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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 20-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester (17 óra 40 perctől) 
Már Ágnes 
Csontos József 
Szecskő Zsolt képviselők 

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

Szita Ferenc bizottsági tag 
Nagy László körzeti megbízott 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
Ozsvárt Tibor mezőőr 
Ozsvárt Mihály mezőőr 
Major Éva szociális gondozó  
Baloghné Kocsmárszki Katalin szociális gondozó 

 Karsai János 
 Ling Antalné Papp Annamária 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, megjelenteket. Ezt követően megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 fő jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Csontos József és Szecskő Zsolt képviselő 
személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását javasolja elfogadni, azzal a kitétellel, hogy mivel a 
közbeszerzési bizottság ülését a rendkívüli testületi ülés előtt, egy bizottsági tag késése miatt nem 
lehetett megtartani, amennyiben a bizottsági tag megérkezik, szünet elrendelését követően 
megtartják a közbeszerzési bizottság ülését.  
 
Napirendi javaslat: 
 I. napirend: A házi segítségnyújtás feladatellátás megszervezése 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: A helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 III. napirend: Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos  
   intézkedések 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
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(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 

I. napirend A házi segítségnyújtás feladatellátás megszervezése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A házi segítségnyújtást jelenleg a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás keretében látja el az önkormányzat. Korábban már beszéltünk arról, 
hogy esetleg önállóan látjuk el a feladatot, az ehhez készült előzetes számítást küldtük meg 
korábban a képviselőknek. Ezen számítások szerint, amennyiben önállóan látnánk el a feladatot, 
az önkormányzatnak 1.662.912.- forintos kiegészítést kellene fizetni a feladatellátásra kapott 
állami támogatás mellett. Jelenleg a társulásba 800-900.000.- forintot fizet az önkormányzat, bár 
a 2017. évi költségvetési adatokat még nem kaptuk meg Gyöngyössolymostól. Úgy gondolom, 
jelen pillanatban kész tények elé lettünk állítva, mivel Gyöngyössolymos képviselő-testülete a 
Gyöngyösi Kistérségi Társulásba vinné be a feladatellátást, ezáltal a jelenleg még két községből 
álló társulás egy községre redukálódna. Így számunkra sem maradna sok választási lehetőség. 
Amennyiben úgy döntünk, hogy önállóan látjuk el a feladatot, a társulás december 31-ével szűnne 
meg, január 1-jétől pedig önálló feladatellátás lenne. Jegyző úr, esetleg van kiegészítésed? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Egyeztettem a Heves Megyei Kormányhivatallal a szolgáltatások nyilvántartásával kapcsolatban 
és azt tanácsolták, hogy érdemes októberben elindítani az engedélyezési folyamatot, hogy január 
elsejétől az új szolgáltatás működni tudjon. Az új szolgáltatás nem úgy fog megindulni, hogy 
átvesszük a már meglévő ellátottakat, hanem újra fel kell mérni az ellátotti kört. Az előterjesztés 
két fő közalkalmazott 8 órás alkalmazását tartalmazza, ennek a költségbecslését készítettem el, ez 
várható éves költségként 1.700.000.- forint, körülbelül ennyit fizetünk 2017. évben is, mivel a 
gyöngyössolymosi kistérség a 2017. évi költségvetését még nem készítette el, ezért a végleges 
adatokat még nem tudjuk, hogy mennyi lesz az idei befizetési kötelezettségünk. A 
költségbecslésben számoltam a 2018-ban várható garantált bérminimum költségével, a 
közalkalmazottaknak jelenleg járó juttatások idei szinten történő maradásával, illetve a 
Gyöngyöstarjánban foglalkoztatott közalkalmazottak részére biztosított béren kívüli juttatások 
költségével. A dologi kiadások egyelőre csak becsült költségként jelentkeznek. A másik oldalon a 
térítési díjak és a normatíva jelenlegi összege áll. A térítési díjak az idei évi adatok alapján becsült 
értékek, a normatíva összege pedig abban az esetben annyi, amennyi az előterjesztésben szerepel, 
ha valamennyi ellátott után megkapjuk a teljes összegű normatívát.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. Jelen van körünkben a két fő szociális gondozó, akik jelenleg is végzik a házi 
segítségnyújtást. Kérem, hogy pár szóval mutatkozzanak be. 
 
Baloghné Kocsmárszki Katalin: 
Baloghné Kocsmárszki Katalin vagyok, februártól dolgozom a községben, áprilistól megbízott 
vezetője vagyok a szociális alapszolgáltatás ellátásának Gyöngyössolymoson.  
 
Major Éva: 
Major Éva vagyok, 3 éve költöztem ide Budapestről, ahol egy kórházban dolgoztam. Egy fiam van. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Az előzetes felmérések szerint megfelelő létszámú igény vagy arra, hogy mindkét főt 
tudjuk alkalmazni a későbbiekben is. A lényeg mindenképpen az, hogy aki rászorult, és valóban 
szükséges számára az ellátás, annak biztosítani tudjuk azt. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Már Ágnes:  
A gyöngyössolymosi társulás most kapcsolatban áll olyan alapítványokkal, amelyek eszközökkel 
támogatják a feladatellátást. A későbbiekben ezzel mi lesz? 
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Baloghné Kocsmárszki Katalin: 
Igen, megmaradhat. Beszéltem velük ezzel kapcsolatban, és azokat az eszközöket, amiket eddig 
Gyöngyössolymosra küldtek, a jövő évtől ide fogják küldeni. 
 
Már Ágnes:  
És azok az adminisztrációs feladatok, amelyeket el kell látni a gondozás mellett, nem csökkenti-e 
a kapacitást? A két 8 órában foglalkoztatott gondozó ténylegesen itt dolgozza-e le a teljes 
munkaidejét? 
 
