociális Bizottság, 
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az egyik az általános iskolai tanulók, a másik pedig a közép- és felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók iskolakezdési támogatására vonatkozik. A szociális ellátásokra biztosított állami 
normatíva biztosabb felhasználása miatt van szükség a változtatásra.  
 
Ludányi Ferenc: 
A szociális rendelet, illetve a térítési díj rendelet módosítására tett javaslatot a Pénzügyi és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk 
a megküldött rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal történő 
összhangját biztosító módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet és annak melléklete a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 

4./ Kátyúzási árajánlatok elbírálása 

 
(Árajánlatok és összesítő a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kátyúzásra vonatkozó árajánlatokat megküldtük korábban. Minden egyes ajánlattevő ugyanarra 
a műszaki tartalomra adta be ajánlatát. Az összesítőben sorrendbe tettük, hogy az Andezit Kft. 
ajánlata a legkedvezőbb, aztán a Németh Út Kft. ajánlata, végül pedig az Erőss Út Kft. ajánlata. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a legkedvezőbb ajánlat elfogadását 
a következő határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási munkáira érkezett árajánlatait 
elbírálta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira az Andezit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván 
szerződést kötni, 45 000 Ft+ÁFA/t és 16500 Ft+ÁFA/m2 egységáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

önkormányzati utak javításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási munkáira érkezett árajánlatait 
elbírálta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira az Andezit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván 
szerződést kötni, 45 000 Ft+ÁFA/t és 16500 Ft+ÁFA/m2 egységáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 



 772 

Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A jövő évben új Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell megalkotni, ebben az évben a 
felülvizsgálatról kell döntést hozni. Ezzel kapcsolatban továbbadoma szót Berta Henriettának. 
 
Berta Henrietta:  
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztést korábban megküldtük. 
Ennek megfelelően a képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem szükséges felülvizsgálni a HEP-et, 
azonban ha az intézkedési tervben változások vannak a négy évvel korábbiakhoz képest, érdemes 
azt felülvizsgálni és ezt rögzíteni benne. Ezenkívül a tervben szereplő dátumokat is érdemes 
felülvizsgálni, hiszen a tervezett intézkedések ütemezéséhez képest eltérések tapasztalhatók. Azért 
is érdemes felülvizsgálni a HEP-et, mivel egyes, főképp EFOP pályázati felhívásra beadott 
pályázati kérelmek esetében nem elegendő a HEP megléte. Be kell mutatni a HEP-ben tervezett 
intézkedések és a pályázat útján elérendő fejlesztési cél közötti összhangot, tehát azt, hogy a 
pályázati támogatással elérendő cél olyan probléma megoldásához járul hozzá, vagy olyan 
problémát old meg, amely a HEP helyzetelemzésben is szerepel, és amelynek megoldására 
intézkedést terveztek. Az előterjesztésben már a felülvizsgált intézkedési terv szerepel, rámutatva 
arra, hogy az intézkedések megvalósulása folyamatosan történik, melyekhez szükséges anyagi 
forrásokat szintén feltüntettük. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés, illetve hozzászólás az előterjesztéshez? Ha nincs, kérem szavazzunk a 
korábban megküldött határozati havaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2013. (VII. 31.) 
önkormányzati határozatával jóváhagyott, majd 46/2015. (VII. 2.) önkormányzati határozatával 
áttekintett Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját, azon 
belül is az intézkedési tervet felülvizsgálta. A felülvizsgálat után megállapította, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program intézkedési terveiben szereplő célkitűzések folyamatosan teljesülnek, 
ezért további intézkedések nem szükségesek. Ennek megfelelően Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti állapotában megtartja a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot és azt a határozat 1. számú melléklete szerint egészíti ki. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 

6./ EFOP pályázat Gyöngyöspata 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyöspatának szándékában áll Gyöngyöstarjánnal, illetve Nagyrédével egyeztetve egy olyan 
pályázatot benyújtani, amely az egészségügyben dolgozók összefogására irányul.  
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Dr. Jakab Csaba: 
A pályázat lényege, hogy a településeken lévő praxisközösségek részvételével, az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése érdekében preventív szolgáltatásokaz 
szervezzenek, úgymint egészségnapok, szűrések, drogprevenció. 
 
