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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 8-án  
     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 
Benedek Péter képviselők 

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

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, majd 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 javaslatot tesz az ülés napirendjére, ami a korábban megküldöttekhez képest 
sorrendjében változást mutat, ennek megfelelően:  
 
Napirendi javaslat: 
 
 I. napirend: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása  
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
 
 II. napirend: Beszerzési szabályzat módosítása  
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 III. napirend: Szociális tűzifa pályázat benyújtása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 

I. napirend Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázat 
benyújtása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére beadandó pályázathoz szükséges 
döntések miatt kerül elsősorban sor e a rendkívüli testületi ülésre, ezért ezt gondolnám első 
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helyen megtárgyalni. A kiküldött anyagot mindenki megkapta, ez azonban még nem teljes, azóta 
kaptunk további anyagokat. Ezzel kapcsolatban jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
TOP-os pályázat keretében kerülne sor az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A 
mai napon megérkezett a részletes pályázati költségvetés is, melynek egy részét már az 
előterjesztés is tartalmazza. A műszaki tartalom szintén ma érkezett meg, ezeket kiosztottuk. A 
konzorciumi megállapodás tervezete is megérkezett, ugyanis az önkormányzat konzorciumi 
partnere lesz a Heves Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Nekik is lesznek majd elszámolható 
költségei a pályázatban, 300.000.- forint + ÁFA, a projektmenedzsment költsége. A konzorciumi 
együttműködési megállapodást a képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia és csatolni kell a 
pályázathoz, mivel ez annak része. A testületi döntés másik része a tervezési feladatok ellátásával 
kapcsolatos. Három árajánlatot kértünk a szükséges tervek elkészítésének költségeiről, amely 
három részből áll. Első részben a pályázat benyújtásához szükséges tervek fognak elkészülni. 
Amennyiben a pályázat nyertes lesz, akkor készíttetjük el az engedélyezési- illetve kiviteli terveket. 
A három, beküldött árajánlatról szóló összesítő táblázat is kiosztásra került. Ebből a legkedvezőbb 
árajánlatot a Vert Pulse Kft. Miskolc adta, melynek összege: 8.814.000.- Ft. Ez az összeg 100%-
ban elszámolható lesz. Amennyiben nem lesz nyertes a pályázat, a projektterv elkészítésének díját 
kell kifizetni, ami bruttó 381.000.- forint.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nem nyer a pályázat összességében 762.000.- forintos költsége lesz az 
önkormányzatnak, hiszen a Heves Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 300.000.- forint + 
ÁFA költségigényét is ki kell fizetni, ugyanis ők fogják benyújtani a pályázatot.  
 
Jenei Károly:  
Mekkora lesz a pályázat összköltsége? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kiosztott táblázatban szerepel, 176.280.000.- forint. Tájékoztatási feladatok ellátására 188.737.- 
forint, illetve a nyilvánosság biztosítására 119.710.- forint. 
 
Nagy Károly:  
Bizonyos pályázati feltételeknek meg kellett felelni. Az energetikai audittal kapcsolatos felmérések 
ezt a végösszeget teszik valószínűvé. Kérdés, hogy ebből az összegből valójában majd meg lehet-e 
valósítani a beruházást, elképzelhető, hogy további önerő biztosítása szükséges, azonban 
kényszerhelyzetben vagyunk, meg kell próbálni. Ha elnyerjük a pályázatot, lehetőségünk lesz az 
iskola és a hivatal épületének szigetelésére és ez nagy előrelépést jelentene. 
 
Már Ágnes:  
Az iskola lapos tetejét most újították fel. Szükség van további szigetelésére? 
 
Nagy Károly:  
A mostani hőszigetelés lenne, amit felújítottak, az a beázás miatt volt szükséges. 
 
Jenei Károly:  
A műszaki tartalmat vizsgálva, nem lehetne eltérni abban, hogy ne legyen továbbra is közös a 
fűtési rendszer? Illetve a Művelődési Házban már nagyon nagy szükség lenne egy klíma 
beszerelésére. Ezt nem lehetne megvalósítani? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ebben a pályázatban sajnos nem lehet ezt elszámolni, esetleg saját költségen lehetne 
megvalósítani. 
 
Nagy Károly:  
A fűtés pedig, bár közös lesz, de külön mérők lesznek felszerelve, így a költségek is könnyen 
megoszthatók lesznek. 
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Jenei Károly:  
És a beszerelendő kazán méretezése megfelelő? Csak a saját fűtési rendszeremből kiindulva 
gondolom, hogy a tervezett 19kW-os kazán nem elég ekkora alapterület felfűtésére. A tervben lévő 
számok fixek vagy lehet rajtuk változtatni? 
 
