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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 27-én  
     18,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarján Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt 
Csontos József  
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Megjelentek: 

Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Napirend  
 

1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 

 
(A hirdetmény a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Nagy Károly 
Köszöntöm a megjelenteket, bízom benne, hogy mindenki el fogja mondani a problémáit.  
Elsőként javaslatot teszek a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szecskő Zsolt és Ludányi Ferenc képviselő 
személyében. 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly 
Először engedjék meg, hogy az önkormányzat 2017. évi tevékenységének rövid beszámolójával 
kezdjem el a közmeghallgatást. 

1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 

 
Az Önkormányzat ez évi gazdálkodásáról a következőket szeretném elmondani: 
2017. évben Gyöngyöstarján 330.018 ezer forintból gazdálkodik. 
Ezen belül az óvoda kiadása 93.387 eFt, a Közös Hivatal pedig 68.739 eFt, a kötelező 
önkormányzati feladatokra pedig 167.892 eFt jut. 
Sem az Óvoda, sem a Közös Hivatal működésére nem elegendő az állami támogatás, mindkettőt 
az Önkormányzat bevételeiből kell pótolni. 

Az Óvoda esetében közel 30 millió Ft-al, a Közös Hivatal esetében pedig Gyöngyösoroszi 
támogatása 10.466 eFt, Gyöngyöstarjáné pedig 9.307 eFt. 

A Közös Hivatal Gyöngyöstarjánban 8, Gyöngyösorosziban 7 fővel látta el a feladatokat. 
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Az állami támogatás felosztása a két település között lakosságlétszám arányosan történik, így 
Gyöngyöstarján 61%-ot, míg Gyöngyösoroszi 39%-ot kap. Az e fölötti kiadásokat a két 
önkormányzat külön-külön állja a megállapodásnak megfelelően. 
 
A kiadások fedezetére a bevételek a következők:  
Legnagyobb bevételt az állami támogatás jelenti: 178.887 ezer forint, ez az összköltségvetés több 
mint fele, 54,42%. 
 
Ebből: -     az óvoda működtetésére 42.299 ezer forintot 

- családi napközi üzemeltetésére 1.384 ezer forintot 
- étkeztetésre 21.141 ezer forintot 
- szociális feladatokra 14.931 ezer forintot 
- közművelődés támogatására  2.690 ezer forintot 
- közös hivatal működtetésére Gyöngyöstarján és Gyöngyösoroszi együttes 

támogatásaként 48.640 ezer forintot 
- közvilágításra 6.272 ezer forintot 
- köztemető fenntartásra 3.246 ezer forintot 
- közutak fenntartására 3.745 ezer forintot kapunk. 
-  

A normatív támogatáson felül működési célú támogatást az alábbi jogcímeken kap az 
önkormányzat, az összbevétel 8%-a 

- Közmunka program támogatása                                                 6.256 eFt 
- TB alapból védőnői szolgálat működtetésére:                          4056 eFt 
- Mezőőri szolgálatra                                                                         1.800 eFt 
 

A támogatások után a közhatalmi bevételek a legnagyobb bevételi forrás, az össz bevétel 15,63%-a 
- Magánszemélyek kommunális adója   7.700 eFt  
- Iparűzési adó            26.000 eFt  
- Bírság                200 eFt       
- Gépjárműadó                       6.650 eFt 
- Talajterhelési díj                                                               500 eFt  
- Mezőőri járulék 1.800 e Ft 

 
Az intézmények saját bevételei közé tartozik a gyermekek és az idősek által fizetett térítési díj 
valamint ennek áfa vonzata. Az Óvodában több jogcímen is lehet térítési díjmentességet kérni, így 
ténylegesen a gyerekek elenyésző része (5 fő) fizet az étkezésért. Itt a térítési díj bevétel 
drasztikusan csökkent. 
Intézményi bevétel továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja, ide tartozik az 
árusok által fizetett közterület használat is. Két üzlethelyiség jelenleg üresen áll (Pizzéria és a 
Kenyérbolt), így az Önkormányzatnak jelentős a bevétel kiesése. 
A saját bevételek közé tartozik még a temetői sírhely megváltás, valamint a közkifolyós vízdíjak, és 
a továbbszámlázott szolgáltatások díjai. Összességében 1,5 millió forint az ebből befolyt bevétel 
éves szinten. 
Az önkormányzat összesített 2017. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak: 
- személyi jellegű kiadások:                        134.447 e Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:                30.179 e Ft 
- dologi jellegű kiadások:                          101.127 e Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                             9.800 e Ft 
- egyéb működési célú kiadások:               12.262 e Ft 
- beruházások,                                                      5.297 e Ft 
- felújítások                                                         6.365 e Ft 
 