Jenei Károly: 
Úgy gondolom, támogatható abban az esetben, ha az érintett személyek vállalják és 
együttműködnek. Akkor, ha mindhárom település szakemberei pozitív választ adnak. 
 
Nagy Károly: 
A javaslat tehát az, hogy amennyiben az orvosok, illetve érintett személyek egységes, pozitív 
választ adnak a pályázatra, részt veszünk abban. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Gyöngyöstarján területén praxisjoggal rendelkező háziorvos és házi gyermekorvos részt vegyen 
Gyöngyöspata Város Önkormányzata által, EFOP-1.8.2-17 jelű, "Az alapellátás és 
népegyészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése" című pályázatában 
praxisközösségi tagként, amennyiben a pályázatban részt vevő valamennyi önkormányzat 
valamennyi orvosa ahhoz csatlakozik. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályzat benyújtása Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata részére anyagi kötelezettségvállalással nem jár. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

EFOP-1.8.2-17 jelű, alapellátást érintő pályázat támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyöngyöstarján 
területén praxisjoggal rendelkező háziorvos és házi gyermekorvos részt vegyen Gyöngyöspata 
Város Önkormányzata által, EFOP-1.8.2-17 jelű, "Az alapellátás és népegyészségügy rendszerének 
átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése" című pályázatában praxisközösségi tagként, 
amennyiben a pályázatban részt vevő valamennyi önkormányzat valamennyi orvosa ahhoz 
csatlakozik. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályzat benyújtása Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata részére anyagi kötelezettségvállalással nem jár. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

7./ Cseresi dűlőhöz vezető út helyreállítása iránti kérelem 
(Kérelem a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kérelemben szerepel, hogy az esővíz kimossa a Cseresi dűlőhöz vezető utat. Az is benne van, 
hogy különböző nagy gépek, traktorok ne tegyék tönkre az út állapotát. Sajnos azonban ezek más 
dűlő utakra is elmondhatók.  
 
Csontos József:  
Sajnos nem lehet tetten érni azokat, akik tönkreteszik az utakat. 
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Nagy Károly:  
Az elkerülő út felett is volt egy földút, ahol a gazdák az árkon keresztülmennek a traktorral. 
Ilyenkor az árok megtörik, kifolyik a víz az útra és a szőlők között végigfolyik, majd ráfolyik az 
elkerülő útra. Sokan csak saját önös érdekeiket veszik figyelembe és nem törődnek a többiekkel. 
Sajnos minden sarokra nem tudunk embert állítani. 
 
Csontos József:  
Már az elkerülő út is nagyon sok pénzébe kerül az önkormányzatnak. Útalapot kellene létrehozni, 
ahová a gazdák földterületüknek megfelelő összeget fizetnek be.  
 
Jenei Károly:  
Ha a gazdáknak lenne kötelessége rendben tartani az utat, meggondolnák, hogy hogyan 
közlekednek. 
 
Nagy Károly:  
Milyen választ adjunk a kérelemre? 
 
Jenei Károly:  
Jelöljék meg, hogy a kérelemben pontosan kire gondoltak. 
 
Már Ágnes: 
És ezzel előrébb leszünk? Mi fog történni, ha megnevezik az illetőket? 
 
Jenei Károly:  
Írni lehet nekik, hogy hozzák rendbe az általuk megrongált útszakaszt. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat, szavazzunk arról, hogy a kérelmet benyújtókat megkeressük 
azzal, hogy írják meg, ki tette tönkre az utat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 

8./ Rendezvénysátrak beszerzése 
 
Nagy Károly:  
Korábban már beszéltünk arról, hogy a különféle rendezvényekhez, akár a Lucázáshoz is lehetne 
használni rendezvénysátort. Találtam 6x3 métereset, amiből két darab megvásárlását javalom. 
Egy sátor 60.000.- forintba kerül. 
 
Jenei Károly:  
Nem lenne jobb kisebb méretű? 
 
