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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-én  
     16,30 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 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:  
Tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, majd 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, Már Ágnes és Csontos József képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, ami a korábban megküldöttekhez képest 
sorrendjében változást mutat, ennek megfelelően:  
 
Napirendi javaslat: 
 
 I. napirend: A védőnői szolgálat épületének felújításával kapcsolatos döntések  
   meghozatala 
   (szóbeli előterjesztés) 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: Gyalogátkelőhely építési munkáira érkezett ajánlat elbírálása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 III. napirend: Indítványok, egyebek 
 
(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 védőnői szolgálat épületének felújításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Nagy Károly:  
Az elmúlt hetek eseményeit szeretném megosztani a képviselő-testülettel. A védőnői szolgálat 
épületének energetikai korszerűsítésére beadott pályázatunk nyertes lett. A pályázathoz beadott 
helyszínt megvizsgálva a tervező és a statikus is egyöntetűen azt javasolta, hogy amennyiben 
lehetséges ne azon az épületen valósítsuk meg a pályázatot, mivel a szükséges kiadásoknak csupán 
csak töredékét fedezné a pályázaton elnyert összeg, és a többit saját erőből kellene megoldani. 
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Megfelelő épületet próbáltunk keresni és a Hősök utca 1. szám alatti volt kenyérbolt helyiségei 
jutottak eszünkbe, ami jelenleg kihasználatlan. Hosszas egyeztetés kezdődött, amelybe az 
alpolgármester urat is bevontuk. Ennek a végeredménye az lett, hogy az épület alkalmas lenne egy 
új, korszerű és energiatakarékos védőnői szolgálat létrehozására. Olyannyira alkalmas, hogy 
megnövekedne a rendelő, a váró és a babakocsi tároló nagysága, illetve az akadálymentes mosdók 
is könnyebben kialakításra kerülnének. A pályázat viszont energetikai megtakarításra irányul, ami 
azt jelenti, hogy elsődleges cél az energetikai korszerűsítés. A pályázatban meghatározott energia 
megtakarítási szintet el tudjuk érni, ha a padlásfödémet 20 cm-es szigeteléssel látjuk el (jelenleg 
10 cm-es), a nem hőszigetelt ajtókat és ablakokat kicseréljük, kondenzációs kombi kazánt 
helyezünk üzembe a földszinten, illetve 3 kW-os napelemes rendszert építünk ki. Ezekkel a 
feltételekkel elérhető lehet az energetikai kategória váltása. Megkérdezem jegyző urat, hogy van-e 
kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mivel a Hősök utca 1. szám alatti ingatlan egy többfunkciós épület. Ezért másként kell majd 
számolni az energia megtakarítás mértékét és az elszámolható költségeket, mintha csak egyedül a 
védőnői feladatokat ellátó épületről lenne szó. Azoknak a munkálatoknak a költségei, amelyek 
nem a védőnői helyiségek energetikai korszerűsítését valósítják meg, nem lesznek elszámolhatók. 
Az energetikai megtakarítás számolásánál az egész épületet figyelembe kell venni, azonban a 
költségeknél csak a védőnői feladat ellátását biztosító területet. A pályázat kiírása szerint 
négyzetméter arányosan számolhatók el a költségek.  
 
Jenei Károly:  
Például a kondenzációs kazán költségeit is csak részben tudjuk elszámolni? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, mivel nem csupán a védőnői szolgálat helyiségeit fogja fűteni. Amennyiben a beruházással 
érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében támogatható funkciókon túl egyéb funkciónak, 
az alábbi módon szükséges az építési, és kapcsolódó projekt előkészítési és szolgáltatási 
költségeket arányosítani. A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre 
(pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a 
felhívás szerint támogatott szolgáltatás, ellátás nyújtás helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az 
elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének 
(m2) arányában.  
Tehát azok a költségek, amiket a védőnői helyiségekre költünk, teljes egészében elszámolhatók, 
viszont a fűtésrendszer kiépítéséből csak a védőnői rész költségei számolhatók el. Pl. a 200 m2 
alapterületű földszintből csak a 60 m2-re jutó rész. 
 
Jenei Károly:  
És a tető szigetelése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Azt önerőből kell megvalósítani. 
 
Csontos József:  
És ez a terület nagyobb lenne, mint a jelenleg is működő védőnői helyiség? 
 
Nagy Károly:  
Igen.  
 
