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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes (19 óra 50 percig) 
Szecskő Zsolt (17 óra 20 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 

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

Kissné Matin Éva Általános Iskola igazgatója 
Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Nagy László körzeti megbízott 
Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Grizner Istvánné Nagyik és Unokák Énekkar képviseletében 
Nádasdi Lászlóné Pávakör képviseletében 
Gressai Ákos őrnagy, gyöngyöspatai őrsparancsnok 
Makra József Grep Green Zrt igazgatósági elnöke 
Baloghné Kocsmárszki Katalin Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény 
képviseletében 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, megjelenteket, külön köszönti a beszámolót tartókat, közöttük  
Gressai Ákos őrsparancsnokot. 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, Jenei Károly és Ludányi Ferenc képviselő 
személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását azzal a változtatással javasolja elfogadni, hogy a 
megjelent, beszámolót tartó vendégeket hallgassa meg első körben a képviselő-testület. Ezt 
követően, mivel egy további vendég várható Budapestről, amennyiben ő megérkezik, az egyebek 
napirendi pontok között szereplő, közvilágítás korszerűsítése tájékoztatót is vegye előre a testület. 
Ennek megfelelően a következők szerint javasolja a napirendi pontok megtárgyalását: 
 
Napirendi javaslat: 
 I. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 
  Előadó:  Nagy László körzeti megbízott 
    Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka 
 II. napirend: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. oktatási évről 
    Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
 III. napirend: A támogatásban részesült egyesületek 2017. évi beszámolója 
    Előadó: Egyesületek elnökei 
 IV. napirend: Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti  
   Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 
     Előadó: A Társulási Tanács elnöke 
 V. napirend: Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének  
  tapasztalatairól 
    Előadó: az általános iskola igazgatója 
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 VI. napirend: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak  
   végrehajtásáról 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 VII. napirend: Települési arculati kézikönyv elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 VIII.  napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 IX. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért és a napirendi javaslatot elfogadta. 

Napirend előtt 

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

Nagy Károly:  
- Az iskolai és óvodai rendezvényeket nem említeném, mivel az intézményvezetők 

beszámolóiban is említeni fogják.  
- Az iskola évzáróját követően, a képviselő-testület döntésének megfelelően egy hétig 

biztosítottuk a gyermekfelügyeletet. 
- Június 2-án szokás szerint megrendezésre került a Muzsikál az erdő c. rendezvény, amely 

a korábbi évekhez hasonlóan sikeres volt. 
- Június 20-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
- Július 8-án a János vitéz c. előadás nagy sikere gondolatébresztőként további kapcsolat 

kialakítására sarkallta a rendezőként közreműködő Miller Zoltán urat, amelyről a 
későbbiekben még beszélni fogunk. 

- Július 13-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
- Július 24-én egyeztetést tartottunk a helyi gazdákkal, ahol a képviselő-társaim is szép 

számmal képviseltették magukat. 
- Augusztus 3-6-ig erdélyi látogatáson vettünk részt, a hivatal dolgozói közül is többen 

eljöttek. 
- Augusztus 8-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
- Augusztus 31-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
- Szeptember 8. és 10. között Zentáról vendégek érkeztek a Gyutacs és a Pávakör 

meghívására, akikkel én is találkoztam. 
- Szeptember 11. és 12. között TV felvételre került sor, az Ízőrzők c. műsor keretében. 
- Szeptember 16. és 17. között megnyitottuk a Nagypincét, nagy sikere volt, kb. 150-200 fő 

látogatta meg. 
- Szeptember 18-án munkamegbeszélést tartottunk Miller Zoltán ajánlata ügyében. 

Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, térjünk át a két ülés között 
történtekre, az iskola vonatkozásában. Átadom a szót Kissné Matin Évának, az általános iskola 
igazgatójának. 

2./ Az Általános Iskola beszámolója 
Kissné Matin Éva: 
Ebben a tanévben még sok esemény nem történt, most állítjuk össze a munkatervet. Nyertes 
pályázatunk az EFOP-4.1.3-17 - Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő 
tereinek infrastrukturális fejlesztése c. pályázat, amely a tervek szerint még ebben az évben 
elindul, mivel nem sok időt hagytak a megvalósításra. Különféle versenyeken indulunk majd el, 
szakköröket szervezünk. Egy további pályázatra is beneveztünk, digitális kompetencia fejlesztésre 
érdekében, az EFOP 3.2.4-es pályázat. Ez azt jelentené, hogy a mindenkori 5. osztály, az írott 
könyvekkel párhuzamosan, a következő tanévtől, digitálisan, tableten is kapja a tananyagot. Azt 
ezt követő időszakban pedig már csak elektronikusan. Ez a pedagógusok számára azzal jár, hogy 
egy képzésen részt kell venni. Iskolánkból ezt mindenki vállalta, emellé kapnak tanári laptopokat.  
A tanév elején megkeresett egy hölgy az M5-ös TV csatornától azzal, hogy van egy Ismerd meg c. 
gyermekvetélkedő, ahol két csapat verseng, TV adásban. Keddenként van a felvétel, mi is 
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szeretnénk nevezni a gyerekeket. Hat főt jelöltünk ki, ebből 4 fő szerepelhet az adásban két fő 
pedig tartalék. Október 24-én fognak menni erre a felvételre. Ezen kívül még a Határtalanul c. 
programban is részt vettünk még szeptemberben. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? 
 
Már Ágnes:  
Azt szeretném megkérdezni, hogy hány fővel indult a jelenlegi első osztály? 
 
Kissné Matin Éva: 
15 fővel 
 
Már Ágnes:  
Az óvoda jelenlévő igazgatójától kérdezem, hogy mennyi volt az elballagottak száma? 
 
Szecskő Tiborné: 
20 fő 
 
Már Ágnes:  
Lehet tudni, hogy az öt főt miért nem a helyi általános iskolába hozták? 
 
Szecskő Tiborné: 
Amiről én tudok, hogy a nagyobb testvér is már a gyöngyösi általános iskolába jár és ezért vitték a 
kisebbet is el. 
 
Már Ágnes:  
Köszönöm. 
 
Nagy Károly:  
Van-e más kérdés? 
 
Jenei Károly:  
Az elnyert pályázattal kapcsolatban kérdezném, hogy a beruházást ebben a naptári évben kell 
megvalósítani? 
 
Kissné Matin Éva: 
Véleményem szerint ebben a naptári évben kell elkezdeni és ha jól tudom, 2018. október utolsó 
napjai a befejező határideje. Igazság szerint nem tudni, hogy hogyan lesz a lebonyolítás, mivel 
nagyon sok iskola nyert, sok a beruházás.  
 
Jenei Károly:  
Ha jól emlékszer 40 millió forint az elnyert összeg. 
 
Már Ágnes:  
44 és fél millió forint. 
 
Jenei Károly:  
A hatalmas költség hatalmas munkával fog járni. Nem fogja zavarni a tanítást?  
 
Kissné Matin Éva: 
De, fogja. 
 
Jenei Károly:  
Az iskolának a vállalkozó kiválasztásában és a szerződéskötésben nincs szerepe? 
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Kissné Matin Éva: 
Nincs. A Hatvani Tankerület köti meg a szerződést, amennyiben közbeszerzésre kerül sor, azt is a 
tankerület bonyolítja.  
 
Jenei Károly:  
És konkrétan mit takar a beruházás? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nagy vonalakban: 4 tanterem komplex felújítása, mosdók gépészeti kialakítása, felújítása, 
félmerev padlóburkolat kialakítása, tanári szoba felújítása erősáramú rendszer teljes körű 
felújítása. Folyosók és közlekedők részleges felújítása, villamosvezetékek cseréje a felújított 
szakaszon, további részleges akadálymentesítés. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A pályázat tartalma megtalálható a község honlapján. 
 
Jenei Károly:  
Ezek mellett a munkák mellett lehet tanítani? 
 
Kissné Matin Éva: 
Kénytelenek leszünk. Néha majd átmegyünk az IKSZT-be vagy a Művelődési Házba. 
 
(Az ülés 17 óra 20 perctől Szecskő Zsolt képviselővel kiegészülve folytatódik.) 
 
Jenei Károly:  
De lesznek olyan időszakok, amikor az iskola épületébe egyáltalán nem lehet bemenni.  
 
Kissné Matin Éva: 
Amennyiben a négy tanterem párhuzamosan kerül felújításra először ki kell választani, melyik 
négy tanterem legyen. Ebben az időszakban valószínűleg csak váltott műszakban lehet tanítani. 
 
Jenei Károly:  
De nem csak a hely miatt, hanem ha az elektromos rendszert felújítják, akkor áramtalanítják az 
épületet, ha a mellékhelyiségeket újítják fel, elzárják a vizet, erre valamilyen megoldást kell 
találni. 
 
Kissné Matin Éva: 
Meg kell oldani, kénytelenek leszünk. 
 
Nagy Károly:  
Van-e még kérdés? 
 
Jenei Károly:  
Igen. Hallottam, hogy a Határtalanul program keretében Erdélyben voltak gyerekek. Lehet erről 
bővebben tudni? 
 
Kissné Matin Éva: 
A 7. osztályt érintő kirándulás volt. Szeptember 21-25-ig voltunk, Torockó székhellyel, onnan 
indultak a programok, amelyek bőségesek voltak, és rendben hazahoztuk a gyerekeket. 
 
Jenei Károly:  
Köszönöm. 
Nagy Károly:  
Van-e még kérdés az igazgató asszonyhoz? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nekem lenne még egy kérésem. Kollégáim nevében még egyszer nagy tisztelettel kérném a 
képviselő-testületet, hogy a pedagógus étkezés térítési díját vizsgálják felül, ugyanis néhányan 
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ebédelnének, de a jelenlegi térítési díj túlságosan magas. Más iskolákban olcsóbban tudnak 
ebédelni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, tudomásul vettük, foglalkozni fogunk vele. Az óvoda két ülés közötti időszak 
eseményeinek ismertetéséhez felkérem az óvoda vezetőjét. 