Nagy Károly:  
Energetikusok állították össze a műszaki tartalmat, úgy gondolom meg lehet bízni bennük. 
 
Jenei Károly:  
Mi a beadási határidő? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Augusztus 15. 
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint mindenképpen pályázni kell. Az épületeink nagyon megérettek arra, hogy fel 
legyenek újítva. 
 
Jenei Károly:  
Attól félek, hogy az iskola esetében a két hónapos nyári szünet nem lesz elég a kivitelezésre.  
 
Nagy Károly:  
Ott már ki vannak cserélve az ablakok, így ott nagyobb volumenű munkát nem szükséges végezni. 
 
Ludányi Ferenc: 
A radiátorok cseréjére is sor kerül? 
 
Nagy Károly:  
Igen. Szerintem mindenképpen pályázni kell. 
 
Jenei Károly:  
Szerintem is meg kell próbálni. 
 
Már Ágnes:  
A szükséges tervek már el vannak készítve? 
 
Jenei Károly:  
Gondolom csak akkor kell elkészíteni, ha nyertes lesz a pályázat. 
 
Csontos József:  
Országos szinten mekkora összeget szántak a pályázatra? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Megyei szintű összesítések vannak, Heves megyében összesen 2.541.000.000.- forint áll 
rendelkezésre, 7-13 db pályázatra számítanak. 
 
Csontos József:  
Akkor ez hamar kimeríti a keretösszeget. 
 
Nagy Károly:  
Sokan nem tudnak pályázni, mert nincsenek meg a szükséges feltételek. A védőnői pályázatnál is 
hasonló helyzet volt, ott az 1 m2-re eső felújítási költségek nem haladhattak meg egy bizonyos 
értékhatárt. El kell mondani, hogy ez már a második kör, ahol ilyen jellegű intézmények 
felújítására lehet pályázni. Az első körben még a Művelődési Ház miatt nem tudtunk részt venni, 
de akik már akkor beadták elmondták, hogy még mindig nincs döntés a beadott pályázatokról.  
 
Jenei Károly:  
A projektterv elkészül határidőre? 
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Nagy Károly:  
Igen. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Több felmérés elkészült az épületekre vonatkozóan, és a számítások alapján az előzetes 
projektterv is elkészült már. A múlt héten készült el a projekt költségvetése, az elkészült 
energetikai számítások alapján. A pályázati kiírás alapján attól függően lehet támogatást 
igényelni, hogy mekkora az energetikai megtakarítás várható az épületnél. Ehhez elkészültek az 
energetikai tanúsítványok, amihez párosul egy energetikai tanúsítvány a tervezett állapotra, mivel 
pályázat kiírása alapján egy bizonyos szintet el kell érni a felújított épületeknek. A kettő 
különbözetéből lett kikalkulálva a megtakarítás, ami alapján a támogatási összeg is kalkulálható. 
 
Jenei Károly:  
A projekttervet a konzorciumi társ adja? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség.  
 
Jenei Károly:  
Gondolom, neki is érdeke, hogy eredményes legyen a pályázat? Hiszen a pályázatírás díja csak 
abban az esetben lesz kifizetve. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A megbízási szerződés értelmében Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megbízza a Heves 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t, a pályázati felhívás formai és tartalmi 
követelményeinek megfelelő pályázat elkészítésével. A támogatói döntés meghozataláig a 
pályázattal kapcsolatban rendelkezésre áll, az egyes tisztázó kérdések megválaszolásában 
segítséget nyújt, a pályázatot szükség szerint átdolgozza, módosítja.  
 
Jenei Károly:  
A megállapodásban van olyan rész, mely szerint ha egy esetleges formai hiba miatt minősítés 
nélkül elutasítják a pályázatot, akkor nem kell megfizetnünk a projektterv díját? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szerződésben foglaltak szerint a „Megbízott a megbízásra akkor is jogosult, amennyiben a 
pályázat nem ,vagy nem az igényelt mértékben részesül pozitív támogatói döntésben. Felek 
rögzítik, hogy Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízó iránymutatása 
szerint és érdekének megfelelően, az általa biztosított adatok alapján az elvárható legnagyobb 
szakértelemmel és gondossággal, a jogszabályok betartása mellett köteles teljesíteni.” Továbbá a 
felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott tevékenysége eredményének – annak 
benyújtására előírt és jelen szerződés 1./ pontjában foglalt végső határidőn belül történő – 
felhasználására, vagy formai befogadására azért nem kerülhetett sor, mert a Megbízó a jelen 
szerződésben foglalt adatokat, információkat, vagy az általa beszerezni vállalt okiratokat, 
dokumentumokat, egyéb kötelező mellékleteket, vagy bármely más feltételt a határidőben nem 
biztosította, a Megbízottat kártérítési felelősség nem terheli. 
 