Baloghné Kocsmárszki Katalin: 
Én részben itt dolgozom le, a fennmaradó órákat Gyöngyössolymoson. Éva a teljes munkaidejét 
itt dolgozza le.  
 
Major Éva: 
A munkaidőbe bele fog férni az adminisztráció is. Úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, ha magunk 
végeznénk, mintha erre egy új embert alkalmaznánk.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Tapasztalatunk van abban, hogy hogyan működött a házi segítségnyújtás a faluban és 
mondhatom, hogy maximálisan elégedett vagyok vele. Ha úgy döntünk, hogy mi önállóan látjuk el 
a feladatot, a jelenleg foglalkoztatott két dolgozóval továbbra is így lesz. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Új ellátásként fog a házi segítségnyújtás bekerülni az önkormányzat szakfeladatai közé. 
Előzetesen még nem tudni, hogy az engedélyeztetéssel párhuzamosan pályázatot kell-e kiírni a 
feladatellátást végző szociális gondozói munkakörre vagy sem. Amennyiben ige, a következő, 
szeptemberben megtartandó rendes testületi ülésre az előterjesztést elkészítjük. Amennyiben a 
jelenlegi gondozók kerülnek kiválasztásra, javaslom, hogy a közalkalmazotti jogviszonyuk 
áthelyezéssel jöjjön létre, ezáltal biztosítva a folyamatosságot. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Úgy gondolom, hogy mindenki érdeke, hogy a feladat ellátása folyamatos és mindenki 
számára megfelelő legyen. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel kérem, hogy a következő 
három határozatban döntsünk. 
Elsőként, hogy kilépjünk-e a gyöngyössolymosi társulásból? Másodszor, hogy a feladatellátást 
milyen módon kívánjuk megoldani, amennyiben kilépünk a társulásból? Illetve végezetül, hogy 
megpályáztassuk-e a betölteni kívánt álláshelyet a feladatellátáshoz? Amennyiben nincs 
hozzászólás, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak megfelelően szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulásból kilépésről és házi segítségnyújtás megszervezéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a házi 
segítségnyújtás feladatának megszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. december 31. napjával kilép a Gyöngyössolymosi 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásból és tudomásul veszi, 
hogy ezzel a Társulás 2017. december 31. napján megszűnik. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2017. december 31. napján a Gyöngyöstarján, Jókai tér 3. 
szám alatti ingatlan használatára a Társulás jogosultsága megszűnik. Amennyiben a házi 
segítségnyújtás feladatellátáshoz a Társulás pályázatokon nyert vagy külső forrásból származó 
eszközöket használt, amennyiben az eszközök célja Gyöngyöstarján község területén házi 
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segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása, az eszköz a cél megvalósításának helye szerint 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát illeti meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanács 
elnökének küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás feladatát 
2018. január 1-jétől Gyöngyöstarján Község Önkormányzata költségvetésén belül 2 fő 8 órában 
foglalkoztatott közalkalmazottal kívánja ellátni. A Képviselő-testület felhívja a polgármester 
figyelmét, hogy a feladatellátáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. január 1-jéig folyamatos 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2 fő 8 órás közalkalmazott szociális 
gondozó munkakörre a pályázatot tegye közzé a Közigállás honlapon és gyöngyöstarján község 
honlapján a határozat melléklete szerint. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

II. napirend A helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztés az előző testületi ülésen elhangzottak alapján készült el és került kiküldésre, 
illetve meghatározásra kerültek a zajvédelmi pontok. A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a 
csendháborítással kapcsolatban a következőket tartalmazza: „(1) Aki lakott területen, az ott levő 
épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett 
természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve 
a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és 
védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen 
az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.”  
Ezzel összhangban módosulna a helyi rendelet, meghatározva, hogy „A község belterületén és az 
attól számított 500 méteren belül tilos üzemi zajt okozni 20 óra és 7 óra között.” Kiegészül a 
következőkkel: „Belterületen gázüzemű üzemi zajforrás használata tilos. Külterületen a 2406 
számú úttól északra gázüzemű üzemi zajforrás használata 21 és 7 óra között tilos. 7 és 21 óra 
között a gázüzemű üzemi zajforrás belterület felé nem irányítható.” 
 
Szecskő Zsolt: 
Komolyabb lényegi értelme szerintem nincs ennek a rendelettervezetnek, mivel belterületen nincs 
gázágyú, külterületen használt ágyú esetén pedig belterületre már nem hallható olyan erősen. A 
használóik nem úri passzióból üzemeltetik, gazdasági érdek fűződik hozzá. Fölösleges 
szigorításnak érzem. 
 
Már Ágnes:  
De ha nincs szabályozva ez a terület, miért nem szabályozhatnánk? 
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Szecskő Zsolt: 
A seregélyt nem lehet szabályozni. Meg tudom érteni azokat, akik úgy gondolják, hogy ezek a 
készülékek hangosak, de nem tilthatunk meg olyan tevékenységet, ami akár egy egész család 
megélhetését befolyásolhatja. 
 
Nagy Károly:  
Ebben a rendelettervezetben a jegyző úr abból indult ki, hogy a lakosság pihenéshez való joga 
érvényesülni tudjon. Ezért is van csak az éjszakai és korai órákban szabályozva a tevékenység. 
Napközben a falu zaja elnyomja, hajnalban viszont igen erősen hallható. Attól tartok, hogy ha 
majd 5-10 ilyen szerkezet beindul, már nehezebben tudjuk szabályozni a működésüket. Lehet, 
hogy egyes helyeken nem annyira zavaró, de ez nem jelenti azt, hogy a falu más területein sem az. 
 
