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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 25-én  

     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes  
Szecskő Zsolt  
Ludányi Ferenc 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 lévőket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 5 fő jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Ludányi Ferenc képviselő 
személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását a kiküldött meghívó alapján javasolja elfogadni.  
 
Napirendi javaslat: 
  
I. napirend:A házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai programjának jóváhagyása  
  (1. forduló) 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 II. napirend: A Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft.-ben üzletrész megszerzése 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
 III. napirend: Közvilágítás szolgáltatási szerződés ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok  
  elbírálása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a napirendi javaslatot elfogadta. 
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I. napirend A házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai programjának jóváhagyása 
(1. forduló) 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A jegyző úr és a házi segítségnyújtást végző vezető gondozó által elkészített szakmai programot 
tartalmazó előterjesztést korábban megküldtük. Megkérdezem jegyző urat, van-e esetleg 
kiegészítése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A házi segítségnyújtás működési engedélyezési eljárásának indító lépése a szakmai program 
elfogadása, amit be kell nyújtani a Heves Megyei Kormányhivatalhoz. Ők fogják egy 
szakigazgatási szervezettel közösen véleményezni a szakmai program tartalmát. Amennyiben 
megjegyzésekkel egészítik azt ki, ezekkel együtt egy második forduló keretében a képviselő-
testületnek újból el kell fogadnia a szakmai programot. Abban az esetben, ha nem egészítik ki, a 
jelenleg elfogadásra váró szakmai program lesz Gyöngyöstarján házi segítségnyújtási 
szolgáltatásának szakmai programja. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés a témával kapcsolatban? 
 
Jenei Károly:  
Mennyiben fedi egymást a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetési feladatellátás? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem ugyanaz az ellátotti kör, de vannak átfedések. 
 
Jenei Károly:  
Tudomásom szerint vannak nézeteltérések a két feladatellátást végzők között. Ezt hogyan lehetne 
orvosolni? 
 
Nagy Károly:  
Beszéltem mind a házi segítségnyújtást ellátó gondozókkal, mind az szociális étkezést 
kiszállítóval. Véleményem szerint a nézeteltérést nekik kell megoldaniuk, le kell ülni egymással 
megbeszélni, hogy miből ered a probléma és nekik kell megoldást találni rá. Első körben 
mindenképpen az érintett személyeknek kell megvitatni a gondokat. 
 
Jenei Károly:  
Egyetértek. Magam is úgy látom, hogy a konfliktus az átfedéses területen van, és a megoldást a 
feladatokat ellátó személyek jobban látják. 
 
Szecskő Zsolt:  
Javaslom, hogy ne keverjük össze a két ellátást. Az ebédet kihordó ne végezzen gondozói 
feladatokat, a gondozók pedig ne szállítsák az ebédet, még a kaputól sem. 
 
Nagy Károly:  
Ezeket a kérdéseket meg fogják beszélni és megoldást fognak találni a problémákra. Van-e más 
kérdés? 
 
Már Ágnes:  
Amennyiben a védőnői szolgálat épülete felszabadul, a helyiséget esetleg a házi segítségnyújtó 
gondozók tudnák használni, akár raktárként, az eszközök tárolására, akár irodai célokra. Esetleg 
ki lehetne próbálni, hogy nappali ellátásra megfelelő lenne-e a helyiség. 
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Nagy Károly:  
Felém még nem jelezték a gondozók, hogy szükségük lenne ilyen jellegű helyiségre, de ha felmerül 
az igény, minden további nélkül meg tudjuk oldani az elhelyezésüket. A nappali ellátással 
kapcsolatos felvetéshez pedig első körben fel kellene mérni az igényeket, erre térjünk vissza 
később. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a megküldött 
határozati javaslatnak megfelelően a 2018. január 1-jétől induló házi segítségnyújtás szakmai 
programjáról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2017. (X. 25.) KT 

határozata 
 

házi segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján a házi segítségnyújtás szakmai 
programját jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szakmai programot a szolgáltatásba vétel iránti 
kérelem mellékleteként nyújtsa be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
(A házi segítségnyújtás szakmai programja a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

 

II. napirend A Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft.-ben üzletrész 
megszerzése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban már döntés született arról, hogy közművelődési szerződést kötünk Miller Zoltán úrral. 
A szerződéssel a másik fél megkereste a megfelelő hatóságokat, hogy a nonprofit kft-t 
bejegyeztessék, azonban ez nem sikerült, mivel az önkormányzatnak, mint fenntartónak 
valamekkora tulajdont is kell szerezni a kft-ben. ez lehet akár 1% is, ami a 3 millió forintos 
törzsbetét esetén 30.000.- forint. Miller Zoltán felajánlotta, hogy ezt az összeget akár ő maga is 
kifizeti, ezáltal mintegy odaajándékozva a tulajdonrészt az önkormányzatnak. Javaslom azonban, 
hogy az alakuló társaságban 30 000 Ft névértékű üzletrészt ne ajándékozással szerezze az 
önkormányzat, hanem az üzletrész értékének pénzbeli befizetésével.  
 
