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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Kissné Matin Éva általános iskola igazgatója 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Benedek János Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 

Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Benedek Gyula  
Pálosi Györgyné 
Kis Ferenc 
Ludányi Zoltánné 
Kissné Mácsár Piroska 
Ludányi Mihályné 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, jegyző urat, és a szép számmal megjelent 
meghívottakat, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 fő 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Szecskő Zsolt képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását a kiküldött meghívó alapján javasolja elfogadni.  
 
Napirendi javaslat: 
 
 I. napirend: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak  
  végrehajtásáról 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: 2018. évi munkaterv elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 III. napirend: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
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A Képviselő-testület a javaslattal 6 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 utolsó testületi ülés óta történtek közül két fontos eseményt említenék csupán. Az egyik, hogy 
november 27-én – mondhatni érdeklődés nélküli – közmeghallgatást tartottunk. El kell 
gondolkodni azon, hogyan lehetne jobban felkelteni a falu érdeklődését a következő évben. 
A másik pedig a december 9-i Luca nap megrendezése volt, ahol a két testvértelepülésünkből is 
képviseltették magukat. Elmondható, hogy nagyon jól sikerült a rendezvény, illetve a 
vendégfogadás mindhárom napja, amennyiben voltak is hiányosságok, tanultunk belőle. 
Egy örömteli hírt is szeretnék bejelenteni, ugyanis az előzetes értesítések szerint nyertes lett a 
benyújtott TOP-os pályázatunk, mely az iskola, a Művelődési Ház és a közös hivatal épületének 
szigetelésére, fűtéskorszerűsítésére, illetve nyílászárók cseréjére vonatkozik. Amennyiben nincs 
kérdés, rátérnénk a bizottsági beszámolókra. 

2./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Csontos József:  
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottságnak nem volt ülése a legutóbbi testületi ülés óra. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
 
Szecskő Zsolt: 
Legutóbbi testületi ülés óta egy bizottsági ülést tartottunk, ahol települési támogatásra vonatkozó 
kérelmeket bíráltuk el, illetve a szociális rendelet módosítására tettünk javaslatot, melyet a 
testületi ülést megelőzően a jegyző úr megküldött a képviselők részére, azonban még lenne egy 
további, szóbeli előterjesztésünk a rendelettervezet tárgyalásakor. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Átadom a szót az általános iskola igazgató asszonyának. 

4./ Általános Iskola igazgatójának beszámolója 
 
Kissné Matin Éva: 
November 11-én volt a Márton napi szavalóverseny, amely nagyon jól sikerült. Nagyon sok gyerek 
vett részt, nagyon színvonalas előadásokkal. Folynak az iskolaorvosi vizsgálatok, a Luca napon 
pedig az iskola képviseletében a pedagógusok is kitelepültek a Luca napon puncsot árulni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? 
 
Jenei Károly:  
 Az iskola felújítására vonatkozóan lehet-e már tudni részleteket? Mivel eredetileg mintha arról 
lett volna szó, hogy már ebben az évben elkezdik a munkálatokat. 
 
Kissné Matin Éva: 
Annyit tudunk, hogy december elején írták ki a közbeszerzést, illetve ma voltak kint felmérni, 
hogy hogyan lehetne a napkollektorokat elhelyezni az intézményen. 
 
Jenei Károly: 
Ezek szerint van esély arra, hogy tavasz előtt nem kezdik meg a felújítást. 
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Kissné Matin Éva: 
Nem valószínű. 
 
Nagy Károly:  
Ha nincs további kérdés, megkérem az óvoda vezetőjét, tartsa meg beszámolóját. 