Jenei Károly:  
Ez csak a mi kötelezettségeinket rögzíti. A másik oldal hibája miatti esetleges nem teljesítés nincs 
szabályozva? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs. 
 
Nagy Károly:  
Személy szerint úgy látom, hogy jelen esetben vagy igent mondunk a szerződésre, vagy nemet. 
Nincs változtatási lehetőségünk, a kockázatot vállalnunk kell.  
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Jenei Károly:  
A költségvetésben meg van tervezve ez az összeg? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A tartalék terhére lehet kötelezettséget vállalni. 
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés? Ha nincs, kérem a két határozati javaslat alapján elsőként arról 
szavazzunk, hogy a TOP 3.2.1 – 16 számú pályázatot az önkormányzat tulajdonában lévő három 
ingatlanra beadjuk-e? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2017. (VIII. 8.) 
KT határozata 

 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 jelű pályázati kiírásra a következő épületek 
energetikai korszerűsítésére: 
- Jókai Mór tér 3. 430 hrsz. polgármesteri hivatal, 
- Jókai Mór tér 5. 426 hrsz. művelődési ház, 
- Jókai Mór tér 5. 431 hrsz. általános iskola. 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a TOP-3.2.1-16 jelű pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodást kössön a 
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megbízási szerződést kössön a Heves 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel a pályázat elkészítésére 300 000 Ft+ÁFA összegben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 15. 
 
Nagy Károly:  
Második körben pedig a másik határozati javaslatnak megfelelően, azaz hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő céggel kössük meg a vállalkozási szerződést, nettó 6.940.157.- forint, bruttó 
8.814.000.- forint összegben. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2017. (VIII. 8.) 
KT határozata 

 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési pályázathoz szükséges projekt 

tervről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című, TOP-3.2.1-16 jelű pályázati kiírásra a projekt tervet a Vert Pulse Kft-vel (3521 Miskolc 
Berekkert u. 3., levelezési cím: 1537 Budapest, BKKP Pf. 305, képviseli: Ackermann Iván) kívánja 
elkészíttetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevőket az ajánlattételi eljárás 
eredményéről értesítse, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 6 940 157 
Ft+ÁFA=bruttó 8 814 000 Ft összegben kösse meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 15. 
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II. napirend Beszerzési szabályzat módosítása 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
2016. március 16-án fogadta el a testület a beszerzési szabályzatát. A Magyar Államkincstár 
ellenőrzése feltárta, hogy az az óvodára nem terjed ki. Ennek alapján a szabályzat kiterjesztése 
szükséges a nettó 1 millió forintot meghaladó beszerzésekre, az óvoda esetében is.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy mivel ez egy elsősorban technikai változást érintő javaslat, szavazzuk meg. 
Aki egyetért a korábban megküldött határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2017. (VIII. 8.) 
KT határozata 

 
beszerzési szabályzatról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) b) pontja alapján a határozat 
melléklete szerinti, Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatot  
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szabályzatot Gyöngyöstarján Község 
honlapján tegye közzé. 
A 27/2016. (III. 24.) határozat hatályát veszti. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
 
III. napirend Szociális tűzifa pályázat benyújtása 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábbi évekhez hasonlóan idén is javaslom megpályázni a szociális tűzifa beszerzésére 
vonatkozó pályázatot. Nagyon nagy szükség van egyes családok esetében a támogatásra. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kiküldött anyagban szerepel a pályázati kiírás, illetve a pályázat beadásának határideje: 
augusztus 25. 
 
Jenei Károly:  
Mekkora önerő szükséges? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Abban az esetben, ha a pályázatban megjelölt maximális mértékű szociális tűzifát elnyerjük, 
279.000.- forint. 
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Nagy Károly:  
A tavalyi év tapasztalatai alapján további költségek merülhetnek, mivel a szállítást is mi oldjuk 
meg. Azonban azt javaslom, hogy mindenképpen pályázzuk meg. Amennyiben nincs további 
kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a kiküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2017. (VIII. 8.) 
KT határozata 

 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 279 
400 Ft, valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a 
belügyminiszterhez. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
 
IV. napirend Indítványok, egyebek 
 
Nagy Károly:  
Van-e más megtárgyalandó téma? 