Jenei Károly:  
Mivel a kft-ben a tagok csak a törzstőkéjük összegéig felelősek, nem tartom nagy kockázatnak a 
30.000.- forintos tulajdonrész vásárlását. 
 
Nagy Károly:  
A korábban megküldött határozati javaslat némely ponton módosul, a másik fél kérésére, így az 
alábbiak szerint kérem szavazzunk:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft-ben 
(Cégjegyzékszám: 13-09-189545; adószám: 26147495-1-13) 30 000 Ft ellenérték fejében Miller 
Zoltántól üzletrészt vásároljon és ezáltal a társaságban üzletrészt szerezzen. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának képviseletében 
üzletrész megszerzésére irányuló szerződést írjon alá, 30 000 Ft erejéig fizetési kötelezettséget 
vállaljon és az üzletrész megszerzéséhez szükséges okiratokat aláírja. 
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Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyat a társaságban nem hasznosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A határozathozatalhoz minősített többség szükséges. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2017. (X. 25.) KT 

határozata 
 

Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft.-ben üzletrész megszerzésről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft-ben 
(Cégjegyzékszám: 13-09-189545; adószám: 26147495-1-13) 30 000 Ft ellenérték fejében Miller 
Zoltántól üzletrészt vásároljon és ezáltal a társaságban üzletrészt szerezzen. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának képviseletében 
üzletrész megszerzésére irányuló szerződést írjon alá, 30 000 Ft erejéig fizetési kötelezettséget 
vállaljon és az üzletrész megszerzéséhez szükséges okiratokat aláírja. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyat a társaságban nem hasznosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

III. napirend Közvilágítás szolgáltatási szerződés ajánlattételi felhívásra érkezett 
ajánlatok elbírálása 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó 
ajánlattételi felhívás, amelyet megküldtünk három olyan cég részére, amely már legalább annyi 
lámpát fölszerelt egy településen, mint amennyi lámpára igényt tartanánk. A felhívásra két ajánlat 
érkezett. Az egyik a Best-Vill. 2000 Kft., a másik pedig a PS Project Kft. részéről. Mindkét ajánlat 
érvényes. A továbbiakban a képviselő-testület bíráló bizottságként fog működni a beszerzési 
szabályzatunk alapján. 2017. október 25-én 16 órai határidőig két darab pályázat érkezett, ennek 
bontása 2017. október 25-én 16 órakor megtörtént.  
A felkért ajánlattevők: Villámszer Kft. Bátonyterenye, PS Project Kft. Budapest, Best-Vill. 2000 
Kft. Budapest. A bírálat során megtörtént az ajánlatok vizsgálata a közbeszerzési törvény 17. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján, miszerint: A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, 
amely nem tartalmazza a teljes díjat: négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi 
ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. A két ajánlat ennek megfelelően lett értékelve.  
Az ajánlattételi felhívás 336 darab lámpatestre vonatkozott. az első ajánlattevő, a PS Project Kft. 
egy lámpára eső éves fajlagos szolgáltatási díjat nettó 11.110.- forintban határozta meg, ezt 27% 
ÁFA terheli. A közbeszerzési törvény számítása alapján a szolgáltatás értéke így nettó 14.931.840.- 
forint. A második ajánlattevő a Best-Vill. 2000 Kft. volt, az egy lámpára eső éves fajlagos 
szolgáltatás díja nettó 11.850.- forint, amit 27% ÁFA terhel. Ennek alapján a szolgáltatás értéke 
nettó 15.926.400.- forint.  
A közbeszerzési törvény alapján 2017. évben, szolgáltatás megrendelése esetén a nemzeti 
közbeszerzési értékhatár nettó 15 millió forint. A közbeszerzési törvény 114. § (8) bekezdés 
alapján: Ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés 
esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan 
szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az 
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ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az 
ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.  
A legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel kötendő szerződés értéke nettó 14.931.840.- forint, az 
ajánlattevő, figyelemmel a kbt. 114. § (8) bekezdésére jogszerűen alkalmazta a Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzési szabályzatát. Az ajánlattételi felhívás 
14. pontja alapján csak akkor eredménytelen a beszerzési eljárás, ha a bekért ajánlatok alapján 
megállapítható, hogy a beszerzés a kbt. hatálya alá tartozik. Mivel a bekért ajánlatok alapján 
megállapítható, hogy a beszerzés nem a kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, a beszerzési eljárás 
eredményes. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott 
szabályzat III. (1) pontja és a Képviselő-testület 92/2017. (X. 11.) KT határozata alapján a 
Képviselő-testület az alábbi döntést hozza:  
„A „Közvilágítási szolgáltatási szerződés Gyöngyöstarján területén tárgyú ajánlatkérésben” 
érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás nyertese: 
PS Project Kft. Dörgicse, külterület hrsz. 031/59 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.” 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az elhangzott szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Jenei Károly:  
Ha elfogadásra kerül a határozat, mikor lehet új közvilágítás? 
 