3./ A Napköziotthonos Óvoda beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az óvoda igazgatójához? Amennyiben nincs, felkérem a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság jelenlévő elnökét, hogy számoljon be a két ülés között történtekről! 
(17 óra 30 perctől Makra József részvételével folytatódik az ülés.) 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
Szecskő Zsolt: 
A két testületi ülés között négy bizottsági ülésünk volt, ahol elsősorban települési támogatásokat 
bíráltunk el.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. 

5./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
Szecskő Zsolt:  
5 alkalommal volt bizottság ülés, ahol a településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos 
megbeszélést tartottunk, illetve a Napköziotthonos Óvoda beszámolóját tárgyaltuk meg, ezenkívül 
a fotópályázat nyertesét is kiválasztottuk. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. 

I. napirend Tájékoztató a község közbiztonságáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Mivel korábban már megküldtük a beszámolót, van-e kérdés hozzá? Amennyiben nincs, 
megkérdezem a jelenlévő Gressai Ákos őrsparancsnokot, hogy van-e kiegészítése? 
 
Gressai Ákos: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket. A beszámolóból is kitűnik, hogy az 
elmúlt két évben a bűncselekményszám nem változott kiugróan, 2011-2012-es év volt kimagasló, 
de azóta csupán 14-15 bűncselekmény jellemzi a községet. Úgy gondolom, ezek alapján 
elmondható, hogy szinte a béke szigeteként lehet Gyöngyöstarjánra tekinteni., annak ellenére, 
hogy a körzeti megbízott jelentős mértékben kivette részét a határszolgálatból, itt is köszönve neki 
a munkáját, ami eléggé ember feletti volt. A településről való távollétet túlórával próbáltuk 
ellensúlyozni. Igazság szerint egyetlen problémát lehet megemlíteni, ez pedig a polgárőrség 
kérdése, ami jelenleg nem működik. Számtalan kísérletet tettünk már polgármester úrral, hogy 
valamiféleképpen segítsünk működésbe hozni az egyesületet, a tagság részéről is igény 
mutatkozna rá. Ebben szeretnénk kérni a testület segítségét, hogy egy ütőképes kis csapatot 
tudjunk létrehozni, amely segíteni tudná a munkánkat. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés? 
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Szecskő Zsolt: 
Lehet még számítani a határszolgálatra? Lehet előre látni, hogy csökkenő tendenciát mutat-e vagy 
nélkülözni kell továbbra is a körzeti megbízottunkat? 
 
Gressai Ákos: 
Az a szerencse, hogy egyre több határvadász jött ki a képzésről, ezáltal kivonják a határról a 
készenléti rendőrséget. Ez azt jelenti, hogy amennyiben menni is kell, de lényegesen ritkábban, 
mint korábban. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tehát számíthatunk arra, hogy több időt fog itthon tölteni Nagy László? 
 
Gressai Ákos: 
Igen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Köszönöm. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Mi is megéreztük a körzeti megbízott hiányát, szerencsére, ahogy a beszámolóban is 
láttuk, csekély számú a bűnelkövetés a faluban, de nem lehet megoldás, hogy állandóan 
nélkülözzük. Kérésem lenne, hogy minél gyakrabban láthassuk a faluban, a környezetünkben, 
főleg most szüret idején, bár vannak mezőőreink, mégis elkél a segítség. 
 
Nagy László:  
A polgárőrséggel kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy mivel már többször felkértek, 
hogy legyek a polgárőrség parancsnoka, idén nyáron rábólintottam, elvállalnám a polgárőrség 
vezetését, amennyiben a jelenlegi elnök, Nagy Gábor úr lemond. Személyesen is beszéltem vele, 
de azóta sem történt semmi, nem tett lépéseket afelé, hogy a polgárőrség működőképes legyen. El 
kell mondanom, hogy a tagok jelenleg is hajlandóak segíteni, amennyiben felkérem őket, segítik a 
munkámat, de nincs állandó szolgálat, csak ha kérem, ez pedig nem jelentős.  Kértem a vezetőségi 
tagokat, hogy várjunk a jelenlegi elnök lemondásáig, azonban ez a helyzet nem jó senkinek, sem a 
falunak, sem pedig a polgárőrségnek.  
 
Nagy Károly:  
A nyáron már beszéltünk a polgárőrség helyzetéről, akkor azt az ígéretet kaptam, hogy az ősszel 
Nagy Gábor le fog mondani a pozíciójáról, remélem, hogy mielőbb megoldódik a probléma. A 
beadott beszámolóban nincs egyértelműen megfogalmazva, hogy le kíván mondani, feltételesen 
tesz róla említést. Nem látok más megoldást, mint a tagság összehívását, és ott mondja meg 
határozottan, mi az elképzelése.  
 
Nagy László:  
Úgy látom, hogy Nagy Gábor lelkesen elindította az egyesületet, majd egy idő után rájött, hogy 
ahogyan ő szeretné, nem tudja azt működtetni és nem is próbálkozik vele máshogyan. Ezt 
tapasztaljuk már egy ideje. Úgy tűnik, hogy nem a problémát akarja megoldani, hanem felelősöket 
keres. Ha már nem akarja tovább vezetni az egyesületet, engedni kell, hogy más csinálja. 
Nagy Károly:  
Nem volt jó megközelítés, hogy volt rendőrként próbálta meg vezetni a polgárőrséget. 
(18 óra 00 perctől Kissné Matin Éva nélkül folytatódik az ülés.) 
 
Jenei Károly:  
Leépült a létszám, jó néhányan nem tudják vállalni.  
 
Nagy László:  
Jelenleg 14 főről beszélhetünk, korábban 30-40 fő volt. Az elmúlt 8-10 évben ténylegesen volt 
ennyi tag, azonban ebből csak kb. 6-10 fő járt ki szolgálatba. Akkor a 30-40 főből, ma a 14 főből is 
kijár a 6-10 fő. Azt tapasztalom, hogy kevesebb fővel is működőképesebb az egyesület. Akkor 
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csökkent a taglétszám, amikor kiderült, hogy tagdíjat kell fizetni, ami nem nagy összeg, évi 1.200.-
forint, de mégsem akarták fizetni. 
 
Jenei Károly:  
Nincs szó arról, hogy bővítik a létszámot? 
 
Nagy László:  
Amennyiben nem hívják össze a közgyűlést, nem tudnak új tagok belépni. 
 
Jenei Károly:  
Úgy hallottam, már csak azok lehetnek polgárőrök, akik elvégeznek egy képzést. Ez igaz? 
 
Gressai Ákos: 
Amennyiben a közgyűlés elfogadja az új tag jelentkezését, OPSZ vizsgát kell tennie. A 
jelentkezések összegyűjtését a térségi koordinátor végzi. Ha 20-30 jelentkező összejön a 
gyöngyösi járásból, megtartják a vizsgát. Úgy hallottam, lassan összegyűlik a kellő számú 
jelentkező, ezért valószínűleg októberben megtartják a vizsgát. 
 
Nagy László:  
Úgy gondolom, hogy aki be szeretne lépni a polgárőrségbe, az előtt nincs akadály. Azonban 
nincsenek megteremtve a feltételek. Az elmúlt 6 évben talán egy gyűlésre kaptam meghívót. Úgy 
gondolom, legalább azért illett volna meghívni, hogy megbeszéljük a község közbiztonsági 
helyzetét. Ha be tudnék lépni, talán fel tudnám karolni az egyesületet, akkor talán egy 
ütőképesebb csapatot tudnék összehozni. 
 
Nagy Károly:  
Az önkormányzat nevében mondhatom, hogy amennyiben nincs működő polgárőrség, addig nem 
tudunk támogatást megszavazni. A közgyűlést össze kell hívni és döntést kell hozni a jövőre 
vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a közgyűlés összehívásának nem lehet akadálya. 
 
Nagy László:  
Amennyiben a közgyűlés összehívásra kerül, lehetne arról szó, hogy meghívást kapjak, hogy 
egyáltalán be tudjak lépni az egyesületbe? 
 
Nagy Károly:  
Segíteni fogok úgy is, mint polgármester és úgy is, mint polgárőr, hogy a polgárőrség egy jól 
működő, hatékony egyesület legyen. 
 
Már Ágnes:  
Úgy gondolom, hogy a mi érdekünk is, hogy működjön a polgárőrség. Szabjunk meg egy 
határidőt, és amennyiben addig nem lesz előrelépés, hívjuk meg a polgárőrség vezetőjét. 
 
Nagy Károly:  
Első körben az egyesületnek kell megoldani a saját problémáját. Azonban megbeszélhetjük, hogy 
amennyiben addig nem sikerül pontot tenni az ügy végére, a novemberi testületi ülésünkön 
visszatérünk rá. Amennyiben nincs további észrevétel vagy kérdés a közbiztonsági beszámolóval 
kapcsolatban, kérem szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e azt? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a közbiztonsági beszámolót elfogadta. 
Gressai Ákos: 
A jegyzőkönyvből egy példányt, amennyiben lehet, kérünk részünkre eljuttatni. Köszönjük. Nem 
is zavarjuk tovább az ülést, további jó munkát kívánunk.  
 
(Az ülés 18 óra 10 perctől Gressai Ákos és Nagy László nélkül folytatódik tovább.) 
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Nagy Károly:  
Időközben megérkezett a Grep Green Zrt képviseletében Makra József úr, akit felkérnék, hogy 
tartsa meg közvilágítás korszerűsítése tárgykörben tájékoztatóját. 

Napirend előtt 

6./ Tájékoztatás közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan 

 
Makra József: 
Egy 12 W-os led lámpát hoztam magammal bemutatásra, amit meg is mutatnék működés közben. 
Érden ilyeneket tettünk föl. Ez a legkisebb teljesítményű lámpa, azonban már ehelyett is van 
újabb kiadás. A mellékutcákban a kompakt 36W-os lámpák erejét hozza, lényegesen kisebb 
energiafogyasztással. 
 