Szecskő Zsolt: 
A faluban már sok éve folyik mezőgazdasági termelés. Miből gondoljuk, hogy a következő években 
meg fog sokasodni a gázágyúk használata? Én megértem azt, ha valakit zavar a különböző 
eszközök működése, de a másik oldalon ott van a gazdák esetlegesen felmerülő kára. Úgy 
gondolom, hogy az egyes zajok hangereje között is különbségeket tehetünk. Van, akinek ugyanaz a 
zaj zavaró, másnak nem az. Meg kellene mérni, hogy a kiadott hang erőssége meghaladja-e a 
szabványértéket?  
 
Már Ágnes:  
Több panasz érkezett, hogy zavaró a zaj.  
 
Szecskő Zsolt: 
De a másik oldalról sem szabad elfeledkezni. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak. 
Mezőgazdasági településen az ilyen tevékenység zajjal jár. 
 
Nagy Károly:  
Megjelent most Karsai János, az egyik panaszos, akit kérek, hogy mondja el véleményét. 
 
Karsai János:  
Két éve voltam itt ugyanezzel a problémával, azóta semmi nem változott. Elsőként a Lógi-patakkal 
kapcsolatban jegyezném meg, hogy a gazdáknak végre meg kellene érteni, hogy nem az övék a 
patak. Ők azonban ennek ellenére a permetezéshez használják a vizét. Mára már nincs patak, 
benőtte a békanyál. Ezen kívül a zajok meghatványozódtak az utóbbi időben. Egyrészt a völgy 
felerősíti a hangot. A faluban található vízcsapoknál lakók is panaszkodnak, hogy hajnalban, 
mikor a gazdák mennek ki permetezni, megállnak a vízcsap mellett és onnan vételezik a szükséges 
vízmennyiséget. Ez pedig zajjal jár.  
21 éve lakom a faluban és elmondható, hogy mára már elszabadult a pokol. Egyre több traktoros 
használja járművét rossz műszaki állapotban, esetleg lejárt műszakival. Ez egyrészt zajos, 
másrészt a gázolaj szaga is belepi a falut. A háztartások nagyobb része már nem mezőgazdaságból 
él. A hétköznapi munka után pihennének az emberek. Úgy gondolom, komoly túlkapások is 
vannak a gazdák részéről. Vasárnap este dolgoznak, hangoskodnak és a gázolaj szaga árad be az 
ablakokon. Mindennek a teteje, hogy este fél tízkor kezdenek el bálázni. Ezekről a 
tevékenységekről és ezek végzéséről a Hegyközségnek is rendelkeznie kellene valamilyen módon. 
A seregélyek ellen is egyre többen használják a zajágyúkat és nagyon is hallani azokat. Ahogyan 
már két éve olyan jól megmondta az alpolgármester úr: a pihenéshez való jog áll szemben az 
egyéni gazdasági érdekekkel. Nem azt mondom, hogy ne menjen ki dolgozni a gazda, de vannak 
határok. 
(17 óra 40 perctől Jenei Károly alpolgármester, képviselővel folytatódik az ülés.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy tévesek az információi. Tudomásom szerint 600 bejelentett szőlőtulajdonos 
van a faluban, tehát mondhatni, hogy a többség ebből él. Mást kijelenteni, gyakorlatilag nagyítás, 
nem igaz. A zaj sem zavar, csak keveseket.  
 
Szita Ferenc: 
Azért normalizálni lehetne. 
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Szecskő Zsolt: 
Nyilvánvalóan. Arra, hogy az egyes növényi kultúrákat mikor kell permetezni, vannak irányelvek. 
A növényvédelmi állomások terve, hogy csak bizonyos időszakonként engedélyezi a permetezést, 
de az nem ilyen formában szabályoz. 
 
Karsai János:  
És akkor én, mint állampolgár, mit tehetek akkor, ha pihenni akarok? A törvények valakire 
vonatkoznak, valakire pedig nem? Úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van 
szabályozásra. 
 
Nagy Károly:  
Úgy látom, hogy a körzeti megbízott szeretne mondani valamit. 
 
Nagy László: 
Úgy érzem, hogy a rendőrség is megszólítva lett. Kérdésem az lenne, hogy hányszor tett 
bejelentést ezzel kapcsolatban? Amennyiben a járművek állapotával, lejárt műszakival van gond, a 
rendőrséghez kell bejelenteni. 
 
Karsai János:  
A Heves Megyei Vízgazdálkodásnál voltam, de a rendőrségnél nem szeretnék feljelentést tenni. Az 
emberek közötti megegyezésben jobban hiszek. Az viszont tény, hogy kb. 5 éve a gazdák korlátok 
nélkül művelik a hangoskodó tevékenységeket.  
 
Már Ágnes:  
Volt-e ezzel kapcsolatban más jelzés? 
 
Nagy Károly:  
A traktorokkal kifejezetten csak Karsai úr tett bejelentést. Ő van a legjobban kitéve a 
közlekedésnél. Személy szerint én nem vagyok a szabályozás híve. Úgy gondolom, hogy kulturális 
érettség kérdése, illetve a gazdák emberi oldalának megjelenése, ha nem vasárnap és nem 
hajnalban végzi a munkáját. Amíg az emberek nem nőnek fel annak megértéséhez, hogy 
cselekedetük milyen módon van hatással a környezetükre, és folyamatosan nincsenek tekintettel 
másokra, szabályozással nem fogunk javítani a helyzeten.  
 
Jenei Károly:  
Az utóbbi időben magam is tapasztalom, hogy egyre nagyobb a megértés hiánya. Egy jó ideje 
élnek már a faluban olyanok, akik nem érintettek a mezőgazdaságban. És kérdezem, hogy mit 
tehet a kisebbség? Költözzön el? A tolerancia teljes hiányával találkozom nap mint nap. Ha az 
emberi minőség hiánya találkozik a hatalmi arroganciával, az komoly problémát okoz. Úgy érzem, 
nagy hiba lenne megosztani a lakosságot aszerint, hogy mit csinál, mivel foglalkozik.  
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek, de nincs eszköz a kezünkben ezt szabályozni. Hatalmi szinten, erőszakkal nem lehet 
az emberi viselkedést megváltoztatni. 
 