Jenei Károly:  
Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy a régi kenyérbolt helyisége olyan állapotban van, hogy 
arra feltétlenül költeni kell, véleményem szerint minimum 2-3 millió forintot. Amennyiben a 
jelenlegi védőnői szolgálat épületét korszerűsítjük, akkor is lesznek olyan kiadások, amelyeket a 
pályázatban nem tudunk elszámolni. Ott is megjelenne kb. 1-2 milliós saját erő.  
 
Már Ágnes:  
A fönti helyiségeket nem tudjuk egészségügyi célokra alkalmassá tenni? 
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Nagy Károly:  
Lehet róla szó, de jelen pályázatba nem tudjuk beilleszteni, mivel ott már hőszigetelt ablakok 
vannak. 
 
Jenei Károly:  
Hogyan történik majd az energetikai megtakarítás mérése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Energetikai számításokat kell benyújtani a jelenlegi állapotról, a tervezett állapotról, illetve a 
megvalósult állapotról. Ebben kell feltüntetni azokat az elemeket, amelyek az energiafogyasztás 
csökkentése miatt épültek be az ingatlanba, pl. szigetelés, nyílászárók, napelem. A számítások 
fogják megmutatni, hogy a beépítésre került eszközök biztosítják-e a kívánt energia-megtakarítási 
szintet. Most is ki kellett állíttatni egy energetikai tanúsítványt, illetőleg a beruházást követően is 
ki kell állíttatni egyet, amely igazolni fogja, hogy elértük-e a kívánt eredményt. 
 
Jenei Károly:  
Arra vonatkozóan vannak számítások, hogy nekünk ez mennyibe kerülne? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincsenek, de véleményem szerint nem lesznek olyan jelentős kiadások, amelyek az 
önkormányzatot terhelnék. A tető esetében csak a födém szigetelését kell megoldani, a napelemes 
rendszer már előzetesen benne volt a pályázatban, mint elszámolható költség, a fűtési rendszer 
pedig arányosan lesz elszámolva. 
 
Nagy Károly:  
Én is úgy látom, hogy csak a fűtési rendszert nem tudjuk teljes egészében elszámolni. 
 
Jenei Károly:  
Azokkal a vállalkozókkal, akik bérlik a helyiségeket, majd beszélni kell, hogy esetleges leállásokra 
lehet majd számítani. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Lesz még rá idő, mivel jövő évben lesz majd megvalósítva a beruházás. 
 
Jenei Károly:  
A tervezőkkel még lehetne beszélni, hogy további helyiség vagy helyiségek bevonásával jobban 
megvalósítható lehetne a védőnői szolgálat kiépítése. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A tervező fogja majd megmondani a helyiségkiosztást. 
 
Jenei Károly:  
Még a buszkérdés is megoldásra vár, mivel balesetveszélyes, ha továbbra is a jelenlegi helyzet 
marad. 
 
Nagy Károly:  
Meg kell oldani, hogy ne álljon meg ott a busz. 
 
Jenei Károly:  
Esetleg a szembeni oldalon, a volt zöldséges előtt lehetne kialakítani egy buszmegállót. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az az útszakasz az állami közúthoz tartozik, nem biztos, hogy engedélyeznék. 
 
 
Nagy Károly:  
Én is úgy gondolom, hogy nem engedélyeznék. 
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Csontos József:  
Az épület mögötti park sincs jó helyen. Esetleg parkolót lehetne belőle kialakítani. 
 
Már Ágnes:  
Esetleg a bérlők bérleti helyiségének változtatásán is el lehetne gondolkodni. Például a Fornetti-s 
átkerülhetne a kozmetika helyére. 
 
Nagy Károly:  
Nehéz úgy döntést hozni, hogy nem tudjuk a költségeket, azonban mivel a terveket és az 
engedélyekhez a kérelmeket be kell adni, döntést kell hoznunk. 
 
Jenei Károly:  
Személy szerint Hősök utca 1. szám alatti ingatlant javaslom. A jelenlegi védőnői épületet 
problémásabb lenne átalakítani. 
 
Csontos József:  
Támogatom. A parkot pedig parkolónak javaslom átalakítani, a mostani parkolót pedig 
buszmegállónak. 
 
Nagy Károly:  
Nem szívesen betonoznám le a zöldterületet.  
 
Már Ágnes:  
Én pedig nem helyezném át a buszmegállót. 
 