Nagy Károly:  
Részünkről már rögzítésre kerültek azok a jelenlegi kompaktlámpákat helyettesítő ledes izzók 
paraméterei, kialakítottuk a saját igényeinknek megfelelően. Tudomásom szerint az önök ajánlata 
is a mi paramétereink szerint lett kialakítva.  
 
Makra József: 
Mielőtt ebbe belemennék, először is hadd mutatkozzam be, a Grep Green Zrt-nek vagyok 
igazgatósági elnöke, ez egy 2010-ben alapított családi cég, azóta közvilágítás korszerűsítési 
projekteket csinálunk.  
Az általunk képviselt konstrukciót úgy hívják, hogy ESCO típusú beruházás, az energia 
megtakarításból megvalósuló beruházások elnevezése. Az önkormányzatok közvilágítás 
korszerűsítésének finanszírozása meglehetősen nehézkesen indult a konszolidáció időszakában, 
ezért kezdetben Szlovákiában csináltunk ilyen beruházásokat. Magyarországon igazából a tavaly 
előtti év volt az, amikor a bankok már elhitték, hogy az önkormányzatok képesek lesznek 10-15 
éven keresztül fizetni. Ennek az lett a következménye, hogy kicsit nagyobb erővel és nagyobb 
lendülettel tudunk önkormányzatok felé fordulni Magyarországon is, és már van megfelelő háttér, 
megfelelő finanszírozás és megfelelő gyakorlat. A tavalyi évben csináltuk meg Érd város 
önkormányzatának közvilágítását, Bátonyterenyéét, az idén Újhartyánt, tegnap lett kész 
Kővágóörs. 2011-ben csináltuk először Komlót, benne voltunk a paksi közvilágítás 
korszerűsítésben, Magyarországon is már 10-11 önkormányzat közvilágításánál tevékenykedtünk.  
Gyöngyöstarján többször próbálkozott közvilágítás korszerűsítése kapcsán közbeszerzéssel és 
most is sikertelen lett a kiírás. Ennek apropóján kaptam egy megkeresést, és ezért vagyok ma itt. 
A mi megközelítésünk egy kicsit más. Az európai ESCO szövetség tagjaként ezt a beruházást úgy 
definiáljuk, hogy ESCO típusú beruházás az, ahol az ESCO vállalkozók saját forrásból, saját 
kockázatára és a megtérülés végéig saját üzemeltetésben végzi el a beruházást. Mi nem azt 
mondjuk, hogy a beruházás végére ennyi lesz a megtakarítás, és ezt higgyék is el, hanem, hogy ez a 
mi kockázatunk. Önöknek fizetni kell egy bizonyos szolgáltatási díjat a közvilágításért, és az, hogy 
ebből a díjból kijön-e az hogy vissza kell fizetni a beruházás értékét vagy nem, az önöket nem kell, 
hogy érdekelje, legyen ez a mi kockázatunk. Mi viszont csak akkor vállalhatjuk ezt a kockázatot, 
ha mindaddig, amíg a szerződésünk tart, a mi kezünkben van a közvilágítás üzemeltetése, tehát 
nem fognak többet fogyasztani, nem fogják kicserélni, biztosítva lesznek az eszközök és egyebek. 
Ezért a mi konstrukciónkban azt mondjuk, hogy komplex közvilágítás szolgáltatást nyújtunk az 
önkormányzatnak, beleértve, hogy mi fogjuk végrehajtani a korszerűsítést, mi fogjuk üzemeltetni 
a szerződés teljes ideje alatt, minden közvilágítással kapcsolatos ügyben, legyen az szakmai vagy 
egyéb, mi járunk el, ha kiütnek egy oszlopot, ha vitatkozni kell az áramszolgáltatóval, mert 
leszakadt egy vezeték, ha a gallyak összeverik a vezetéket és áramszünet lesz, ez mind-mind a mi 
dolgunk. Ezt az önkormányzatok már pozitív dolognak tartják, hiszen nem sok helyen van erre a 
feladatra megfelelő szakképzettségű emberük.  
Amikor a megkeresés hozzánk megérkezett, akkor az volt a feladat, hogy ezt 10 éves futamidejű 
szerződéssel úgy valósuljon meg, hogy az önkormányzatnak ne kerüljön több pénzébe, mint eddig 
a közvilágítás került. És kerüljön föl még 18 lámpa, bővítésképen. Amint megküldtük 
polgármester úrnak, ez bizonyos körülmények mellett, elvileg sikerülhet. Azonban, ahogy azt a 
korábbi megbeszélésünkön már láttuk, egy újabb közbeszerzési eljárást kellene megindítani. Mi 
azonban megvizsgáltuk, hogy hogyan lehetne törvényesen nem közbeszereztetni. Egyetlen dolgot 
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kell figyelembe venni, azt hogy a szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan a közbeszerzési 
törvénynél az értékhatár az nettó 15 millió forint az első négy évre. Ez az önök jelenlegi 
közvilágításra adott költségei mellett 18-19 millió forint. Ezt kellene leszorítani 15 millió forint alá. 
Ennek mi utánajártunk és egy megoldást találtunk. Egyrészt van a Philipsnek egy új lámpatípusa, 
ami modernebb, mint a korábbiak, 140-150 lumen/W-ot tud, tehát egy W felvett teljesítménnyel 
ekkora fényt tud kibocsátani. Ehhez egy érzékelhető példát mondva, amit 2011-ben Komlóra 
tettünk ki, azok 75-80 lumen/W-ot tudtak. A tavalyi évben is a lámpáink 100-105 lumen/W-t 
tudtak kibocsátani, ez tehát azt jelenti, hogy ugyanazt a fényt, ami a kellemes komfortérzetet 
tudja, hatékonyabban biztosítani, azt ma már kisebb teljesítménnyel is meg tudjuk valósítani. Ez 
tehát azt jelenti, hogy több energiát tudunk megtakarítani. Emellett, a ledes technológiák 
fejlődésével nagyobb sorozatban gyártanak már lámpákat és valamicskét az ár is mérséklődött a 
tavalyihoz képest, ez nagyjából 15%-os csökkenést jelent. És mindehhez hozzáadódik, hogy 
nekünk van egy keretünk még, amit el kell költeni jövő év márciusáig, az úgynevezett NHP 
programon belül, tehát az MNB-s 2,5%-os finanszírozású hitel. Első körben még nem ezzel a 
hitellel számoltam az önök részére, mivel vannak folyamatban lévő projektjeink, amelyhez ebből a 
keretből, mintegy 400 millió forintból kell biztosítani a keretet. Azonban mivel a közbeszerzési 
értékhatár alá kellene lecsökkenteni a beruházás költségeit, újraszámoltuk az értékeket és a 
következő konklúzióra jutottunk, amit a polgármester úrnak is megküldtünk, bár a képviselő-
testület még valószínűleg nem kapta meg. Mivel a költségeket nagymértékben csökkenteni kell, 
ezért ez azt jelenti, hogy 10 év alatt nem lehet megvalósítani a beruházást. Az egyetlen megoldás, 
hogy az eredeti kiírásnak megfelelő színvonalon, a 18 db lámpa bővítéssel együtt nem 10, hanem 
12 éves szerződéssel fog megvalósulni. 5%-kal csökkentjük az önök jelenlegi költségeit és ezáltal 
nagyjából 18.000.- forinttal alámegyünk a közbeszerzési értékhatárnak, így nincs semmiféle 
kötelezettség arra nézve, hogy közbeszerzést kellene kiírni. Amennyiben az ajánlatot közelebbről 
megismeri képviselő-testület, előterjesztésre kerül, és a testület dönt. Természetesen a testület 
belső szabályzata előírhatja, hogy kell-e még további árajánlatokat bekérni, mi csak annyit 
kérnénk, hogy egy előzetes értesítéssel legyenek felénk, hogy tartsuk-e fenn ezt az árajánlatot, 
ezért kérném, hogy minél hamarabb szülessen meg a döntés. Amennyiben ez megtörténik, akár 
még a december 9-én megtartandó gyöngyöstarjáni falunapra is sikerülhet az új közvilágítást 
felszerelni, de ha nem, akkor karácsonyra. Ha nem sikerül a gyors pozitív döntést meghozni, 
akkor nekünk valamely más önkormányzat projektjére kell ezt az összeget elkölteni.  
Azt még mindenképpen meg szeretném jegyezni, hogy pontosan azért, mert hosszú távú 
szerződéseket kötünk, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy gyenge minőségű lámpákkal 
dolgozzunk. Ez a hosszú távú együttműködés alapja. A lámpáim bírják a gyári garancia 
időtartamát, tapasztalat, hogy kevés lámpát kell kicserélni, ezeket is legfőképpen villámcsapás 
miatt. Bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. A megküldött anyagot még nem ismerik képviselő társaim, mivel nagyon friss. 
Részemről két problémát látok, ami nem megoldhatatlan. Nyilván az elsődleges szempont, hogy 
megvizsgáljuk lehet-e egyáltalán közbeszerzési eljárás megindítása nélkül megvalósítani a 
közvilágítás korszerűsítését. Ennek tisztázására jegyző úrral felvettük egy közbeszerzési 
szakemberrel a kapcsolatot, egyelőre egyértelmű választ nem tudott adni. Mindenképpen meg 
kellene várni az ezzel kapcsolatot álláspontot és amennyiben meg lehet valósítani eljárás nélkül, 
természetesen nyitottak vagyunk az ön által felvázolt lehetőségre. Amennyiben nem megkerülhető 
a közbeszerzési eljárás, akkor sem vetném el ezt a megoldást, mivel mindannyiunk szándéka, hogy 
meg legyen valósítva a beruházás. A másik kérdésem már gyakorlatiasabb. Előző cégekkel történt 
tárgyalásaink során kipróbálhattuk a felszerelendő lámpákat. Gondolom az önök részéről is lenne 
lehetőség arra, hogy néhány lámpa felszerelésével megbizonyosodjuk arról, hogy az 
elképzeléseinknek megfelelően fog működni az új világítás. Ahogyan hallhattuk is, 
Bátonyterenyén már működik az önök által felszerelt közvilágítás, a település nincs is messze, a 
testület pedig már volt ilyen jellegű túrán, ahol meg tudtunk nézni egy-egy megvalósult projektet.  
 