Már Ágnes:  
Biztosan többen vannak olyanok, akiket szintén zavar a zaj, csak nem akarnak konfrontálódni. 
Tennünk kell valamit, hogy megoldjuk ezt a problémát. 
 
Jenei Károly:  
Nem lehet cél, hogy magunk gerjesszük a feszültséget. Meg kell beszélni a zajongókkal a 
problémát, ha lehet. Vannak olyanok, akik betartják az etikus magatartás szabályait. Bár régi 
mentalitás kezd kikopni, de még mindig vannak olyanok, akik egyéni érdekeiket teszik előbbre a 
közösség érdekei helyett. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezt próbálja az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás szabályozni, amit meg kell küldeni a 
Heves Megyei Kormányhivatalhoz felülvizsgálatra.  
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Szecskő Zsolt: 
És mit nevezünk zavaró zajnak? Mivel a gazdák máshogyan értelmezhetik azt.  
 
Csontos József:  
Ilyen szempontból ez mindegy. Egy napot, a vasárnapot mindenkinek tiszteletben kellene tartani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kellene, de még nem tartunk ott. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egy figyelemfelhívó levelet is lehetett volna küldeni a gazdáknak, hogy a seregélyriasztókat nem a 
falu felé fordítsák. 
 
Szita Ferenc: 
Szórólapos figyelemfelhívást nem lehetne kiküldeni? 
 
Már Ágnes:  
Vagy a Hegyközségen belül nincs olyan fórum, ahol lehetne erről beszélni? 
 
Szecskő Zsolt: 
A közgyűlés lenne a legjobb fórum, de úgy gondolom, hogy nem lehet azt előírni, hogy ne menjen 
vasárnap ki a földterületre. Milyen alapon írjuk elő? 
 
Már Ágnes:  
A rendelet alapján. 
 
Jenei Károly:  
Legalább azt megtehetnék, hogy vasárnap egy órával később kezdenek dolgozni. 
 
Nagy Károly:  
Jó, hogy beszélünk a témáról, azért is, hogy látjuk, hogy gond van. Én azonban nem rendeleti úton 
szabályoznám. Úgy gondolom, hogy egymás között megbeszélve, emberi ráhatással jobban 
megoldható lenne a probléma. Ki lenne az, aki bünteti a szabályszegőket? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztésben szerepel, hogy a jegyző és az egri természetvédelmi osztály intézkedhet. A 
jegyzőre tartoznak a TEÁOR számok szerint: épületek építése, egyéb építmények építése, speciális 
szaképítés, gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, nagykereskedelem, kiskereskedelem 
(kivéve gépjármű, motorkerékpár), szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, reklám, piackutatás, 
építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés, alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység, sport, 
szórakoztató, szabadidős tevékenység. Minden más esetben az illetékes hatóság a Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya. A 
környezeti zajmérésekre kijelölt hatóság: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Miskolcon. 
 
Nagy Károly:  
Első lépésben a rendelettervezetet még csak véleményezésre kell megküldeni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Magasabb rendű jogszabálynál erősebb szabályozást hozhat az önkormányzat, pl. zajszabályozás. 
Ezt kell véleményezésre megküldeni. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy a témát kellőképpen megvitattuk, látjuk a problémát. Személy szerint 
további egyeztetést javaslok a gazdákkal a tolerancia és az egymás megértése érdekében. Jelenleg 
úgy gondolom, hogy a rendelettervezettel kapcsolatban nem tudunk dűlőre jutni, ezért javaslom, 
hogy a környezetvédelmi rendelet módosítását a napirendről vegyük le.  
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
polgármester javaslatát határozathozatal nélkül elfogadta. 

III. napirend Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos 
intézkedések 
 
Nagy Károly:  
A közvilágítás közbeszerzési eljárással kapcsolatosan bíráló bizottság összehívására is sor került. 
Korábban már hoztunk a bíráló bizottság összetételével kapcsolatban határozatot, azonban ezen 
most változtatást történt. Amennyiben nincs hozzáfűznivaló vagy kiegészítés, kérem szavazzunk 
az alábbi határozati javaslatnak megfelelően a bíráló bizottságról. 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság tagjainak 
választásáról szóló 78/2016. (X. 26.) KT határozatát módosítja és egységes szerkezetű szövegét a 
következők szerint állapítja meg: 
„Bíráló Bizottság tagjainak választása 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
16/2016. (III. 24.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 3. § (1) bekezdése alapján a 
bíráló bizottság tagjai: 
1. Beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja: 
Kis Ferenc, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal községüzemeltetési ügyintézője 
Csernus Mátyás, MTD Elektro Kft. ügyvezető 
2. Jogi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Dr. Jakab Csaba, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
3. Közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tagja:  
Papp Annamária, Professional Project Kft. közbeszerzési szakértő 
4. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Gyenesné Fekete Ildikó, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője 
A Képviselő-testület tanácskozási joggal következő tagját delegálja a bizottságba: 
Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester a Képviselő-testület tagja 
Szecskő Zsolt, a Képviselő-testület tagja 
Csontos József a Képviselő-testület tagja 
Már Ágnes a Képviselő-testület tagja 
Szita Ferenc a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül" 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
a Bíráló Bizottság tagjainak választásáról szóló 78/2016. (X. 27.) KT határozat 

módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság tagjainak 
választásáról szóló 78/2016. (X. 26.) KT határozatát módosítja és egységes szerkezetű szövegét a 
következők szerint állapítja meg: 
„Bíráló Bizottság tagjainak választása 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
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16/2016. (III. 24.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 3. § (1) bekezdése alapján a 
bíráló bizottság tagjai: 
1. Beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja: 
Kis Ferenc, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal községüzemeltetési ügyintézője 
Csernus Mátyás, MTD Elektro Kft. ügyvezető 
2. Jogi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Dr. Jakab Csaba, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
3. Közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tagja:  
Papp Annamária, Professional Project Kft. közbeszerzési szakértő 
4. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Gyenesné Fekete Ildikó, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője 
A Képviselő-testület tanácskozási joggal következő tagját delegálja a bizottságba: 
Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester a Képviselő-testület tagja 
Szecskő Zsolt, a Képviselő-testület tagja 
Csontos József a Képviselő-testület tagja 
Már Ágnes a Képviselő-testület tagja 
Szita Ferenc a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül" 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
A bíráló bizottság összeülésének idejére szünetet rendelek el. 
 
A rendkívüli testületi ülés szünet után, 19 óra 10 perctől folytatódik. 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szünetben megtartott, közbeszerzési eljárás folyamatába illeszkedő bíráló bizottság ülésének 
döntését ismertetném. Ennek értelmében érvényes pályázat hiányában a bíráló bizottság 
eredménytelen közbeszerzési eljárás megállapítására tesz javaslatot. Ehhez név szerinti szavazás 
szükséges, melynek eredményéről külön jegyzőkönyvet fogunk felvenni. Felkérem a tisztelt 
képviselőket, hogy név szerinti szavazással az alábbi határozati javaslatról szavazzunk: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján község területén" tárgyú közbeszerzést a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján eredménytelenné nyilvánítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert és a Profesional Project Kft. képviselőjét, hogy a döntésről az érdekelteket 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
Csontos József:  
Igen. 
 
Jenei Károly:  
Igen. 
 
Már Ágnes:  
Igen. 
Nagy Károly:  
Igen. 
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Szecskő Zsolt: 
Igen. 
 
(A név szerinti szavazatokról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 6. számú 
melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A képviselő-testület tehát öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
A "Közvilágítás bővítése, korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján község 

területén" tárgyú közbeszerzés eredményéről. 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján község területén" tárgyú közbeszerzést a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján eredménytelenné nyilvánítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert és a Profesional Project Kft. képviselőjét, hogy a döntésről az érdekelteket 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mivel a képviselő-testület egyhangúan egyetértett azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredménytelen volt, egyetért-e azzal a testület, hogy újraindítsuk? 
 
Jenei Károly:  
Indítsuk el az eljárást ismételten. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom a Professional Project Kft.-t újból felkérni az újra meginduló közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására. Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közvilágítási eszközök bérletével és karbantartásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lefolytatására a Professional Project Kft.-vel  (1072 Budapest, Nyár u. 32) kössön szerződést és 
kötelezettséget vállaljon 285 000 Ft+ÁFA értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos intézkedésekről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közvilágítási eszközök bérletével és karbantartásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lefolytatására a Professional Project Kft.-vel  (1072 Budapest, Nyár u. 32) kössön szerződést és 
kötelezettséget vállaljon 285 000 Ft+ÁFA értékben. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
(Az összefoglaló tájékoztatóról szóló határozati javaslat a jegyzőkönyv 7. számú 
melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Következő lépésként az összefoglaló tájékoztató közzétételével kapcsolatban, a kiosztott 
előterjesztésnek megfelelően, mely a határozat mellékletét fogja képezni, kérem, amennyiben 
nincs kérdés, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén tárgyú közbeszerzési eljárást a 
határozat 1. mellékletében foglalt összefoglaló tájékoztatás közzétételével megindítja.  
A Képviselő-testület felhívja a Professional Project Kft. -t, hogy az összefoglaló tájékoztatást a 
Közbeszerzési Hatóság részére küldje meg. 
 
Felelős: Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szakértő 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A közbeszerzési eljárás kiírásának tartalmi megfogalmazásához, az adatok konkretizálására zárt 
ülést, ennek megtartásához szünetet rendelek el. 
 
 
(A zárt ülés jegyzőkönyve a 948. oldallal kezdődik, a rendes testületi ülés jegyzőkönyve pedig 19 
óra 30 perctől a 954. oldallal folytatódik.) 
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A zárt ülést követően Nagy Károly, az Mötv. 52. § (3) bekezdése értelmében ismerteti a zárt ülésen 
hozott határozatokat. 
 
(Az 50 és 51/2017. (VI. 20.) Kt. határozat a jegyzőkönyv 9. és 10. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rendkívüli testületi ülés folytatásaként a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a továbbiakban 
dönteni kellene az eljárásról, illetve az ajánlattételi felhívás közzétételéről. 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs hozzászólás, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak megfelelően 
kérem szavazni. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
közvilágítás közbeszerzésének ajánlattételi felhívásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén” tárgyú eljárást megindító 
felhívást jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívást 
küldje meg az összefoglaló tájékoztató közzétételét követően eljárás iránt érdeklődők részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A megindított közbeszerzési eljárás bíráló bizottságainak tagjait kérem megnevezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A lezárult közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjait javasolom. 
 