Jenei Károly:  
Amennyiben az IKSZT melletti területet emlékparkká lehetne átalakítani, véleményem szerint a 
kopjafát is át lehetne tenni oda. Egyszerűbben le lehetne bonyolítani a koszorúzásokat, 
megemlékezéseket. 
 
Csontos József:  
Szerintem pedig a karbantartók jelenlegi műhelyét el lehetne bontani, fákkal beültetni és ott 
lehetne kialakítani egy parkot. 
 
Nagy Károly:  
És a karbantartó műhelyt hová lehetne tenni? 
 
Csontos József:  
Könnyűvázas épületet lehetne felhúzni. 
 
Már Ágnes:  
Azt esetleg a Művelődési Ház mögött is el lehetne helyezni. 
 
Jenei Károly:  
Elsődlegesen a kopjafát kellene áthozni az I. világháború emlékmű mellé.  
 
Nagy Károly:  
Több változtatást is hallottam már a Művelődési Ház előtti parkra vonatkozóan, többek között, 
hogy az IKSZT kerítését le lehetne bontani, megnyitni az udvart, hogy egy nagyobb szabadidős tér 
alakuljon ki. Ez azonban még egy távolabbi téma. Egyelőre térjünk vissza a Hősök utca 1. szám 
alatti helyiség kérdésére. Tudunk-e dönteni a pályázattal kapcsolatban? 
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Csontos József:  
Szerintem igen. A Hősök utca 1. szám alatti helyiséget javaslom átalakítani védőnői szolgálattá, a 
jelenlegi védőnői szolgálat pedig egy klubhelyiségként funkcionálhatna, amit pl. a Pávakör vagy 
más civil szervezet tudna kihasználni. 
 
Jenei Károly:  
Támogatom.  
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projektet az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, 486 hrsz-ú, Hősök u. 1 szám alatti épületben 
kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyemét, hogy a támogatási 
szerződés módosítását kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2017. (VIII. 31.) 

KT határozata 
 

védőnői szolgálat pályázatának megvalósításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projektet az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, 486 hrsz-ú, Hősök u. 1 szám alatti épületben 
kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyemét, hogy a támogatási 
szerződés módosítását kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Felhatalmazza-e a képviselő-testület a polgármestert, hogy az épületet érintő vállalkozók esetében 
a jelenlegi bérleti szerződéseket felmondja vagy módosítja? 
 
Jenei Károly:  
Előzetesen beszélni kell a bérlőkkel, de igen. 
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Hősök u. 1. szám alatti ingatlan bérlőit tájékoztassa a a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projekt megvalósítási 
helyszínének kijelöléséről és az érintett bérleti szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2017. (VIII. 31.) 

KT határozata 
 

bérleti szerződések felülvizsgálatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Hősök u. 1. szám alatti ingatlan bérlőit tájékoztassa a a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projekt megvalósítási 
helyszínének kijelöléséről és az érintett bérleti szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

II. napirend Gyalogátkelőhely építési munkáira érkezett ajánlat elbírálása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A gyalogátkelőhely kiépítéséhez egyetlen árajánlat érkezett, amelyet előzetesen megküldünk. 
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Három árajánlatot kértünk, amelyből egy érkezett be az Andezit Kft. részéről, nettó 1.055.355.- 
forintos összegben. 
 
Jenei Károly:  
Az összeget magasnak találom. 
 
Nagy Károly:  
Még a tervezői árajánlat alatt van. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A beküldött árajánlat nem tartalmazza a közlekedéstechnika valamint a világítás tervezését, illetve 
kiépítését. 
 
Jenei Károly:  
A kivitelezés során hogyan fognak az autók közlekedni? 
 
Csontos József:  
Fél útpályás lezárással. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Akár a teljes útlezárás is szóba jöhet, hiszen a Tűzoltó utca felé lehet kerülni. 
 
Jenei Károly:  
A gyalogátkelőhely kiépítésével párhuzamosan a parkolás problémáját is meg lehetne oldani. 
 
Nagy Károly:  
Korábban megnéztem a területet, ahol ki lehetne alakítani a parkolót, és valóban megvalósítható 
az iskola mögötti területet.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
És az Arany János utcából lehetne megközelíteni? 
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Nagy Károly:  
Ez még nagy kérdés, mivel ha a hivatal épülete felől jönnek, a behajtani tilos táblát kell elvenni. 
Ha pedig az Arany János utca felől, akkor az udvaron kellene közlekedniük és ezt nem szeretném.  
 