1./ Gyalogátkelőhely kivitelezése 
Dr. Jakab Csaba:  
A gyalogos átkelőhely kivitelezésével kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 
múlt héten egyeztettem a terveket a járási hivatal közlekedési osztályával, azokon a terveken még 
módosítani kellett, a kijavított tervek a mai napon megérkeztek. Ezt továbbítottam a járási 
hivatalnak, illetve kértem a tervezőktől, hogy egy árazatlan költségvetést állítsanak össze. Ez 
alapján kérjük majd meg a kivitelezési árajánlatokat. A másik rész a világítás tervezése. A tervező 
megkapta a dokumentumokat, a tervezés folyamatban van. Az első tervezői költségvetés 3 millió 
forintról szól. A tervek már úgy vannak elkészítve, hogy a gyalogos átkelőhelyben lesz egy 
forgalomcsillapító magasságemelés, 10 cm magasságban és 3 méter szélességben. 
 
Nagy Károly:  
A gyöngyösi kórház előttihez hasonlóan. Sajnos a járdát is meg kell emelni az út szintjétől és 
egyéb változtatások is szükségesek. 
 
Jenei Károly:  
Ez a 3 millió forintban benne van?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen.  
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Jenei Károly:  
A költségvetésben megvan ez az összeg? 
 
Nagy Károly:  
A képviselő-testület döntésével, igen. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Eredetileg a gyalogátkelőhely felfestése volt benne a költségvetésben 1 millió forintos áron. A 
plusz költségekkel növelt összeg az üzemeltetési költségekből lesz finanszírozva. 
 
Nagy Károly:  
Több táblát is ki kell majd tenni, illetve a külön világítás nagyon megnöveli a költségeket.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A világítás költségei nincsenek benne a tervezett összegben.  
 
Nagy Károly:  
Az árajánlatokkal kapcsolatban javaslom, hogy képviselő-testületi szinten szülessen döntés. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ebben az esetben lesz még egy rendkívüli testületi ülés a döntés miatt. 
 
Nagy Károly:  
Van-e más, megtárgyalandó téma? 

2./ Közlekedés iskolakezdéskor 
Már Ágnes:  
Szeptemberben kezdődik az iskola. Lehetne-e a rendőrség segítségét kérni, hogy az első két 
hétben, esetleg az első hónapban vigyázzák a gyermekek közlekedését az iskola előtt? Akár tanuló 
rendőrökkel is meg lehetne oldani. 
 
Nagy Károly:  
Nyilván lehetne kérni, de azt javaslom, hogy inkább a mezőőrökkel beszéljük meg, hogy 
reggelente jöjjenek ide és figyeljenek a közlekedésre. 
 
Már Ágnes:  
Úgy gondolom az első pár napban ki fog derülni, hogy mennyire van igény rá. De esetleg az iskola 
részéről is lehetne tanári jelenlétet kérni a reggeli időszakra. 
 
Nagy Károly:  
Elsősorban arra kellene inkább figyelniük, hogy autóval ne menjenek be az iskolához. 
 
Jenei Károly:  
Javaslom, hogy tegyünk ki behajtani tilos táblát, kivéve engedéllyel. Borzasztóan veszélyes ez a 
szakasz. 
 
Nagy Károly:  
Félek, hogy nem fogják betartani. Probléma az is, hogy sok tanár autóval nem fér be a parkolóba 
és az út mellett parkol le, ezzel is akadályozva a forgalmat. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Esetleg fizikailag lehetne elzárni az útszakaszt. A parkolást pedig az IKSZT előtti területen 
kialakítandó parkolóval is meg lehetne oldani. 
 
Jenei Károly:  
Esetleg a Művelődési Ház hátsó bejáratánál is lehetne parkolót kialakítani, ahol parkolási 
engedély kiadásával a tanároknak lehetne parkolni. Egyébként hány tanár jár autóval? 
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Nagy Károly:  
Mindegyik. Találni fogunk megoldást a problémára. Van-e más? 

3./ Turisztikai pályázat elbírálásáról 

Dr. Jakab Csaba:  
Ma érkezett egy értesítés, hogy a jáspis lelőhely kiépítésére beadott turisztikai pályázatunk sajnos 
nem nyert. 
 