Makra József: 
Igazából nincsen akadálya annak, hogy felszereljünk néhány égőt, de nem javasoljuk, mivel 2-3 
lámpa felhelyezése még nem tükrözi a teljes képet. Mivel még a környezetében a régi lámpák 
világítanak, csalóka lehet és ezzel csak időt veszíthetünk. Ennél valóban eredményesebb lehet az a 
megoldás, hogy egy már működő rendszert néznek meg, akár Bátonyterenyén, akár Érden vagy 



 1465

Újhartyánban. Mátraverebélyen már engedélyeztetés alatt áll a folyamat és érdekes kontrasztot 
jelenthet Mátraverebélyről átmenni Bátonyterenyére. Ezt én sokkal jobbnak gondolom, mintha 
felteszünk 3-4 lámpát próbaképpen. Néhány lámpa felhelyezésével nehezen eldönthető, még 
szakember számára is, hogy megfelelőek-e fényviszonyok. Ezért fogjuk megterveztetni szakértővel 
az egyes lámpákat az elhelyezés helyszíne, körülményeinek megfelelően. Nem lehet egyszerűen 
behelyettesíteni a régi lámpákat új, ledesekre, ezért nagy valószínűség szerint el fog térni néhol a 
javasolt fényerő az önök által megadottaktól.  
 
Jenei Károly:  
Amint mondta, júliusban jött ki az új, nálunk alkalmazandó lámpatípus. Ezek szerint még nem ezt 
fogjuk látni Bátonyterenyén. Ez tehát azt jelenti, hogy eleve lesz különbség az ott tapasztaltak és a 
községben felhelyezendők között. 
 
Makra József: 
Igen. 
 
Jenei Károly:  
Másik kérdésem, hogy gyakorlatilag az egy Wattra jutó fényerő kb. 20%-kal nő most az új 
lámpával. Önök figyelembe veszik ezt a későbbiekben, tehát az eddig alkalmazott 15W-os helyett 
12W-at használnak? 
 
Makra József: 
Nem. Fordítva működik a dolog. Az összes gyártó megadja a Watt számait a lámpáknál, de 
igazából az összes lámpát fényerőre méretezik. Ez tehát azt jelentik, hogy a gyártó a lámpa 
kibocsátásakor azt mondja meg, hogy mekkora lumen fényerőt kell leadni a lámpának. És ezt 25 
Wattal vagy 27Wattal állítják elő. Ezért van az, hogy az európai uniós szabvány szerint az egyes 
utcákat be kell sorolni megvilágítási kategóriákba. És ezekhez a megvilágítási osztályokhoz kell 
hozzárendelni a megfelelő világító eszközt. Ezt pedig a tervező úgy fogja meghatározni, hogy egy 
adott helyre pl. kell 3500 lumen és akkor azt a lámpát kell kiválasztani, amelyik tud 3500 lument 
leadni. És hogy ez 28 Wattot vesz fel vagy 27-et vagy 25-öt, az a gyártótól függ. 
 
Jenei Károly:  
Másik megjegyzésem a közbeszerzésre vonatkozna. Legutolsó eljárásunk meglátásom szerint nem 
jól lett kiírva, ezért nem lett sikeres. Meg lehet csinálni egy közbeszerzési kiírást úgy, hogy legyen 
nyertes az eljárás végén. Úgy gondolom, hogy csak azért nem szabad esetleges törvénytelenségbe 
bonyolódni, hogy meg tudjuk valósítani a közvilágítás korszerűsítését.  
 
Makra József: 
Teljesen egyetértek és joga és kötelessége a képviselő-testületnek utánanézni, hogy az általam 
említett paraméterekkel is ki kell-e írni a közbeszerzést. Mi már több településen végeztünk 
közvilágítás korszerűsítést. Volt, ahol a beruházás költségei nem érték el azt az értékhatárt, ahol 
már kötelező kiírni a közbeszerzést. Minden település adottságai mások. Azonban a közbeszerzés 
esetében az átfutási idővel is számolni kell, és eközben az eredményesség is kétséges.  
Szecskő Zsolt: 
Említette, hogy a szerződés ideje alatt az önöké az üzemeltetés során keletkező meghibásodással 
járó felelősség. Önöknek hol van telephelyük? Mennyi időre lehet számítani, amíg kijavítják a 
hibát? Vagy van a közelben olyan cég, amelyet meg tudnak a hibajavítással bízni? 
 
Makra József: 
Mi a beruházásban, mint fővállalkozó veszünk részt. Nem tartunk fenn külön apparátust, hogy a 
mi embereink javítsák ki az előforduló hibákat, nem is lenne rá kapacitásunk, nem is lenne 
értelme. Mindig a környéken keresünk megfelelő vállalkozót. De meg kell mondanom, hogy 
amennyiben egy közvilágítás jól van kiépítve, minimális beavatkozást igényel. Ha jól tudom, 
önöknek jelenleg is van egy karbantartó csapatuk, valószínűleg őket fogjuk megbízni, hiszen itt 
vannak, jól végzik a munkájukat, lehet rájuk számítani. Természetesen mi állunk a hátuk mögött 
szakmailag, és a szerződés is rögzíti, a hiba elhárítási kötelezettség idejét. Nagy csomópont, 
forgalmas szakasz esetében 48 óra alatt kell elhárítani, ha háromnál több lámpa esik ki egy 
szakaszon, azt is 48 órán belül kellene, de az az áramszolgáltató feladata. 
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Szecskő Zsolt: 
De önöknek kell az áramszolgáltatónál ezt elérni. 
 
Makra József: 
Igen, bár nem a kedvenc feladatunk közé tartozik. Az egyedi hibák pedig, ha vannak az egyes 
utcákban, annak a határideje 14 nap. A szerződésekben szinte minden esetben ezt írják elő. 
 
Szecskő Zsolt: 
Megegyezés alapján akár ez lehet 5 nap is. 
 
Makra József: 
Igen. A gyártó hosszú távú garanciát vállal a termékre, amit általában hoznak is a lámpák, 
elmondható, hogy alig van hiba. A gyártó garantálja, hogy 100.000 üzemóra múlva is a lámpa 
kibocsátja a fényerejének 80%-át. Ez 25 év. És ha ezt követően csak 70%-át bocsátja ki, akkor a 
gyártónak ki kell cserélnie, mivel nem hozza a garanciában vállaltakat. Lényegében csak az 
elektronikában lehet a hiba. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. Az anyagot a képviselő társaimnak elküldjük, azt szeretném, ha minél előbb 
átnéznénk, megbeszélnénk. Bátonyterenyébe el is lehet menni megtekinteni az ottani 
közvilágítást. Megtudjuk a közbeszerzéssel kapcsolatos törvényi előírásokat, és amennyiben 
jelenleg nincs további kérdés, akkor az anyag megismerése után minél hamarabb össze fogunk 
ülni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A közbeszerzés becsült értéke a közbeszerzési törvény alapján: a közbeszerzés megkezdésekor 
annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált teljes ellenszolgáltatást. Két kivétel van 
gyakorlatilag, amikor máshogyan kell számítani a becsült értéket. Az egyik, amikor rendszeresen 
vagy időszakonként visszatérően kötött szerződésről van szó, a másik esetben pedig olyan 
szerződésről van szó, amely nem tartalmazza a teljes díjat. A kiküldendő szerződés-tervezetben 
144 hónapos szolgáltatási időszakról van szó, amely 144 hónapra az éves díjból a szolgáltatás 
teljes értéke következik. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a szerződés nem tartalmazza a 
szolgáltatás teljes értékét. Azt sem lehet mondani, hogy határozatlan időre szóló szerződésről van 
szó és ez alapján mindössze a 48 hónapot kell a szolgáltatási értékből figyelembe venni a becsült 
érték meghatározásánál, mert alapvetően ez egy határozott idejű szerződés, amely 144hónapra 
szól és a 144 hónaplejártát megelőzően nyilatkozhatnak a felek, hogy ezt fel akarják-e mondani 
vagy határozatlan idejű szerződéssé válik. A szerződés-tervezeten majd nem az a cég fog látszódni, 
mint amit a jelenlévő Makra úr képvisel, kérem ismertesse ennek magyarázatát a képviselő-
testülettel, illetve hogy mi az összefüggés a különböző cégek között. 
 
Makra József: 
Egyszerű oka van a dolognak, ma Magyarországon akkor lehet finanszírozási forráshoz jutni, ha 
valamilyen támogatott formára jelentkezik a cég. Támogatási források általában európai uniós 
támogatások. Az Európai Uniós rendszer miatt meg van határozva az az értékhatár, ameddig az 
egyes cégek igényelhetik ezeket a támogatásokat, ez az úgynevezett de minimis támogatás. A Grep 
Green Zrt gyakorlatilag Érd közvilágítására vette igénybe ezt a támogatást és teljes mértékben ki is 
használta. Magyarul mi már nem kapatunk sem MNB-s sem MFB-s forrásból támogatást. 
Ellenben sem a jogszabály, sem a gyakorlat nem tiltja, hogy az adott feladatra projek cégek 
legyenek létrehozva, ezért létezik egy úgynevezett PS Project Kft, amely együttműködik a Grep 
Green Zrt-vel, de nem ő a tulajdonos. Magát a beruházást a Grep Zrt fogja lebonyolítani és ő is 
fogja üzemeltetni, a PS Project megbízásából. De a szerződést sem önökkel, sem a hitelintézettel 
közvetlenül nem kötheti meg a Grep Green Zrt. Ezt elfogadta a bank is és támogató hatóság is, 
tehát az MNB-nek sem volt kifogása ellene. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ilyen 
projektcégeket létrehoznunk, Az MNB támogatást nyújt más cégeknek is, akik ilyen 
projektcégeket hoztak létre, hogy ne legyenek európai uniós összeférhetetlenségek.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
És ez a projektcég alakult idén? 
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Makra József: 
Úgy emlékszem, hogy tavalyi alapítású. De ő csinálja Újhartyánt, Mátraverebélyt, Kővágóőrsöt, 
kihasználják azt a keretet, amit a jogszabályok biztosítanak.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tehát akkor már tudott nyertes ajánlattevőként megjelenni a PS Project Kft más 
közbeszerzésekben? 
 