A személyi jellegű kiadások, ezek járulékai és a dologi kiadások foglalják magukba az intézmények 
és az önkormányzat dolgozóinak illetményét, juttatásait, a fizetendő rezsi költségeket, a kötelező 
önkormányzati feladatok működési kiadásait. 
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2015. évben elindítottuk a Mezőőri szolgálatot. 2 fő teljes munkaidős mezőőrt alkalmazunk, ennek 
kiadása közel 4 millió forintot tesz ki éves szinten. A mezőőri szolgálatra az állami támogatás 
50%-os. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatására, azaz segélyezésre összesen 9.800 e Ft-ot f fordítunk:  
 
Kifizetés jogcíme: 
Temetési segély 
Bursa Hungarica 
Lakhatási támogatásra 
Rendkívüli támogatás  
Gyógyszer támogatás  
Tanszer vásárlás támogatása 
Születési támogatás  
Iskoláskorúak támogatása 
Idősek napjára támogatás 
Szociális célú tűzifa  
 
Településünkön működő civil szervezetek működésének támogatása minden évben két lépcsőben 
valósul meg. Egyik oldalról a képviselők tiszteletdíjuk ellenében felajánlásokat tesznek a 
támogatásra, másik oldalról pedig az Önkormányzat az egyéb bevétele terhére is támogatja a 
szervezeteket. A kifizetett támogatások a következőképpen alakultak: 
 

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör támogatása 2.852 e Ft 
Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 500 e Ft 
Muzsikál Az Erdő Alapítvány  500 e Ft 
Világos Szándékkal Egyesület 200 e Ft 

 
A Pávakör ez évben 310 eFt-ot költhet el, melyet dologi kiadásokra, továbbá az önkormányzat 
egy énektanár megbízási díját fizeti egész évben, a Nagyik és unokák énekkar részére 440 e Ft 
a támogatás, valamint Kis Anna nótaestjét is támogatjuk 150 e Ft-tal. 
 

Beruházások  
 
Bár nem tartozik szigorúan a beruházások közé, de a lakosság teljes közösségét érinti, hogy az 
utak karbantartására ez évben 17 millió forintot terveztünk. 
Az eredeti előirányzatban nem szerepelt, de megvalósult a hivatal épülete előtti zebra a gyermekek 
közlekedésének biztonságosabbá tétele érdekében. 
 

A tervezett felhalmozási kiadások: 
Szerszámok vásárlása                                                                                25 e Ft  
ASP pályázatból számítógép vásárlás 3.449 e Ft 
Térfigyelő kamerák 1.500 e Ft 
Művelődési Ház felújítása 2.500 e Ft 
Közvilágítás hálózat részleges felújítása 1.000 e Ft 
IKSZT pince felújítás                                                      500 eFt     
Községháza gázóra kialakítás       500 eFt   
 
A bevételek növelése érdekében Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évben is több 
pályázatot adott be, melyek a következők: 
Szociális célú tűzifára 2 millió forintot nyertünk. 
 
A legnagyobb elnyert pályázatunk a tavalyi évben a Konyhafejlesztés volt, ennek keretében 16.131 
eFt-ot nyertünk. Ez a beruházás megvalósult, a konyha üzemeltetése zavartalan. 
Ez évben a védőnői hálózat épületének felújítására nyert az önkormányzat 14.762 e Ft-ot. 
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Az Önkormányzatnak nincs fennálló hiteltartozása, jelenleg a bankszámlán összesen 36 millió 
forint van. 
Amint hallották kedves vendégeink, sok minden történt ebben az évben is. Részletekbe most nem 
mentem bele. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Ludányi Ferenc: 
A gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatban lehet hideget is, meleget is hallani a faluban. 
Sokaknak tetszik és meg vannak elégedve vele, de sokan szidják is a bukkanó miatt. 
 