Jenei Károly:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
16/2016. (III. 24.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 3. § (1) bekezdése alapján a 
bíráló bizottság tagjai: 
1. Beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja: 
Kis Ferenc, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal községüzemeltetési ügyintézője 
Szita Ferenc a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
2. Jogi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Dr. Jakab Csaba, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
3. Közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tagja:  
Papp Annamária, Professional Project Kft. közbeszerzési szakértő 
4. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Gyenesné Fekete Ildikó, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője 
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A Képviselő-testület tanácskozási joggal következő tagját delegálja a bizottságba: 
Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester a Képviselő-testület tagja 
Szecskő Zsolt, a Képviselő-testület tagja 
Csontos József a Képviselő-testület tagja 
Már Ágnes a Képviselő-testület tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
Bíráló bizottság tagjainak választása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
16/2016. (III. 24.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 3. § (1) bekezdése alapján a 
bíráló bizottság tagjai: 
1. Beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja: 
Kis Ferenc, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal községüzemeltetési ügyintézője 
Szita Ferenc a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
2. Jogi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Dr. Jakab Csaba, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
3. Közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tagja:  
Papp Annamária, Professional Project Kft. közbeszerzési szakértő 
4. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Gyenesné Fekete Ildikó, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője 
A Képviselő-testület tanácskozási joggal következő tagját delegálja a bizottságba: 
Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester a Képviselő-testület tagja 
Szecskő Zsolt, a Képviselő-testület tagja 
Csontos József a Képviselő-testület tagja 
Már Ágnes a Képviselő-testület tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

IV. napirend Indítványok, egyebek 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 

1./ Súlykorlátozás rendelet 

Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A korábban már előterjesztésként szerepelt, hogy azokba az övezetekbe, ahol jelenleg 
súlykorlátozó tábla van kitéve (kivéve célforgalom), behajtási engedéllyel be lehessen hajtani vagy 
más megoldást biztosítson a képviselő-testület. Amennyiben behajtási engedélyt adunk ki, az 
egyszeri alkalomra szóljon vagy havi, akár éves engedély legyen. 
 
Szecskő Zsolt: 
A kérdés, hogy mi a cél? Csak az menjen be, akinek feltétlenül szükséges? Vagy mit akarunk 
elérni? 
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Nagy Károly:  
Nem lehet teljesen kitiltani az ott lakókat és hozzátartozóikat. 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint eseti engedély legyen. 
 
Nagy László:  
Aki árufuvarozással foglalkozik és ott él, vele mi lesz? És ki fogja ellenőrizni? A tengelyterhelést 
nem lehet mérni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az a kérdés, hogy ki lehet tenni bármit, de be tudjuk-e tartatni? 
 
Nagy László:  
Néhány táblát át lehetnek helyezni más helyre, mivel nem egyértelmű a jelzésük. Amennyiben 
kerülnek ki újabb táblák, javaslom a központban bejelenteni, hogy a kollégák ellenőrizni tudják a 
betartatásukat. 
 
Jenei Károly:  
A behajtást akár az ott lakók is ellenőrizhetik. Betelefonálnak a hivatalba és megkérdezik, hogy 
van-e behajtási engedélye az illetőnek. 
 
Nagy Károly:  
Én is az eseti engedélyt tartom célravezetőnek. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A díja mennyi legyen? 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem ne legyen díja. Legyen díjmentes, csak bejelentéshez kötött. 
 
Nagy Károly:  
Mivel a módosító indítványok szerinti rendelettervezet elkészítéséhez több idő kell, javaslom, 
hogy a témát a következő testületi ülésen vegyük újra napirendre. 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
döntéshozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 

2./ Védőnői szolgálat épületének felújítása, a hozzá szükséges önerő biztosítása 
(Költségbecslés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban már volt arról szó, hogy a védőnői szolgálat épületének felújítására pályázatot adtunk 
be és nyertünk. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Összesen 14 millió forintot, amiből 10 millió forint az épületre fordítható, 4 millió forint pedig 
gépekre, berendezésekre. A pályázatban azonban az akadálymentesítés és a rámpa kiépítésének 
költségei nem szerepeltek, illetve egy új helyiség kiépítésére is sor kerülne. 
 
Szecskő Zsolt: 
Miért van rá szükség? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Célszerű lenne kialakítani egy nőgyógyászati vizsgálatokra alkalmas helyiséget. 
 
Nagy Károly:  
Egy új helyiség kialakítását láttuk célszerűnek mivel az akadálymentes mellékhelyiség miatt is 
bővíteni kell. 
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Jenei Károly:  
Én soknak tartom az árat. 
 
Nagy Károly:  
Részleteiben még nincs kidolgozva, csak a négyzetméterre kapott árajánlat lett a helyiség 
méreteivel felszorozva. Arról azonban most dönteni kellene, hogy egyáltalán belevágjunk-e. 
 
Szecskő Zsolt: 
A nyert összegből, a 14 millió forintból a teljes kivitelezés nem jön ki? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem. Egyrészt az akadálymentesítés költségeit, másrészt az újonnan kialakítandó helyiség 
költségeit önrészként kell kifizetni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebben az esetben el kell gondolkodni azon, hogy egy 25 m2-es helyiség kialakításra kifizessünk-e 7 
millió forintot. 
 
Jenei Károly:  
A pályázatban tehát nem volt beletervezve a 25 m2-es plusz rész? 
 
Nagy Károly:  
Nem, csak a felújítás volt betervezve. Igazság szerint a pályázat beadásakor azt sem tudtuk 
meghatározni, hogy az akadálymentesítés mekkora összeget fog kitenni. Most viszont már látható, 
hogy a kezelőhelyiségből venne el helyet, ez pedig megakadályozza a nőgyógyászati vizsgáló 
kialakítását.  
 
Már Ágnes:  
Én támogatom a bővítést. 
 
Csontos József:  
Én is támogatom.  
 
Szecskő Zsolt: 
Magát a bővítést én is, de sokallom az összeget. Nem lehet más tervező cégtől árajánlatot kérni? 
 