Makra József: 
Igen, már vannak folyamatban lévő közbeszerzései. Az üzemeltetést a Grep Green Zrt fogj ellátni, 
hiszen MEH engedéllyel rendelkező cégnek kell lennie, ez pedig a Grep Green Zrt. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Gyakorlatilag a szolgáltatásban a Grep Zrt lesz a PS Project alvállalkozója.  
 
Makra József: 
Egészen pontosan így van. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Megbeszélés után vissza fogunk térni rá. 5 perc szünetet 
rendelek el. 
 
(A testületi ülés a szünetet követően folytatódik.) 

II. napirend Beszámoló a Napközi Otthonos óvoda 2016-2017. évi oktatási évéről 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ha jól tudom, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beszámolót. 
 
Szecskő Zsolt:  
Igen megtárgyalta, kérdéseinkre választ kaptunk, ezáltal elfogadásra javasoljuk a képviselő-
testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Megkérdezem az óvoda igazgató asszonyát, hogy van-e kiegészítése a beszámolóhoz? 
 
Szecskő Tiborné 
Nincs. Úgy gondolom, mindent beleírtam. 
 
Nagy Károly:  
Kérdés van-e a beszámolóhoz? 
 
Már Ágnes:  
Ha jól tudom, az élelmezésvezető beadta a felmondását. A megüresedő pozíció betöltésével 
kapcsolatban vannak-e már elképzelések? 
 
Szecskő Tiborné 
Keressük a megfelelő embert. Akit eddig megkérdeztünk, másik munkahelyről jönne, azonban a 
fizetés nálunk kevesebb, mint a jelenlegi helyén. Mi csak a garantált bérminimumot tudjuk 
biztosítani és a jelenlegi fizetése közel 100.000.- forinttal több. 
 
Szecskő Zsolt:  
Milyen végzettség, illetve milyen egyéb képesség kell a pozíció betöltéséhez? 
 
Szecskő Tiborné 
OKJ élelmezésvezető tanfolyam elvégzése. 
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Már Ágnes:  
Amennyiben folyamatban lévő tanulmányok is elégségese, a jelenlegi konyhai dolgozók közül 
nincs, aki vállalni tudná a tanfolyam elvégzését? 
 
Szecskő Tiborné 
Holnapra körbe fogok kérdezni. Akit szerettünk volna, dietetikus. Sajnos egyre nagyobb igény van 
a gyerekek között arra, hogy az étkezésükre különösen odafigyeljünk, ezért nagyon jó lett volna, 
ha elvállalja, de sajnos nem így történt. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. A beszámolóra visszatérve úgy gondolom, hogy tartalmas, összefogott munka. 
Emellett az óvodáról is elmondható, hogy a vezetés is nagyon jó, minta értékű. Ez nem csak az én 
egyedüli véleményem, más is hasonlóan nyilatkozik. Örülök annak, hogy ilyen jó óvodánk van, és 
annak is örülök, hogy két fiatal óvónőt sikerült alkalmazni, akikkel már az elején meg vagytok 
elégedve, kérem, hogy becsüljük meg őket. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, 
kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 

III. napirend A támogatásban részesült egyesületek 2017. évi beszámolója 

1./ A Gyöngyöstarjáni Pávakör beszámolója 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kérdezem a jelenlévő Nádasdi Lászlónét, a Pávakör vezetőjét, hogy van-e kiegészítése a beadott 
beszámolóhoz? 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Nincs. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben képviselő-társaim részéről nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a 
beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Személy szerint meg szeretném köszönni a Pávakör munkáját és ezúton is gratulálok az elért 
sikerekhez. A képviselő-testület nevében is további eredményes munkát kívánok. 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Köszönjük. 

2./ A Nagyik és unokák énekkar beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az énekkar képviseletében ma Grizner Istvánné van jelen, megkérdezném, hogy van-e 
kiegészítése a beszámolóhoz? 
 
Grizner Istvánné: 
Nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen, hogy ilyen lelkesen és fiatalosan folytatják a felmerülő gondok mellett is 
munkájukat és fellépéseikkel színesítik a község mindennapjait. A továbbiakhoz kívánunk erőt és 
jó egészséget. 
 
(Az ülés 18 óra 50 perctől Grizner Istvánné és Nádasdi Lászlóné nélkül folytatódik az ülés.) 

3./ Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 

(A beszámoló a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Bár az egyesület részéről jelenleg nincs képviselő, kérdezem képviselő-társaimat, hogy van-e 
észrevétel, vagy el tudjuk fogadni a beadott beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 

4./ A Gyöngyöstarjáni Polgárőrség beszámolója 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A beszámolót megküldtük, az egyesülettel kapcsolatban elhangzott már néhány gondolat a 
közbiztonsági beszámoló megtartásakor. Megkérdezem, hogy el tudjuk-e fogadni a beküldött 
beszámolót? 
 
Jenei Károly:  
Az elhangzott kiegészítésekkel igen. 
 
Már Ágnes:  
Én is csak azzal tudom elfogadni. 
 
Nagy Károly:  
Meg fogom beszélni a polgárőrség parancsnokával a korábban felvetett problémákat, megoldást 
próbálunk találni rá.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót, kiegészítésekkel elfogadta. 

III. napirend Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Májusi ülésünkről a maira napoltuk a beszámoló megtárgyalását, mivel akkor nem kaptunk 
beszámolót. Talán azért, mivel már akkor körvonalazódott a társulásból való kiválás gondolata. 
Most azonban megérkezett a beszámoló és körünkben van a megbízott vezető is, akitől 
megkérdezem, hogy van-e kiegészítése a beszámolóhoz? 
 
Baloghné Kocsmárszki Katalin: 
Nem kívánom kiegészíteni. 
 
Nagy Károly:  
Tudni kell, hogy januárig működik még a társulás. 
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Baloghné Kocsmárszki Katalin: 
December 31-ig a gyöngyössolymosi társulás keretében működünk. Folyamatban van az új 
működési engedély számunk igénylése, mivel enélkül nem tudjuk a feladatunkat ellátni. Ezúton is 
kérem jegyző urat, hogy amennyiben megérkezik, juttassa el részemre, mert az NRSZH felé 
nekem kötelezettségem van. Úgy tudom, legkésőbb decemberig meg kellene érkeznie, mivel 
december 31-el mindenkit le kell zárni és január 1-től új igénylések alapján felvenni a 
gondozottakat. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Előzetesen egyeztettem a kormányhivatallal, megszűnik az ellátás december 31-én és január 1-
jétől Gyöngyöstarján Község Önkormányzata lesz a szociális szolgáltató, viszont nem 
jogutódlással, hanem gyakorlatilag új szolgáltatóként. Ezért új szolgáltatási engedélyt kell kérni a 
Heves Megyei Kormányhivataltól. Következő napirendi pontunkban azért is tárgyalunk majd a 
szociális gondozói pályázatokról, attól függetlenül, hogy január 1-jétől lesz a kinevezésük, mert az 
engedélyezési eljáráshoz már be kell nyújtani azt, hogy kit akarunk alkalmazni a feladat 
ellátásához. Ehhez a testületnek el kell dönteni, hogy ki lesz ez a személy, és az ő részükre kell 
elkészíteni a munkaügyi dokumentumokat, amely majd az engedélyezési kérelem egyik 
mellékletét fogja képezni.  
Ezenkívül januártól majd újra kell kötni a szolgáltatási megállapodásokat a házi segítségnyújtást 
igénybevevőkkel, azért is kell ezeket januárban elvégezni, mert az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma befogadási eljárást fog majd lefolytatni. Ez azért is szükséges, mert ez alapján fogja 
megmondani, hogy 2018-ban mely új szolgáltatóknak fog állami támogatást adni. Ez 
meglehetősen változó, mert 2016-ban 0 főre volt ez a házi segítségnyújtásra kiírva, 2017-ben 
pedig 1800 főre volt kiírva. Tehát az, hogy 2018-ban hány főnek az állami támogatását fogják 
majd elfogadni, az még jelenleg kérdéses. Bízom benne, hogy 2018-ban is úgy fog megjelenni ez a 
minisztériumi közlemény, hogy lesz lehetőség új szolgáltatóknak belépni a finanszírozási 
rendszerbe, és azokat a normatív támogatásokat, amikről korábban az előterjesztésekben írtam a 
házi segítségnyújtásban, ezeket mind igénybe tudjuk venni és meg is fogjuk kapni. Viszont ez a 
közlemény majd januárban fog megjelenni, addigra pedig meg kell szerezni azokat az 
engedélyeket, le kell folytatni azokat az eljárásokat, amik az új szolgáltatások elindításához 
szükségesek. Bízom abban, hogy minden időre le fog zajlani, ezért is van időben ennyire 
előrehozva a beérkezett pályázatok elbírálása, hogy legyen idő a kormányhivatalban is meghozni a 
szükséges döntéseket, hogy január 1-jétől elindulhat a szolgáltatás és bízunk benne, hogy 
januárban ennek a befogadási eljárásnak a keretében az új szolgáltató meg fogja kapni a normatív 
hozzájárulásokat is. Ez nyilván egy folyamatos tevékenység lesz, ugyanis azt, hogy a kihasználtság 
mértéke eléri a 90%-ot, folyamosan tartani kell, ezzel bizonyítva, hogy ez egy működő és igényelt 
ellátás. 
 