Már Ágnes:  
Mivel indokolták? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
„Gyöngyöstarjánnak (2014 óta) és Gyöngyösoroszinak sincs idegenforgalmi adóbevétele. A 
települések nem rendelkeznek megfelelő számú magán és kereskedelmi szálláshellyel 
(Gyöngyöstarjánban egy db magánszálláshely van, Gyöngyösorosziban viszont egyáltalán nincs 
szálláshely lehetőség), a vendéglátóegységek száma is elenyésző. 
A projekt műszaki tartalma nem került megfelelőképpen bemutatásra, illetve az üzleti terv alapján 
a projekt több szempontból sem megalapozott. 
A projekt kapcsán felújításra kerül Gyöngyöstarján falumúzeuma, illetve kialakításra kerül egy 
tanösvény is. Ezekről azonban helyszínrajz, vázlatterv illetve fotódokumentáció sem került 
becsatolásra a támogatási kérelem hiánypótlása során sem. A támogatási kérelem benyújtásakor 
kötelezően csatolandó mellékletként szerepel.  
A projekt adatlap költségei közt felsorolásra kerül a jáspislelőhelyen egy kilátó építése, mely nem 
szerepel a vázrajzon.  
Nem derül ki, hogy pl.: a beruházás során kialakításra kerülő épületekben a látogató igényeit 
kiszolgáló szolgáltató egységek (büfé, ajándékbolt) hol kapnak helyet. 
Az üzleti terv versenytárs elemzése kifejezetten a borászati kultúrára épülő tanösvényeket jeleníti 
meg. A borászati értékek bemutatása azonban a szóban forgó támogatási kérelem csupán 
töredékét jeleníti meg.  
A projekt tartalmaz olyan elemet, amely nem illeszkedik a Felhívás elvárásaihoz: „Ásványok Háza” 
felújítása egy konferencia terem kialakításra irányul és a támogatási kérelem nem magyarázza, 
hogy a konferencia terem milyen célt szolgál. 
A fejlesztéssel érintett „Ásványok Háza” épület tulajdonviszonyai nem kerültek bemutatásra a 
támogatási kérelemben. Amennyiben az épület nem az önkormányzat tulajdonában van, úgy a 
projekt ezen része nem támogatható.” 
 
Jenei Károly:  
Ki írta a pályázatot? 
 
Nagy Károly:  
Egy pályázatíró cég. 
 
Jenei Károly:  
És fizettünk az elkészítésért? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 
 
Jenei Károly:  
Úgy értelmezem, hogy kötelezően csatolandó mellékletek hiányoztak, még a hiánypótlásból is. A 
szálláshelyekre visszatérve, mi a helyzet a Vaddisznó-val? Fizetnek már a szállások után? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Most mentek ki az értesítések. 
 
Jenei Károly:  
Milyen gyakran kell befizetniük? 
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Dr. Jakab Csaba:  
Nincs szabályozva. 
 
Csontos József:  
A Petőfi úti kanyarra beadott pályázatunk? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem nyert. 

4./ Farkas Noémi kérelme 
(Kérelem a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Még lenne egy kérelem, amit meg kellene vitatni.  
 
Első lakáshoz jutók támogatásáról szól a kérelem, ilyen nem volt az utóbbi időszakban. Évekkel 
ezelőtt páran kaptak, azóta nem volt. 
 
Jenei Károly:  
Ahogy a kérelmet olvasom, akkor tudnák megvenni csak az ingatlant, ha a teljes összeget ki 
tudnák fizetni. Az önkormányzat támogatása nem lenne ekkora összeg. 
 
Nagy Károly:  
A szociális bizottság tudna esetleg megállapítani ilyen címen támogatást. 
 
Jenei Károly:  
A kérelmet sajnos nem tudjuk támogatni, de indokolt esetben a szociális bizottság segíthet. 
 
Nagy Károly:  
Akkor kérem, szavazzunk a javaslatról. Kézfelnyújtással kérem jelezze, aki támogatja, hogy a 
kérelem ilyen formában elutasításra kerüljön, viszont a szociális bizottság, amennyiben lehetősége 
van rá, támogassa a családot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
Csontos József:  
Támogatom, hogy a szociális bizottság megállapíthatna támogatást az első lakáshoz jutók 
számára. Így nem tudjuk a faluban tartani a fiatalokat. A támogatás is hiányzik, illetve az utak 
állapota sem változik. 
 
Nagy Károly:  
Képviselőként a mi, így a te kezedben is ott a döntés. 
 
Jenei Károly:  
Pénz nélkül sajnos nem lehet érdemi munkát végezni. 
 
Csontos József:  
Meg kell teremteni a feltételeket. Nem nagy dolgokra gondolok, de elő lehetne teremteni. 
 
Jenei Károly:  
Hogyan? 
 
Nagy Károly:  
A költségvetésből úgy tudnánk biztosítani pénzt, hogy máshonnan veszünk el. Meg kell mondani, 
hogy honnan vegyünk el.  
 
 