Nagy Károly:  
Első körben döntsünk arról, hogy ki szeretnénk-e bővíteni a védőnői szolgálat jelenleg meglévő 
építményét? Amennyiben igen, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat épületét egy 
további helyiséggel kívánja bővíteni, az ehhez, a felújításhoz és az akadálymentesítéshez szükséges 
többletforrásokat a Képviselő-testület a kiviteli tervek alapján elkészült tervezői költségvetés 
alapján biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
védőnői szolgálat pályázatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat épületét egy 
további helyiséggel kívánja bővíteni, az ehhez, a felújításhoz és az akadálymentesítéshez szükséges 
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többletforrásokat a Képviselő-testület a kiviteli tervek alapján elkészült tervezői költségvetés 
alapján biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Nagy Károly:  
A tervező céget illetően, amennyiben a képviselő testület úgy látja jónak, hogy további 
árajánlatokat kérjünk, a jövő hétre megpróbáljuk azokat beszerezni. Azok a cégek, akivel 
beszéltem, nem vállalja, mivel szoros a határidő.  
 
Jenei Károly:  
Javasolnám az Archistudio Kft.-t, illetve az Alappont 2005 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.-
t. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én pedig a Comp-Terv Kft.-t. 
 
Már Ágnes:  
A Genius Geometry Kft.-t is meg lehetne keresni.  
 
Jenei Károly:  
És természetesen a legkedvezőbb árajánlatot fogadjuk majd el. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnői szolgálatra kiviteli tervek 
elkésztéséhez a következő tervezőktől kérjen árajánlatot és a legkedvezőbb árajánlatot nyújtóval 
kösse meg a szerződést: 
Archistudio Kft., 3200 Gyöngyös, Deák F. u. 32. 
Alappont 2005 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma Sándor u. 
7/1.) 
Comp-Terv Kft. (3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor út 22. ép. laktanya) 
Genius Geometry Kft. (3200 Gyöngyös, Orczy út 10. fszt. 3.) 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
védőnői szolgálat kiviteli terveinek elkészítéséről 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnői szolgálatra kiviteli tervek 
elkésztéséhez a következő tervezőktől kérjen árajánlatot és a legkedvezőbb árajánlatot nyújtóval 
kösse meg a szerződést: 
Archistudio Kft., 3200 Gyöngyös, Deák F. u. 32. 
Alappont 2005 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma Sándor u. 
7/1.) 
Comp-Terv Kft. (3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor út 22. ép. laktanya) 
Genius Geometry Kft. (3200 Gyöngyös, Orczy út 10. fszt. 3.) 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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3./ Munkaterv változásáról 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Elsőként a munkaterv módosítására tennék javaslatot, mivel a szeptemberben tartandó rendes 
testületi ülésen kell dönteni a települési arculati kézikönyv elfogadásáról, hiszen október 1-je az 
elkészítés határideje. Ezen a testületi ülésen lenne még változtatás, hogy a közmeghallgatás 
mapirendjének meghatározását áthelyeznénk az októben 12-én megtartandó, munkatervünkben eddig 
nem szereplő testületi ülésre, ahol ezen kívül a védőnői szolgálat TOP pályázat műszaki tartalmának 
jóváhagyásáról és a pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról is döntés születhetne. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, technikai jellegű döntésről van szó, így támogathatónak tartom. Amennyiben nincs 
további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a következők 
szerint módosítja: 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. szeptember 28. 17 óra, Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
2./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. oktatási évről 
   Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
   Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság 
3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének  
tapasztalatairól 
Előadó: általános iskola intézményvezetője 
4./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság 
5./ Tájékoztató a község közbiztonságáról 
   Előadó: Nagy László körzeti megbízott, 
      Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka 
 6./ A támogatásban részesült Egyesületek 2017. évi beszámolója 
   Előadó: Egyesületek elnökei  
7./ Települési arculati kézikönyv elfogadása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 
8./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
9./ Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
10./ Indítványok, egyebek 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. október 12. 17 óra, Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ A védőnői szolgálat TOP pályázat műszaki tartalmának jóváhagyása és a pályázat megvalósításához 
szükséges önerő biztosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
2./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
3./ Indítványok, egyebek 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a munkaterv módosítását a munkaterven vezesse 
át és az érdekelteknek küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül” 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2017. (VI. 20.) KT 
határozata 

munkaterv módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a következők 
szerint módosítja: 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. szeptember 28. 17 óra, Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
2./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. oktatási évről 
   Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
   Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság 
3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének  
tapasztalatairól 
Előadó: általános iskola intézményvezetője 
4./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság 
5./ Tájékoztató a község közbiztonságáról 
   Előadó: Nagy László körzeti megbízott, 
      Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka 
 6./ A támogatásban részesült Egyesületek 2017. évi beszámolója 
   Előadó: Egyesületek elnökei  
7./ Települési arculati kézikönyv elfogadása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 
8./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
9./ Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
10./ Indítványok, egyebek 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. október 12. 17 óra, Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, tanácsterem  
1./ A védőnői szolgálat TOP pályázat műszaki tartalmának jóváhagyása és a pályázat megvalósításához 
szükséges önerő biztosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
2./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
3./ Indítványok, egyebek 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a munkaterv módosítását a munkaterven vezesse 
át és az érdekelteknek küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 

4./ Utak kátyúzásához eszközvásárlási lehetőség 
 
Nagy Károly:  
A közelmúltban volt Gyöngyöstarjánban egy bemutató, ahol az INFRASET technológiával 
működő kátyúzó szerkezetet tudtuk működés közben megtekinteni. Amit láttunk, meggyőzött 
arról, hogy érdemes lenne megvásárolni, de csak egy másik településsel közösen.  
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Már Ágnes:  
A készülék 3 millió forintba kerül. Ezenkívül még anyagköltsége is van. 
 