Nagy Károly:  
Sajnos mindenben van rizikó, kockázat, még ebben is. De egyelőre térjünk vissza a beszámolóhoz, 
ami számomra azt tükrözi, hogy a gondozottak jól el vannak látva, nincsenek panaszok. Úgy 
gondolom, hogy amennyiben az önkormányzat működtetésében fogjuk ellátni ezt a szolgáltatást, 
ezek között a körülmények között, akkor nagy baj nem lehet. Ha el tudjuk fogadni a beszámolót, 
kérem kézfelnyújtással szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Rá is térnénk a szociális gondozói pályázatok elbírálására, és itt elsőként megkérdezném a 
jelenlévő pályázót, hogy kívánja-e hogy pályázatát zárt ülés keretében bíráljuk el. 
 
Baloghné Kocsmárszki Katalin: 
Nem ragaszkodom hozzá, és a másik pályázó, Major Éva is hasonlóan nyilatkozott. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm.  
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IX. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Pályázatok elbírálása idősek gondozása feladatok ellátására 
(A beérkezett önéletrajzok a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Két pályázat érkezett be a két meghirdetett álláshelyre. Az egyik a jelenlévő Baloghné Kocsmárszki 
Katalin, illetve aki nincs most közöttünk, Major Éva. Mindkét jelentkezőt ismerjük, hiszen 
jelenleg is ők látják el a házi segítségnyújtással járó feladatokat, még a gyöngyössolymosi tárulás 
keretei között. Baloghné Kocsmárszki Katalin ezenkívül megbízott vezető is. A visszajelzések azt 
mutatják, hogy a gondozottak 100%-ban meg vannak elégedve a munkájukkal. 
 
Jenei Károly:  
Két jelentkezőt kell választani? 
 
Nagy Károly:  
Igen, az ellátotti létszám miatt két fő szükséges, ebből egy fő vezető gondozó. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Két pályázat lett kiírva, egy szociális gondozói és egy vezető gondozói. Ez utóbbi azért lett így 
kiírva, mert azokat az adminisztratív és többletfeladatokat is el kell látnia, amit intézményvezető 
hiányában is el kell látni. A szociális gondozói pályázatban pályázati feltételként középfokú 
képesítést, az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti képesítést, szociális alapellátásban szerzett 
legalább 3-5 év tapasztalatot, számítástechnikai felhasználói képességeket, büntetlen előélet, 
cselekvőképességet, illetve előnyt jelent emelt szintű szakképesítés, gyöngyöstarjáni helyismeret, 
Gyöngyöstarján területén korábban végzett munka a pályázatban kiírt munkakörben. Hasonlóan 
lett összeállítva a vezetői gondozói pályázati kiírás is, itt is előnyt jelent a legalább egy éves vagy 
egy év alatti vezetői tapasztalat. Ez a vezetői tapasztalat a pályázónál jelenleg van meg, mivel a 
gyöngyössolymosi központ megbízott vezetője Baloghné Kocsmárszki Katalin. A két, nyilvánosan 
megjelentetett pályázati kiírásra két pályázat érkezett. 
 
Jenei Károly:  
Január 1-től fogjuk alkalmazni őket? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
2018. január 1-jétől lehet majd betölteni, akkortól indul az önkormányzat szolgáltatása.  
 
Nagy Károly:  
Bár a pályázat azt bizonyítja, de megkérdezném Katalint, hogy hosszú távon gondolkodik-e 
Gyöngyöstarjánban? 
 
Baloghné Kocsmárszki Katalin: 
Igen. 
 
Már Ágnes:  
Én még azt szeretném hozzátenni, hogy személyesen ismerjük őket és 100%-osan meg vagyunk 
velük elégedve, nem csupán a doktor úr és én, de a betegek részéről is csakis pozitív visszajelzést 
kaptunk. Csak támogatni tudom a jelentkezésüket. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a kiegészítést. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk 
elsőként a vezető gondozó pályázatról az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Baloghné Kocsmárszki Katalint (anyja neve Kántor Ilona, született 
Sárospatak,  1981.04.06.) 3200 Gyöngyös, Legenda u. 2 szám alatti lakost a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. január 1. napjával. 
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Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: házi segítségnyújtás - vezető gondozó 
A próbaidő időtartama 2018.01.01-2018.04.01. 
Besorolás Kjt. szerint. Bérezés a Kjt. és végrehajtási rendeletei szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
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 77/2017. (IX. 28.) 
KT határozata 

 
vezető gondozói pályázat elbírálásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Baloghné Kocsmárszki Katalint (anyja neve Kántor Ilona, született 
Sárospatak,  1981.04.06.) 3200 Gyöngyös, Legenda u. 2 szám alatti lakost a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. január 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: házi segítségnyújtás - vezető gondozó 
A próbaidő időtartama 2018.01.01-2018.04.01. 
Besorolás Kjt. szerint. Bérezés a Kjt. és végrehajtási rendeletei szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Most pedig a szociális gondozói pályázattal kapcsolatosan kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 

„ 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Major Éva Györgyit (anyja neve Faragó Ilona, született 
Jászárokszállás, 1963.11.07.) 3036 Gyöngyöstarján, Deák F. u. 34. szám alatti lakost a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. 
január 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: házi segítségnyújtás - szociális gondozó 
A próbaidő időtartama 2018.01.01-2018.04.01. 
Besorolás Kjt. szerint.  Bérezés a Kjt. és végrehajtási rendeletei szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
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 78/2017. (IX. 28.) 
KT határozata 
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szociális gondozói pályázat elbírálásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Major Éva Györgyit (anyja neve Faragó Ilona, született 
Jászárokszállás, 1963.11.07.) 3036 Gyöngyöstarján, Deák F. u. 34. szám alatti lakost a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. 
január 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: házi segítségnyújtás - szociális gondozó 
A próbaidő időtartama 2018.01.01-2018.04.01. 
Besorolás Kjt. szerint.  Bérezés a Kjt. és végrehajtási rendeletei szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
(19 óra 05 perctől Szecskő Tiborné és Baloghné Kocsmárszki Katalin nélkül folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly:  
Visszatérnénk még a meg nem tárgyalt napirendi pontokhoz. 

V. napirend Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az iskola igazgatójának beszámolója nem érkezett meg 
hozzánk, és mivel most is hamarabb elment a testületi ülésről, így még szóban sem tudja 
megtartani azt. Javaslom, hogy következő testületi ülésünkre napoljuk el a napirendben szereplő 
beszámoló megtartását. 
 
Szecskő Zsolt:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Mivel ez megváltoztatja az munkatervünkben meghatározott, október 12-i képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjait, munkatervünket határozattal kell módosítani. Amennyiben nincs további 
észrevétel ezzel kapcsolatban, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
következők szerint módosítja: 
A 2017. október 12-i ülés 3. napirendje  
"3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól, a 
2016/2017. tanév összefoglaló értékelése 
Előadó: általános iskola intézményvezetője" 
A Képviselő-testület felkéri Kissné Matin Évát, hogy a beszámoló előterjesztését a Képviselő-
testület részére 2017. október 6. napjáig küldje meg. 
 
Felelős: Kissné Matin Éva intézményvezető 
Határidő: 2017. október 6. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2017. (IX. 28.) 

KT határozata 
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általános iskola beszámolójának elnapolásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
következők szerint módosítja: 
A 2017. október 12-i ülés 3. napirendje  
"3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól, a 
2016/2017. tanév összefoglaló értékelése 
Előadó: általános iskola intézményvezetője" 
A Képviselő-testület felkéri Kissné Matin Évát, hogy a beszámoló előterjesztését a Képviselő-
testület részére 2017. október 6. napjáig küldje meg. 
 
Felelős: Kissné Matin Éva intézményvezető 
Határidő: 2017. október 6. 

III. napirend Támogatásban részesülő egyesületek 2017. évi beszámolója 
Nagy Károly:  
Nem kaptuk meg sem a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolóját, sem pedig 
a Községi Sportkörét, ezért ezen beszámolók megtartását is javaslom a következő testületi ülésre 
elhalasztani. Mivel ez is módosítja a munkatervünket, kérem határozatban szavazzunk az alábbi 
javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
következők szerint módosítja: 
A 2017. október 12-i ülés 4. és 5. napirendje  
"4./ A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2016-2017. évi beszámolója 
   Előadó: Egyesület elnöke  
5./ A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 2016-2017. évi beszámolója 
Előadó: Sportkör elnöke" 
A Képviselő-testület felkéri Tóthné Kis Ildikót és Jenei Károlyt, hogy a beszámoló előterjesztését a 
Képviselő-testület részére 2017. október 6. napjáig küldje meg. 
Felelős: Tóthné Kis Ildikó elnök, Jenei Károly elnök 
Határidő: 2017. október 6.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2017. (IX. 28.) 
KT határozata 

 
támogatásban részesült egyesületek beszámolójának részbeni elnapolásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
következők szerint módosítja: 
A 2017. október 12-i ülés 4. és 5. napirendje  
"4./ A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2016-2017. évi beszámolója 
   Előadó: Egyesület elnöke  
5./ A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 2016-2017. évi beszámolója 
Előadó: Sportkör elnöke" 
A Képviselő-testület felkéri Tóthné Kis Ildikót és Jenei Károlyt, hogy a beszámoló előterjesztését a 
Képviselő-testület részére 2017. október 6. napjáig küldje meg. 
Felelős: Tóthné Kis Ildikó elnök, Jenei Károly elnök 
Határidő: 2017. október 6. 

VI. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  

Nagy Károly:  
 26/2017. (III. 23.) erdélyi utazás támogatásáról. A támogatás a határozatban szereplő 

módon kiosztásra kerül, az út nagyon jól sikerült, elhatároztuk, hogy meg fogjuk 
ismételni. 
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 34/2017. (V. 25.) Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás elfogadásáról. A megállapodást megkötöttük. 

 35/2017. (V. 25.) a 2016. évi gyámhatósági beszámoló elfogadásáról. A beszámoló 
elfogadásra került, megküldtük a Heves Megyei Kormányhivatalnak. 

 36/2017. (V. 25.) iskolai pedagógusok kirándulásának támogatásáról. A támogatást 
biztosítottuk.  

 37/2017. (V. 25.) a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadásáról. A beszámolót elfogadtuk, a döntésről tájékoztattuk a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési vezetőjét. 