Nagy Károly:  
A tervek elkészülte után, akár már az idei Luca napra lehetnek új lámpával megvilágított 
területek. 
 
Jenei Károly:  
A szolgáltatási szerződés tervezetét majd még a testület is látni fogja aláírás előtt? 
 
Nagy Károly:  
Természetesen, amennyiben elkészül a tervezet, vissza fogunk térni a témára. Amennyiben nincs 
további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az előbb ismertetett határozati javaslatnak 
megfelelően. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2017. (X. 25.) KT 
határozata 

 
közvilágítási szolgáltatási szerződés ajánlatkérésének eredményéről 

 
A Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) 
pontja és a Képviselő-testület 92/2017. (X. 11.) KT határozata alapján a Képviselő-testület az 
alábbi döntést hozta: 
A „Közvilágítási szolgáltatási szerződés Gyöngyöstarján területén tárgyú ajánlatkérésben” 
érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás nyertese: 
PS Project Kft. Dörgicse, külterület hrsz. 031/59 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
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IV. napirend Indítványok, egyebek 

 
Nagy Károly:  
Van-e más indítvány? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Van egy önkormányzati vagyonnal, pontosabban a vízi közmű vagyon értékelésével kapcsolatos 
bejelentésem. Változás történt ugyanis, amiről szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Heves Megyei Vízmű Zrt. által 
üzemeltetett, ivóvíz szolgáltatást biztosító vízi közmű vagyon és szennyvízhálózat átfogó 
vagyonértékelését a Interauditor Tanácsadó Kft. elvégezte és az újraértékelt vagyon átvezetését 
követően az önkormányzat üzemeltetésére átadott forgalomképtelen vagyoni elem 133.654.119.- 
forint értékkel növekszik. A vagyonkataszterben az aktiválás illetve a kivezetés 2017. július 1-i 
dátummal megtörtént.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen a tájékoztatást.  
 
 
Nagy Károly:  
Van-e még indítvány? 
 
Jenei Károly:  
A volt kántor házat székhelyeként bejegyző kft. jelenlegi helyzetéről szeretnék informálódni. 
Ebben a kft-ben az önkormányzatnak is tulajdonrésze van, azonban tudomásom szerint már 
régen nem működik a cég. Meg kellene tudni, hogy a tulajdonrészünk értékesíthető-e vagy sem, és 
javaslom, hogy amennyiben igen, adjuk el azt. Az elmúlt években semmilyen visszajelzést nem 
kaptunk a cégről, közgyűlési határozatainak eredményeiről sem értesítettek minket. A kötelező 
törzstőke emelésénél sem vették figyelemben az önkormányzatot, mint tulajdonost.  
 
Szecskő Zsolt:  
A többségi tulajdonosnak fel kell ajánlani megvásárlásra a tulajdonrészünket.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tájékoztatást fogunk kérni a cég jelenlegi helyzetéről. 
 
Nagy Károly:  
Van-e más indítvány? 
 
Már Ágnes:  
Egy felvetéssel kapcsolatban kérdezném, hogy a hétköznap már sikerrel működő asztali tenisz 
sportkört lehetne-e hétvégén is megtartani. A hétköznapokon dolgozó lakosok lehet, hogy 
szívesen lejárnának esetleg szombaton is, amennyiben a Művelődési Házat meg tudnánk nyitni a 
sportolni vágyók előtt. Esetleg büfét is lehetne odaszervezni. 
 
Nagy Károly:  
Jelenleg kedden és pénteken van asztali tenisz. A szombati nap azért lenne talán kicsit 
problémásabb, mert be kellene fűteni a termet, illetve utána ki kellene takarítani.  
 
Szecskő Zsolt:  
Akár az előtérbe is ki lehetne tenni egy pingpongasztalt. Erre már korábban is volt példa. 
 
Jenei Károly:  
Bonyolítja a helyzetet, hogy az asztalok az iskola tulajdonát képezik. 
 
Nagy Károly:  
Az önkormányzatnak is van egy asztala, aminek a tárolása körülményesebb, de megoldható. Fel 
kell mérni az igényt, hány fő szeretne szombaton is jönni, és újra megvizsgáljuk a lehetőségeket.  