Nagy Károly:  
500.- forint/m2 

 
Jenei Károly:  
Kifejezetten kátyúzásra lehet használni az eszközt? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 30-40 cm átmérőjű kátyúkhoz ideális a szerkezet. 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint 2 melegítő egységgel lenne célszerű megvásárolni, hogy nagyobb területet 
lehessen kijavítani. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, várjuk meg az augusztust, mivel akkor lesz Szücsiben bemutató, és amennyiben a 
település is úgy gondolja, közösen megvásárolhatjuk az eszközt. 

5./ Igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Nagy Károly:  
Július 1-jén köztisztviselői nap lesz. Másnap, vasárnap pedig Muzsikál az erdő rendezvény. Mivel 
azt megelőzően fel kell készülni rá, június 30-án, pénteken tartanánk meg a köztisztviselői napot, 
amit, megjegyezném, hogy inkorrektnek tartok, hogy központilag elvették. Önkormányzati szinten 
elfogadtuk, hogy legyen, de országos szinten megszüntetni, úgy gondolom nem volt egy jó döntés. 
Ami pedig a támogatásukat illeti: a pedagógusoknak adtunk anyagi támogatást – amit a 
Tankerület meg is köszönt, illetve az óvodapedagógusoknak is biztosítottunk egy napos 
kirándulásra lehetőséget. Arra kérnék tehát minden képviselőt, hogy engedjük meg, hogy 
köztisztviselőink is méltón megünnepelhessék a köztisztviselői napot. Amennyiben nincs 
észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően:  
„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. 
június 30. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
igazgatási szünetről 

 
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. 
június 30. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
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6./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz önerő biztosítása – 
hangosítás 
(Árajánlat a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Pályázatot írtak ki közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz, amin a Művelődési Ház 
hangosításának kiépítését javasolnám megpályázni. Az ehhez szükséges árajánlatot megkértem, 
kiosztásra került.  
 
Jenei Károly:  
A szerelés is benne van az árajánlatban? 
 
Nagy Károly:  
Igen. Egy aktív és négy passzív hangfal, három vezeték nélküli mikrofon, továbbá egy 
erősítő/keverő van még az ajánlatban. Az önrész 10%, azaz 153.100.- forint lenne. 
 
Jenei Károly:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzáfűzni való, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
emberi erőforrások minisztere által meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 
A támogatás célja az önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám 
alatti Művelődési Ház megnevezésű közösségi színtéren a hangosítás fejlesztése. 
Az önkormányzat a pályázat önerejét, 157 000 Ft-ot 2017. évi költségvetésében az általános 
tartalék terhére biztosítja. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a támogatás maximális 
mértéke nem haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel nyújtsák be a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. június 23.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2017. (VI. 20.) 
KT határozata 

 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
emberi erőforrások minisztere által meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 
A támogatás célja az önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám 
alatti Művelődési Ház megnevezésű közösségi színtéren a hangosítás fejlesztése. 
Az önkormányzat a pályázat önerejét, 157 000 Ft-ot 2017. évi költségvetésében az általános 
tartalék terhére biztosítja. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a támogatás maximális 
mértéke nem haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel nyújtsák be a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. június 23. 
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7./ A helyi szociális rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének. 
 
Szecskő Zsolt: 
A helyi szociális rendeletünk alapján iskolakezdési támogatás adható szociális alapon, kérelemre. 
Ezenkívül hivatalból, minden általános iskolás korú diák is kap támogatást. Előbbi esetben 
10.000.- forint/fő, utóbbinál 12.000.- forint/fő a támogatás mértéke. A bizottság javaslata, hogy a 
szociális alapon, kérelem adható iskolakezdési támogatás biztosítását – tehát a kevesebb összeg, 
azaz 10.000.- forintos támogatást – mindaddig helyezzük hatályon kívül, amíg minden 
iskoláskorú gyermek számára tudunk nagyobb összegű támogatást nyújtani.  
 
Jenei Károly:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a rendeletmódosításról a kiosztott 
előterjesztés alapján. 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2017. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 

2/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(Rendelet a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Más jellegű belejelentés? 
 
Jenei Károly:  
Én a sportkör működésével kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy most, hogy vége a 
bajnokságnak, érdemesnek tartom elgondolkodni azon, hogy érdemes-e még a focit tovább 
folytatni. Személy szerint nem tudom tovább folytatni ilyen körülmények között a felnőtt focit. Ha 
körülnézünk a környező településeken, azt látjuk, hogy egy átlagos, megye I. osztályban lévő 
csapat esetében átlag 4 millió forintot tesznek a fociba. Mi nagyon szerényen oldottuk eddig meg, 
de már úgy tűnik ez nem folytatható tovább ilyen keretek között. Gyöngyösön egy játékos 
átlagosan 100.000-120.000.- forintot kap. Ilyen költséggel 6-7 millió forintra jön ki az éves 
támogatás. Mi a 30.000-40.000.- forint x 16 fő x 8 hónapot számítva, nem tudjuk megfizetni. 
Eddig még valahogy tudtunk 20.000.- forint/fő összeget adni, de ezért a pénzért már nem jönnek 
el. Amennyiben valóban vége a focinak, lesz egy nagy visszhang, valamint a kérdés még ott marad, 
hogy mi lesz a létesítményekkel? 
 
Nagy Károly:  
Az biztos, hogy a füvet karban kell tartani, valamint az öltözőt is. Egy főt, pár órában ott 
alkalmazni kell. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem is indulna akkor egyáltalán csapat? 
 
Jenei Károly:  
A versenykiírások még nem jelentek meg. Az tény, hogy a bajnokság is később kezdődik, a szezon 
rövidebb lesz. Ha csak utánpótlás (U14) csapatot indítunk, akkor 2x2 hónappal lehet számolni egy 
évben. Így viszont nagy holtidők lesznek. 
 
Szecskő Zsolt: 
A pályát nem lehetne bérbe adni? 