 39/2017. (V. 25.) rendelettervezet előkészítéséről. A rendelettervezetet a mai testületi 
ülésen fogja tárgyalni a képviselő-testület. 

 40/2017. (V. 25.) önkormányzati utak javításáról. A szerződést megkötöttük. 
 41/2017. (V. 25.) helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról. A felülvizsgált Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot megküldtük a Türr István Képző és Kutató Intézet egri 
irodájának. 

 42/2017. (V. 25.) EFOP-1.8.2-17 jelű, alapellátást érintő pályázat támogatásáról. A 
hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került. 

 43/2017. (V. 25.) rendezvénysátrak beszerzése. A sátrak megérkeztek. 
 44/2017. (V. 25.) igazgatási szünet elrendeléséről. A szünetet elrendeltük, Erdélybe 

kirándultunk. 
 45/2017. (VI. 20.) Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulásból kilépésről és házi segítségnyújtás megszervezéséről. 
Kilépési szándékunkat megküldtük az érintetteknek, az önálló feladatellátás 
megszervezése folyamatos, ezzel kapcsolatban is lesz a mai testületi ülésen eldöntendő 
kérdés. 

 46/2017. (VI. 20.) a Bíráló Bizottság tagjainak választásáról szóló 78/2016. (X. 27.) KT 
határozat módosításáról. A határozat módosításra került, amelyen a bíráló bizottsági 
tagok névsora is szerepel. 

 47/2017. (VI. 20.) a "Közvilágítás bővítése, korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján 
község területén" tárgyú közbeszerzés eredményéről. Ahogy már volt róla szó, sajnos 
eredménytelen lett a közbeszerzési eljárásunk, erről az érintetteket tájékoztattuk. 

 48/2017. (VI. 20.) közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos 
intézkedésekről. A második közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos intézkedések 
megtörténtek. 

 49/2017. (VI. 20.) közbeszerzési eljárás megindításáról. A második eljárást megindítottuk. 
 50/2017. (VI. 20.) közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásáról. 

Meghatároztuk. 
 51/2017. (VI. 20.) közbeszerzési eljárásban saját kezdeményezésre meghívott 

ajánlattevőkről. Az ajánlattevőket kiválasztottuk. 
 52/2017. (VI. 20.) közvilágítás közbeszerzésének ajánlattételi felhívásáról. A felhívást 

közzétettük. 
 53/2017. (VI. 20.) bíráló bizottság tagjainak választása. A tagokat megválasztottuk. 
 55/2017. (VI. 20.) védőnői szolgálat kiviteli terveinek elkészítéséről. Másik helyszínt 

választottunk a védőnői szolgálat kialakítására, a tervek elkészítése folyamatos. 
 56/2017. (VI. 20.) munkaterv módosításáról. A módosított munkatervet megküldtük az 

érintetteknek. 
 57/2017. (VI. 20.) igazgatási szünetről. A szünetet elrendeltük, köztisztviselőkkel és 

önkormányzati dolgozókkal kiránduláson vettünk részt, köztisztviselői nap alkalmából, 
melyet csak ilyen módon tudtuk megszervezni. 

 58/2017. (VI. 20.) közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról. A Művelődési 
Házban lévő hangosítás fejlesztésére a pályázatot benyújtottuk a Magyar Államkincstár 
részére. 

 59/2017. (VII. 13.) Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás módosításáról. A módosítással további települések 
csatlakozását tettük lehetővé. 

 60/2017. (VII. 13.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról. A 
közszolgáltatási szerződést felmondtuk. 
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 61/2017. (VII. 13.) víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéséről és ellátásért felelős 
képviseletéről. A szerződés aláírásra került. 

 62/2017. (VII. 13.) általános iskola vagyonkezelési szerződéséről. A szerződést aláírtam. 
 63/2017. (VII. 13.) óvoda épületének tetőszigeteléséről. A szerződést az óvoda igazgatója 

aláírta. 
 64/2017. (VII. 24.) közvilágítás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció jóváhagyásáról. A dokumentációt jóváhagytuk. 
 65/2017. (VII. 24.) asztalitenisz csoport működéséről. A csoport támogatásáról a vezetőt 

értesítettük. 
 66/2017. (VIII. 8.) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséről. A pályázatot 

beadtuk. 
 67/2017. (VIII. 8.) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési pályázathoz 

szükséges projekt tervről. A nyertes ajánlattevőt értesítettük. 
 68/2017. (VIII. 8.) beszerzési szabályzatról. A szabályzatot módosítottuk. 
 69/2017. (VIII. 8.) települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról. A pályázatot beadtuk. 
 72/2017. (VIII. 31.) gyalogátkelőhely kivitelezési munkáiról. A kivitelező a terveket 

benyújtotta. 
 73/2017. (VIII. 31.) helyi piac pályázat előkészítéséről. A pályázatot előkészítettük. 
 74/2017. (VIII. 31.) idősek települési támogatásáról. A támogatást 3.000.- forintban 

határoztuk meg, kiosztás október 8-tól történik. 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben meghozott 
döntésekkel kapcsolatban az utolsó testületi ülés óta születési támogatást 6 fő, temetési 
támogatást szintén 4 fő kapott. 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, térjünk át a következő napirendre. 

VII. napirend Települési arculati kézikönyv elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést mindenki korábban megkapta, ezenkívül a Kulturális és Településfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta a beérkezett anyagot.  
 
Jenei Károly:  
Ha jól tudom, december 31. az új határidő.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen. Addig is folyamatosan készülnek el hozzá az anyagok, most éppen a partnerségi rendelet 
elfogadásával kapcsolatos rendelettervezet került napirendre. Jogszabály változások miatt új 
rendeletet kell alkotni arról, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot azokkal, akik a települési arculati 
kézikönyv megalkotásánál, akár egy helyi építési szabályzat felülvizsgálatánál, akár egy 
településkép védelmi eljárásban nyilatkozni akarnak. 
 
Jenei Károly:  
Plakátolás is belekerül? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A reklám is belekerül, de mint a bizottsági ülésen is volt róla szó, a politikai plakátok nem 
tartoznak bele ebbe az eljárásba. A gazdasági célú hirdetéseket lehet majd irányítani, hogy milyen 
formában jelenjen meg, de az majd a településkép védelmi rendeletnek lesz a része, aminek a 
kidolgozása még nem fejeződött be. A megküldött kézikönyv tervezet javítását követően fel fog 
kerülni a honlapra, ezenkívül hirdetőtáblán is meg fog jelenni, hogy ebben a kérdésben 
nyilatkozhatnak a lakosok és az érdekérvényesítési szervezetek. Azonban előzetesen még nem 
sikerült leegyeztetni a lakossági fórum időpontját, ezt kellene meghatározni, minél hamarabb, 
akár már októberben.  
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Már Ágnes:  
Az egyesületek, szervezetek és a lakosok véleményezhetik, de a döntő szó kinek a kezében van? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A képviselő-testületében. A testületnek majd egy határozattal kell elfogadni az arculati 
kézikönyvet és emellé társul egy településképi rendelet, ami majd módosítja a helyi építési 
szabályzatot, mert azokat az elemeket, amelyek most a jogszabály útján a helyi építési 
szabályzatban nem szabályozhatók, viszont most még benne vannak, azokat át kell tenni egy 
másik rendeletbe és majd ekkor kell eldönteni, hogy változatlan formában teszi-e át a testület 
vagy valamit módosít rajta.  
Amiről most dönteni kell, az a partnerségi rendelet, hogy hogyan vonjuk be ezeket a személyeket, 
szervezeteket ebbe a véleményezésbe és végül mit fogunk ezeknek a véleményeknek az 
összegezése után tenni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Amennyiben nincs további kérdés és el tudjuk fogadni az előterjesztés 
szerinti partnerségi rendeletet, kérem kézfelnyújtással szavazzunk!  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2017. (X. 03.) önkormányzati rendelete  

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 
(Rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ehhez kapcsolódik egy partnerségi szabályokról szóló határozat, amit az előterjesztés szintén 
tartalmaz. Ez a korábbi partnerségi szabályokról szóló határozatot hatályon kívül helyezi.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben egyet tudunk érteni, kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslatnak 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2017. (IX. 28.) 
KT határozata 

 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásával összefüggő 

intézkedésekről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület – Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelete hatályba lépésével 
egyidejűleg – Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Településfejlesztéssel és 
Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 39/2013. (VI. 27.) 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Gyöngyöstarján Község Településképi Arculati  
Kézikönyve és településképi rendelete egyeztetését a továbbiakban Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
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településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. 
(X. 3.) önkormányzati rendelete szerint kell lefolytatni. A Képviselő-testület a Településképi 
Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítésével érintett területként Gyöngyöstarján 
Község teljes közigazgatási területét jelöli ki.  
3. A Képviselő-testület a települési arculati kézikönyv véleményezése tárgyában lakossági fórumot 
tart.  
A lakossági fórum ideje: 2017. október 16. (hétfő) 18 óra. 
A lakossági fórum helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

VIII. napirend Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábbi évekhez hasonlóan ismét lehetőségünk van csatlakozni a Bursa Hungarica pályázathoz. 
 
Szecskő Zsolt:  
A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökeként támogatom, hogy Gyöngyöstarján is csatlakozzon. 
 
Már Ágnes:  
Nem is lehet kérdés. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben egyetértünk abban, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a 2018. évben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2017. (IX. 28.) 
KT határozata 

 
Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozásról 

 
„Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. október 2. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 

IX. napirend Indítványok, egyebek 

2./ A helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba:  
A környezetvédelmi rendelet egy ízben már volt napirenden, a zajvédelmi szabályok 
megállapításával kapcsolatban. Akkor lekerült a napirendről, viszont azóta megérkezett a 
kormányhivatalnak a rendelettervezetről. Ez a vélemény is megküldésre került a testület számára. 
A kormányhivatal ebben a véleményében írja le, hogy egyetértenek azzal a rendelettervezettel, 
amit elküldtem. 
 