Jenei Károly:  
Át kell helyezni a behajtani tilos táblát a Művelődési Ház elé és megoldódna a probléma. 
 
Nagy Károly:  
Ami talán még ennél is nagyobb gond, hogy sajnos kevés a szakember. Nehéz vállalkozót szerezni, 
akivel meg lehetne valósítani ezeket a beruházásokat. Ahogy egyre több szakmára, így a 
kőművesre is vonatkozik, hogy nem találunk megfelelő szakembert. 
 
Jenei Károly:  
Sajnos sokan külföldre mennek, vidéken pedig már-már nincsenek is. Mikorra készülne el a 
gyalogátkelőhely? 
 
Nagy Károly:  
Akár már szeptemberre. Amennyiben nincs további kérdés és el tudjuk fogadni a beküldött 
árajánlatot, 1.055.355.- forintos összegben, kérem az alábbi határozati javaslatnak megfelelően 
szavazzunk: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai téren létesítendő 
gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira érkezett árajánlatot elbírálta és az Andezit Kft.-vel (3200 
Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván szerződést kötni nettó 1 055 355 Ft+27 % ÁFA értékben. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2017. (VIII. 31.) 

KT határozata 
 

gyalogátkelőhely kivitelezési munkáiról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai téren létesítendő 
gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira érkezett árajánlatot elbírálta és az Andezit Kft.-vel (3200 
Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván szerződést kötni nettó 1 055 355 Ft+27 % ÁFA értékben. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

III. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Pályázati felhívás 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megküldtünk két pályázati felhívást, kérve ezzel a képviselő-testület véleményét. Az egyik egy 
piaci infrastruktúra fejlesztését célzó, illetve egy klímatudatosságot erősítő szemléletformálási 
programok megvalósítására vonatkozó pályázat. Az előbbi talán kivitelezhetőbb lenne. 
 
Jenei Károly:  
Az valóban jól hangzik. Ki lehetne építeni egy vizes blokkot kézmosóval, de attól félek, hogy a 
kezdeti 25%-os önerő a megvalósítás végére 50% lesz. 
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Nagy Károly:  
Igen. Már a pályázat megírása is költségeket jelent, illetve ha nyerünk, akkor is jöhetnek nem várt 
költségek.  
 
Jenei Károly:  
Azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg, egy konkrét elképzelés esetén milyen költségei lennének. 
Készítsenek terveket, kalkulációt és ezt követően nézzük meg újra. 
 
Nagy Károly:  
Akkor tehát a javaslat az, hogy a pályázat benyújtása előtt a pályázatíró cég nézze meg a 
lehetőségeket és mérje fel a várható költségeket. Ha ez megtörtént, újra összeülünk és 
megvizsgáljuk a kérdést. 
 
Jenei Károly:  
Azt is meg kellene nézni, hogy a kopjafa áthelyezése mekkora összegbe kerülne. 
 
Nagy Károly:  
A helyszín rendbetétele nagyobb költséget jelentene, mint maga az áthelyezés. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Talán meg kellene várni az energetikai pályázat eredményét. 
 
Jenei Károly:  
Az I. világháborús emlékmű áthelyezésére miért lenne szükség? 
 
Már Ágnes:  
Nagyobb teret lehetne kialakítani. Ha a tujákat kivágnánk, felszabadulna egy nagy terület, amelyet 
sokféleképpen ki lehetne használni. 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint a parkban található tujákat csak akkor kellene kivágni, ha a Művelődési 
Házban meg tudnánk oldani a klimatizálást. 
 
Csontos József: 
Ha sikerül elnyerni az energiahatékonysági pályázatot, szigetelést kap a Művelődési Ház, ami 
elősegítené a klimatizálást. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Esetleg az ablakok árnyékolását is meg lehetne oldani. 
 
Már Ágnes:  
Hosszabb távon mégis a klíma jelentené a megoldást. 
 
Nagy Károly:  
Erre térjünk vissza a következő, immár rendes testületi ülésünkön.  
 
Már Ágnes:  
Javaslom, hogy a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásról szóló pályázati kiírást küldjük 
meg Dr. Lipovszky András állatorvosunknak, ő nagy természetvédő, tagja különféle 
klímatudatosságot ösztönző csoportnak, ökoszervezetnek. Talán ő lát benne fantáziát. 
 