Nagy Károly:  
Műanyag tartóoszlopú sátrat nem javaslok.  
 
Ludányi Ferenc:  
Én támogatom a 6x3 méteres sátrak beszerzését. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 2 
db, egyenként 60 000 Ft értékű renedezvénysátor beszerzésére az önkormányzat költségvetési 
tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

rendezvénysátrak beszerzése 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 2 
db, egyenként 60 000 Ft értékű renedezvénysátor beszerzésére az önkormányzat költségvetési 
tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

9./ Igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Augusztus 3-4-én az erdélyi kirándulás miatt kérem igazgatási szünet elrendelését.  
 
 
Nagy Károly:  
A közös kirándulás idejéről van szó.  
 
Csontos József:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. 
augusztus 3-4-ig. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2017. (V. 25.) KT 

határozata 
 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. 
augusztus 3-4-ig. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés vagy észrevétel? 
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Ozsvári Dénes: 
Lehet már tudni a tervezett gyalogátkelőhely megvalósításáról? 
 
Nagy Károly:  
A gyalogátkelőhely megtervezésre került, a tervet a helyszínen megvizsgálva nem találtuk 
megfelelőnek, mivel egy vízelnyelő rács akadályozná a kiépítést. Visszaküldtük újabb terv 
elkészítésére, ami kb. 2 méterrel arrébb jelölné ki a gyalogátkelőhelyet. Ennek véleményezésére 
várunk. Amikor elkészülnek a tervek, a megfelelő megvilágítás kialakítására is szükség lesz. 
Előreláthatóan iskolakezdésre tudjuk a gyalogátkelőhelyet kivitelezni. 
 
Jenei Károly:  
Én legalább annyira veszélyesnek tartom azt, hogy a behajtani tilos tábla ellenére egyes szülők 
egészen az iskola bejáratáig viszik reggelente a gyerekeket, majd visszatolatnak a közlekedő 
gyerekek között. Erre is fel kell hívni a szülők figyelmét! 
 
Ozsvári Dénes: 
A kőbányával kapcsolatban: az önkormányzat kapott-e hivatalos tájékoztatást a bezárásról, illetve 
tudja-e, hol lehet ugyanazokat a szolgáltatásokat igénybe venni, amit eddig a bánya biztosított? 
 
Nagy Károly:  
Hivatalos értesítést nem kaptunk. A vezetővel beszéltem, egyelőre nincs szándékában újra 
megnyitni. A bérbeadáson, illetve eladáson gondolkodik. 
 
Csontos József:  
Rekultiválni kellene, de csőd esetén is sor kerül-e majd rá? 
 
Jenei Károly:  
Csőd esetén is meg kell tennie. 
 
Csontos József:  
Van-e arról tudomásunk, hogy milyen anyagokat szállítottak a bányába? 
 
Nagy Károly:  
A tavalyi évben volt megkeresés ezzel kapcsolatban, amikor is felvettem a kapcsolatot a bányával 
és ők mondták el, hogy Debrecen környékéről érkezett fehér por jellegű anyag, amit az útalapba 
kevertek bele. Jegyzőkönyv másolatot is adtak a por összetételét illetően.  
 
Csontos József:  
Mindenesetre azt javaslom, hogy a bányára a későbbiekben is oda kell figyelni. 
 
Ozsvári Dénes: 
A Dobó utca és a Kassa utca kereszteződésénél nincs kitéve az elsőbbségadás kötelező tábla.  
 
Nagy Károly:  
Erről még nem kaptunk korábban értesítést, pótolni fogjuk. Más észrevétel? 
 
Már Ágnes: 
Az önkormányzat keretei végesek. Gondolkodni kellene azon, hogy milyen plusz bevételre lehetne 
szert tenni, minimális anyagi ráfordítással, hosszú távú fedezetet biztosítva ezzel az 
önkormányzatnak. Szükség lenne anyagi tartalékokra. 
 
Jenei Károly:  
Hosszú ideje gondolkodunk már ezen. 
 
Csontos József:  
A turizmusból lehetne. Például kerékpárút kialakításával. 
 