Nagy Károly:  
Ezt már én is tapasztaltam, de mint minden beruházásnál, itt is vannak negatív hangok is. 
Egyáltalán nem találom bajnak, hogy meg lett emelve az út felszíne, így legalább lassítanak az 
autósok és biztonságosabb lesz a gyerekek számára az átkelés. 
 
Szecskő Zsolt: 
A közvilágítással, illetve annak hiányával kapcsolatban is vannak felvetések. Sok helyen, néhol 
hosszú szakaszokon nincs világítás, ami igencsak megnehezíti a sötétben közlekedők helyzetét. 
 
Nagy Károly:  
Ezzel kapcsolatban az új közvilágítás kiépítését vállaló cég vezetője megnyugtatott, hogy Luca 
napra, tehát december elejére megkezdik az új lámpák felszerelését. 
 
Már Ágnes:  
Lehet már tudni valamit az utak felújításáról? 
 
Nagy Károly:  
Az utak helyzetével kapcsolatban többször leveleztünk a közútkezelővel, több esetben kifogásoltuk 
a Gyöngyösről kivezető út, illetve a bekötő út állapotát, jeleztük hogy a helyzet valóban tragikus.  
A válaszok minden esetben érdekesek voltak. Elsősorban a kisebb számú utak élveznek 
elsőbbséget, ami azt jelenti, hogy a fenti utak nem esnek bele a felújítandó kategóriába. A 
karbantartást tudjuk biztosítani, például kátyúzás, de ez természetesen nem olyan, mint egy teljes 
felújítás. Amennyiben nincs további észrevétel, áttérnénk a második pontra. 

2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
 
Nagy Károly:  
Szemetelésről: nem lehetünk elégedettek a környezetünkben tapasztalt állapotokkal, ugyanis 
meg-meg jelennek az útszéleken és az erdők alján a szemétkupacok. Voltak már eredményes 
felderítések, köszönhetően a mezőőröknek is, de ha mindannyian nyitva tartanánk a szemünket, 
biztosan tisztább lenne a határ. Amennyiben az utak szélén találunk vagy a mezőőrök a határban 
fedeznek fel szemétkupacokat, úgy azt a közmunkásainkkal összeszedetjük, hogy ne gyűljön 
tovább a szeméthalom. Több helyre időközönként kitéve, vadkamerával próbáljuk elkapni a 
szemetelőket. Azért is érthetetlen a szemetelés, mert az önkormányzat minden lehetőséget 
megteremtett valamennyi hulladék elszállítására, elhelyezésére.  
 
A másik probléma a faluban a füstölés. Előre megmondom, nincs jó megoldás. Nincs olyan 
megoldás, amely mindenkien megfelelne. Viszont nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy 
mindannyiunknak joga van az egészséges élethez, egészséges levegőhöz. Sokan visszatértünk a fa 
és széntüzeléshez. A nagy házakhoz sokkal több tüzelőt használunk, mint a múlt században 
használtunk. Sokkal szennyezettebb lett a levegőnk, mint régen volt. De ha még tetézzük a 
problémát azzal, hogy nyers, nedves zöldhulladékot, ne adj Isten műanyagot, szemetet égetünk, 
akkor az egészségkárosodás garantált. Tennünk kell az ellen, hogy egyetlen családtagunk se 
szenvedjen 10-20 év múlva tüdőrákban, unokáink ne rendellenességgel szülessenek meg. 27 éve 
vagyok a gyöngyöstarjáni képviselő-testület tagja. Biztos más településen is nehéz elfogadni a 
változást, a megszokottaktól eltérni, de azt tapasztalom, ho9gy nálunk ez hatványozottan igaz. 
Nekünk a közösségi érdeket kell elsősorban figyelembe venni úgy, hogy az egyéni érdekek se 
sérüljenek. Higgyék el, ez lehetetlen. 