Nagy Károly:  
Egyetértek. Küld át neki a kiírást és amennyiben tudnál beszélni vele, kérd meg, hogy nézze át és 
ha úgy látja, beszéljünk róla. Visszatérve a helyi termelőket segítő pályázatra, amennyiben nincs 
további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkományzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 jelű, a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának fejlesztése - 
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helyi termékértékesítési szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése című pályázattal 
összefüggésben megvizsgálja, hogy a pályázat benyújtása esetén az önkormányzatnak milyen el 
nem számolható kiadásokkal kell számolnia. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2017. (VIII. 31.) 

KT határozata 
 

helyi piac pályázat előkészítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkományzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 jelű, a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának fejlesztése - 
helyi termékértékesítési szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése című pályázattal 
összefüggésben megvizsgálja, hogy a pályázat benyújtása esetén az önkormányzatnak milyen el 
nem számolható kiadásokkal kell számolnia. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

2./ Idősek Világnapja megtartása 

 
Nagy Károly:  
A tavaly megrendezésre került Idősek Világnapja megemlékezésen már 3.000.- forint értékű 
Erzsébet utalványt tudtunk biztosítani az időskorú lakosoknak. 
 
Már Ágnes:  
Javasolom a 3.000.- forintos támogatást. A Pénzügyi és Szociális Bizottság nevében is 
mondhatom, hogy az idei évben is tudjuk biztosítani ezt az összeget, mivel a költségvetésben 
megtalálható a fedezet rá. 
 
Nagy Károly:  
Van-e esetleg más vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat 
szerint: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 2017. 
évben az idősek települési támogatását jogosultanként azonos 3000 Ft-ban állapítja meg. A 
támogatás formája Erzsébet utalvány. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. október 8.” 
 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2017. (VIII. 31.) 

KT határozata 
 

idősek települési támogatásáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 2017. 
évben az idősek települési támogatását jogosultanként azonos 3000 Ft-ban állapítja meg. A 
támogatás formája Erzsébet utalvány. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. október 8. 

3./ Közvilágítás korszerűsítése 

 
Nagy Károly:  
A közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás második fordulója is lezajlott és sajnos 
azt kell mondanom, hogy ez is eredménytelen lett. Személy szerint rendkívül bánt, hogy ismét így 
alakult az eljárás. Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A képviselő-testületi ülést megelőzően a bíráló bizottság megtartotta ülését a közvilágítás 
korszerűsítés közbeszerzési eljárással kapcsolatban. Egy ajánlat érkezett a Geo Lux Kft. részéről, a 
közbeszerzést lebonyolítók, az ajánlat átvizsgálása után megállapították, hogy az ajánlattevő által 
beadott referencia nem megfelelő. Ajánlatkérő az alábbiakat írta elő az Ajánlattételi felhívásban: 
„Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 
hónap) alatt befejezett, referenciát veszi figyelembe. Befejezett azaz teljesített az a referencia, 
amelynek a korszerűsítést követő bérleti jogviszonya már lezárult. A referencia megkezdésére nem 
határoz meg időbeli korlátot Ajánlatkérő.” A csatolt referencia Abda község részéről érkezett, ahol 
nettó 48 millió forint értékben helyeztek el közvilágítási lámpákat, több mint 500 villanytestet. A 
Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető Közbeszerzési Értesítőben megtalálható a Tájékoztató 
az eljárás eredményéről nevű irat, melynek tartalmából megállapítható, hogy ezen referencia nem 
felel meg ajánlatkérő előírásának, mert a bérleti jogviszonya még nem zárult le határozatlan 
időtartamra jött létre és 150 hónapos felmondási idővel 2017. február 9-én, amely azonban még 
nem telt le, azaz nem teljesített a referencia, alkalmassági feltétel teljesülésének igazolására nem 
használható. Ezen hibára tekintettel hiánypótlási felhívás került Ajánlattevő részére megküldésre, 
egy előírásoknak megfelelő referencia benyújtása céljából, melynek azonban nem tett eleget 
ajánlattevő, a hiánypótlási határidő eredménytelenül telt. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, hogy a kiírásban szereplő 150 hónap nem életszerű. Ebben a formában nem jól 
lett megfogalmazva a kiírás. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Valamilyen módot találni kell arra, hogy vizsgálható legyen, hogy a bérleti jogviszony alatt 
teljesítette-e a kivitelező cég a megszabott feltételeket. 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint akkor sem teljesíthető a 150 hónapos referenciaidő a közbeszerzési eljárás 
kiírásában. 
 