Nagy Károly:  
A lényeg tehát, hogy a múlt alkalommal hoztunk egy olyan elvi döntést, amely az éjszakai 
zajhatások csökkentésére irányul. Akkor elsősorban a gázüzemű seregély riasztók használatának 
idejére próbáltunk megoldást találni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rendeletben most az található, hogy a község belterületén és az attól számított 500 méteren 
belül tilos üzemi zajt okozni 20 óra és 7 óra között. 
 
Szecskő Zsolt:  
Mit takar az üzemi zaj kifejezés? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem háztartási tevékenységből keletkező zaj. Az eddigi rendeletünkben az volt, hogy a község 
belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai eszközzel történő 
köznyugalmat, közcsendet sértő zaj okozása, a zajt keltő munkák (fűnyíró gép, kapálógép, 
betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése 20 és 7 óra között. 
 
Nagy Károly:  
A tervezetben ez már üzemi zajként van meghatározva. 
 
Szecskő Zsolt:  
Ez tehát lehet ipari tevékenység is. Én javasolnám az este 10 órát megjelölni. Ilyen 
tevékenységeket folytatnak akár 10 óráig is. Nyáron különösen van még 10 óráig más zaj is. 
 
Már Ágnes:  
Támogatom a 10 órától történő tilalom bevezetését. 
 
Ludányi Ferenc: 
Támogatom. 
 
Jenei Károly:  
Éjszaka a seregély ellen már nem kell riasztás. 
 
Nagy Károly:  
Éjszaka már a vadak ellen riasztanak.  
 
Már Ágnes:  
Bennem még felmerül a kérdés, hogy miért jönnek le az erődről a vadak? Talán a helytelen 
vadgazdálkodás az oka? 
 
Jenei Károly:  
Esetleg az erdészt meg lehetne kérdezni ezzel kapcsolatban, bár amit hallom, neki nincs 
semmiféle vadászati joga ezen a területen. 
 
Szecskő Zsolt:  
A gyöngyöstarjáni vadászoknak lehet, hogy máshol van jogosultsága. A mostani szabályozás 
meglehetősen furcsa ebben a tekintetben. 
 
Már Ágnes:  
Én azt vallom, hogy ha van valakinek vadászati engedélye, legyen felelőssége is. 
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Szecskő Zsolt:  
Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek hozzá nem értése és a szabályozatlanság miatt szaporodtak el 
a vadak.  
 
Ludányi Ferenc: 
Sokan már fel sem mennek az erdőre. A mezőn születnek, itt is maradnak.  
 
Nagy Károly:  
A rendeletre visszatérve, el tudjuk fogadni azzal a változtatással, hogy este 22 óra és reggel 6 óra 
között ne lehessen üzemi zajt kibocsátani, illetve erre az időtartamra tiltsuk be a gázüzemű 
riasztóberendezések működését is? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (X. 03.) 
önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
(19 óra 50 perctől Már Ágnes képviselő nélkül folytatódik az ülés.) 

3./ Kulturális közszolgáltatási szerződés megkötése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban egy munkamegbeszélésen már volt szó róla, ahol Miller Zoltán úr tájékoztatta a 
megjelenteket a lehetőségről. Kockázatot vagy számunkra hátrányt okozó dolgot nem látok benne, 
inkább előnyünkre válhat, mivel a szerződésben szereplő egyszeri ingyenes előadásokra 
sztárvendégek is eljöhetnek. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kulturális közszolgáltatási szerződésben szerepel, hogy a kulturális közszolgáltató nonprofit kft 
felett az önkormányzat majd felügyeleti jogot fog gyakorolni. Csakhogy ez nem a klasszikus alá-
fölé rendeltség költségvetési szervek között, mivel a kulturális közszolgáltató nonprofit kft egy 
önálló gazdálkodó szervezet, csak éppen a kulturális közszolgáltatási szerződést akkor lehet 
megkötni ezzel a céggel, az előadó művészeti tevékenységről szóló törvény alapján, ha az 
önkormányzat felügyeleti jogot gyakorol a közszolgáltató felett. Hogy ennek a felügyeleti jognak 
mi a tartalma, azt nem fejti ki a jogszabály. 
 
Jenei Károly:  
A Miller úr tájékoztatása szerint lehetne pénzügyi ellenőrzés, de ezt részükről kizárta. 
Tulajdonosai nem leszünk a kft-nek, és gyakorlatilag a szakmai felügyelet lehetne, de ebbe nem 
kellene belemenni. Véleményem szerint meg kellene próbálni az együttműködést, mivel valóban 
csak nyerhetünk. A kulturális programjainkat megpróbálhatnánk rajtuk keresztül megszervezni, 
és a költségvetésünkben meglévő, e célra szánt összegeket nekik juttatni. Meglátjuk, mi lesz 
belőle. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A testület tehát nem akarja meghatározni, hogy a felügyeleti jogot milyen formában akarja 
gyakorolni?  
 
Jenei Károly:  
Nem kívánjuk meghatározni. 
 



 1481

Nagy Károly:  
Amennyiben számunkra kedvezőtlenül alakul az együttműködés, szerződést bontunk. 
 
Jenei Károly:  
Vagy szerződésmódosítással meghatározzuk a felügyeleti jog gyakorlásának formáját. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ez egy három éves szerződés lesz. A szerződést a határidőn belül csak akkor lehet felmondani, ha 
valamelyik fél súlyosan megsérti bármely kötelezettségét. A jelenlegi szerződéstervezet olyan 
súlyos kötelezettségszegést említ, mint az évente vállalt egy kulturális rendezvény meg nem 
tartása Gyöngyöstarjánban. Jelenleg ez a cég még bejegyzés alatt van. A testület úgy fogja 
elfogadni ezt a közszolgáltatási szerződést, hogy azt csak bejegyzést követően fogja aláírni a 
polgármester. Még csak egy olyan nyilatkozatot kérnek a polgármester úrtól, hogy nonprofit 
közhasznú kft-ként bejegyezhessék ezt a szervezetet. Ennek pedig az a feltétele, hogy 
közszolgáltatási szerződést kössön egy önkormányzattal, csak mivel ezek időben nem jöhetnek 
csak sorban, ezért kell lenyilatkozni azt a polgármesternek, hogy Gyöngyöstarján kulturális 
közszolgáltatási szerződést kíván kötni ezzel a céggel. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk arról, hogy meg kívánjuk-e kötni ezt a 
kulturális közszolgáltatási szerződést, az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátra Art and Music 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság cégbejegyzésére vonatkozó 
eljárásban történő felhasználás céljából nyilatkozatot tegyen arról, hogy a bejegyzendő Mátra Art 
and Music Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mátra Art and Music Közhasznú 
Nonprofit Kft. jogerős bejegyzését követően a határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződést aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2017. (IX. 28.) 
KT határozata 

 
Előadó-művészeti szervezettel kötendő közszolgáltatási szerződésről 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátra Art and Music 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság cégbejegyzésére vonatkozó 
eljárásban történő felhasználás céljából nyilatkozatot tegyen arról, hogy a bejegyzendő Mátra Art 
and Music Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mátra Art and Music Közhasznú 
Nonprofit Kft. jogerős bejegyzését követően a határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződést aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
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4./ Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséhez hangrögzítő vásárlása 

 
Nagy Károly:  
A korábban használt eszköz elromlott, jelenleg is telefonnal rögzítjük az ülést, ez azonban nem 
jelent tartós megoldást. Megkértem a korábbi készülék beszerelőjét, Varga Lajost, hogy keressen 
ehhez szükséges technológiát és talált is egyet, melyről azt állítja, hogy maximálisan megfelelne 
számunkra. Ez egy nyolc csatornás felvevő készülék, amely a mikrofonokat már korszerű módon 
tudná kezelni. Az ára 132.900.- forint. De megkérem Berta Henriettát, aki a jegyzőkönyveket 
vezeti, hogy mondjon pár szót a jelenlegi készülékről. És segítené-e a munkát egy új készülék 
megvásárlása? 
 
Berta Henrietta: 
A régi készülék egy vezérlőhöz csatlakoztatható diktafon. Mivel nem vagyok műszaki szakember, 
nem tudom, hogy a vezérlő romlott-e el vagy a vezérlő-diktafon csatlakozással van probléma. De 
tény, hogy a felvétel első 15-20 perce még hallható, de aztán hirtelen monoton zúgássá változik a 
felvétel és nem lehet érteni semmi. Így pedig nehéz az ülésen elhangzottakat hitelesen visszaadni. 
Szükség lenne egy megfelelő szerkezetre. 
 
Jenei Károly:  
Mire rögzítene az új készülék? 
 
Nagy Károly:  
SD kártyára, de közvetlenül számítógépet is lehet hozzá csatlakoztatni. Az árát egy picit soknak 
találom, de a szakember szerint erre a célra nem sok. 
 
Ludányi Ferenc: 
Szerintem nem sok. 
 
Szecskő Zsolt:  
Pontosan mi is ez a készülék? 
 
Nagy Károly:  
Egy keverő, és egyben hangrögzítő is. Ebbe lehetne a mikrofonokat csatlakoztatni. Ráadásul már 
egyenként is meg lehet hallgatni a mikrofonokat. 
 
Szecskő Zsolt:  
Egy ilyen komoly technikáért valóban nem sok a 133.000.- forint. Gondolom az SD kártyák külön 
kell beszerezni hozzá. 
 
Nagy Károly:  
Igen. Egy ilyen SD kártyára akár 8 órányi hanganyag is ráfér. 
 
Jenei Károly:  
De biztosan lehet külső tárhelyet is csatlakoztatni hozzá, például egy 1 TB-os winchestert. 
 
Nagy Károly:  
Természetesen a beszerelésnek is lesznek költségei, de Varga Lajos elvállalta és be is szereli. 
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy 1 db Zoom R16 készüléket szerezzen be a Képviselő-testület jegyzőkönyvezését segítő 
hangfelvétel elkészítéséhez bruttó 133000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 