Nagy Károly:  
Ki lehet venni ezt a feltételt? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, de érdemes vizsgálat alá venni azt is, hogy a bérleti jogviszony alatti időszakban a kivitelező 
hogyan látja el a szükséges feladatokat. 
 
Jenei Károly:  
Újból ki kell írni az eljárást? 
 
Nagy Károly:  
Egyelőre megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy milyen lehetőségeink vannak még. 
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Jenei Károly:  
Amennyiben nem találunk jobb megoldást, legközelebb a közbeszerzési eljárást úgy kell majd 
kiírni, hogy az teljesíthető legyen. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Név szerinti szavazás szükséges, illetve minősített többség szükséges ahhoz, hogy az 
önkormányzat által megindított közbeszerzési eljárást érvénytelennek minősítse. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy név szerint szavazzon az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„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. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2017. (VIII. 31.) 

KT határozata 
 

közvilágítás közbeszerzés eljárásának 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 
(Név szerinti szavazati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

4./ István utca és Széchenyi utca közötti átjárással kapcsolatos megkeresés 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megkeresett egy, az István utca végén található ingatlan 
tulajdonosa azzal, hogy az István utcáról a temetőhöz vezető ösvényt a jelenlegi tulajdonos elzárta 
a közlekedés elől. Ezen az ösvényen könnyebben meg tudták közelíteni a temetőt az ottani 
lakosok. Ez azonban egy magántulajdonban lévő ingatlanon helyezkedik el és új tulajdonos nem 
szeretné, ha átjárnának a birtokán. A kérelmezők azt feltételezték, hogy a terület valaha 
önkormányzati tulajdonban volt, azonban ez nem igaz. A termelőszövetkezet felszámolása után 
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magántulajdonba került. Megkerestem az ügyvéd urat, aki küldött egy állásfoglalást, illetve az 
jegyző úr is foglalkozott a kérdéssel, így át is adom a szót neki. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Két lehetőség jöhet szóba. Az egyik, hogy megállapodnak az ingatlan tulajdonosával, aki 
megengedheti az áthaladást. A másik, hogy az önkormányzat megpróbálja kisajátítani a területet, 
arról azonban törvény rendelkezik, hogy mely esetben lehet területet kisajátítani. Ilyen például, ha 
az önkormányzati településrendezési céloknak megfelelő tervezett gyalogút van az adott területen. 
Azonban ez a megjelölt szakasz meglehetősen nehezen járható, így tervezett gyalogútként nem 
feltétlenül állná meg a helyét a kisajátítási eljárásban. 
 
Már Ágnes:  
Mivel magánterületről beszélünk, ki kell sajátítani a területet. Ez költségekkel jár. Összesen hány 
ember használja az ösvényt? 
 
Csontos József:  
Nem sokan, tíznél kevesebben. 
 
Már Ágnes:  
Ebben az esetben talán el lehet tekinteni a kisajátítástól. 
 
Nagy Károly:  
Mivel a kisajátítási eljárás független az önkormányzattól és a rendelkezésre álló adatok sem 
meggyőzőek az eredménnyel kapcsolatban, javaslom, hogy napoljuk el a döntést. 

5./ Önkormányzati ingatlan eladásával kapcsolatos kérelem 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A napokban személyesen megkerestek a kapcsológyártól. Elmondták, hogy bővíteni szeretnék az 
üzemet, amihez kb. 3.000 m2 nagyságú területet keresnek, ahol 1.000 m2-es csarnokot építenének 
fel. Az önkormányzatnak egyedül a Borjúmály felé eső területeken van eladásra szánt területe. 
 
Jenei Károly:  
Szükséges lenne-e ebben az esetben a rendezési terv módosítása, illetve át kell-e minősíteni a 
területet? 
 
Nagy Károly:  
Átminősíteni nem kell. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A területen kivételes esetben elhelyezhető ipari telep is, azonban a beépíthetőség 20%. 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben 5.000 m2 nagyságú területet kell megvásárolni ahhoz, hogy egy 1.000 m2-es 
épületet felépítsenek. Személy szerint 1.000 m2 terület vételi árához a 3 millió forint + ÁFA reális 
árnak tűnik. 
 
Jenei Károly:  
Tudnak arról, hogy a közművesítés nincs megoldva a szóban forgó területen? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 
 
Csontos József:  
Reálisnak találom az árat. 
 