5./ Napköziotthonos Óvoda beszámolója 
 
Szecskő Tiborné: 
Az ősz végére is jutott meglepetés a gyerekeknek, hiszen a Galagonya Bábszínház előadását 
tekinthették meg. November 29-én katasztrófavédelmi ellenőrzés volt az óvodában, a bejárást 
követően ellenőrizték a meglévő dokumentumokat, alapjában véve pozitív véleménnyel voltak az 
intézmény felé, de természetesen a hiányosságokat is jegyzőkönyvezték.  December 4-én a 
nagycsoportosok megnézték a gyöngyösi mikulás birodalmát, sajnos csak egy csoport tudott 
bemenni, mivel a Volán már nem ad rásegítő járatot és ahhoz hogy három csoport bemenjen, ezt 
kellene kérni. Ebből a szempontból tehát már eleve hátrányból indulunk a kirándulásoknál, mivel 
már közösen, a többi csoporttal együtt nem tudunk menni. December 1-jén meghívtuk a tanár 
néniket a nagycsoportos szülőkhöz, szülői kérésre, hogy tájékoztatást kapjanak az iskoláról, az 
ottani lehetőségekről és megismerhessék a tanító néniket. December 5-én szintén az iskola 
szervezésében volt a Művelődési Házban a látványszínház előadása, amin mi is részt vettünk. 
December 8-án pedig hozzánk is elérkezett a Mikulás, Molnár Orsi interaktív zenés 
gyermekműsorán keresztül. A gyerekek csillogó szeme mindent elárult. Nagy erőkkel készültünk 
közösen a szülőkkel a Luca napra, ahol már hagyományosan, házi süteménnyel és mézeskaláccsal 
jelen vagyunk a vásárban. Előtte pedig az ovisaink örömmel hozták le a díszeket a falu 
karácsonyfájára,melyet díszítés után körbejártunk és énekeltünk. Sajnos közben a konyhán a 
burgonyahámozónk elromlott, javítása folyamatban van csakúgy, mint az egyik kiégett 
vezetéknek. December 12-én az intézményi tanfelügyelettől kaptunk ellenőrzést, melynek során 
helyszíni bejárás volt, majd szülőkkel és pedagógusokkal készítettek az intézményről, illetve az ott 
folyó oktató-nevelő munkáról interjút, majd dokumentumokat ellenőriztek. Távozásuk előtt sok 
dicséretet kaptunk, de jelezték a változtatási javaslataikat is. A végleges eredményt majd később 
kapjuk meg. Most pedig nagyon nagy erővel készülünk a karácsonyra, ma megsütöttük a 
gyerekekkel a mézeskalácsot, december 20-án szerdán lesz a karácsonyi ünnepségünk, melyre 
mindenkit nagy szeretettel várunk. A szülői igények alapján december 22-én és január 2-án, tehát 
az iskolai tanítás utolsó és első napján nem igényelték az óvodai ellátást, így az első napunk január 
3-a lesz. 
Karácsonyi harangok, hatoljatok a csontig. Szívekben a szeretet, lángoljon a égig. Lelkeknek 
megnyugvást, szíveknek szeretetet, a családoknak pedig áldott ünnepeket. Ezzel kívánok a magam 
és az óvoda dolgozói nevében békés, boldog karácsonyt mindenkinek! 
 
Szecskő Zsolt:  
Köszönjük. 
 
Már Ágnes:  
Köszönjük. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen. Van-e kérdés az igazgató asszony beszámolójához? 
 
Már Ágnes:  
Milyennek látod a közös szülői értekezletet, lett-e eredménye, milyen meglátásokkal zárult? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igazából ez arról szólt, hogy a szülők kapjanak tájékoztatást arról, hogy az iskolában milyen 
lehetőségek vannak. Több olyan szülő van, akik most költöztek a faluba, nem ismerik a tanári 
kart, az iskola adottságait. Lehetőséget nyújtottunk, hogy megismerhessék a leendő első osztályos 
tanító nénit. Elsősorban az volt a cél, hogy a szülők ne vigyék el a gyerekeket, mivel eleve kicsi a 
létszám.   
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Jenei Károly: 
Hányan vannak? 
 
Szecskő Tiborné: 
15 nagycsoportos van, ebből két fő biztosan marad óvodában, egy esetben még gondolkodnak, 
tehát 12-en. 
 
Jenei Károly: 
Ez meglehetősen kevés. Mi lesz, ha még visznek el más településre iskolába? 
 
Szecskő Tiborné: 
Akkor nagyon kicsi létszámú első osztállyal indul az iskola. 
 
Jenei Károly: 
Nincs már olyan, hogy minimum létszám? 
 
Kissné Matin Éva: 
De van, 14 fő, de kevesebbel is indítottunk már osztályt. Sajnos most egy hullámvölgyben 
vagyunk. Reméljük, hogy emelkedni fog a későbbiekben a létszám. 
 
Nagy Károly:  
Én is reménykedem abban, hogy a későbbiekben több gyermek jön. Ha nincs további kérdés, 
rátérnénk az első napirendi pontra. 

 

I. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

− 38/2017. (V. 25.) közterületek elnevezéséről. A külterületi közterületeinket elneveztük. 
− 54/2017. (VI. 20.) védőnői szolgálat pályázatáról. Többször is volt már szó róla, már csak a 

kivitelezésről kell döntenünk. 
− 95/2017. (X. 25.) közvilágítási szolgáltatási szerződés ajánlatkérésének eredményéről.  Az 

eredmények megvannak, már láthatóak is az új lámpatestek. 
− 96/2017. (XI. 13.) közvilágítási szolgáltatási szerződésről. Megkötöttük. 
− 97/2017. (XI. 13.) közvilágítási fejlesztési finanszírozó bankkal kötendő együttműködési 

megállapodás megkötéséről. A közvilágítás cseréje folyamatban van, ígéretet kaptam, hogy a 
héten be is fejezik a munkálatokat. Ezt követően egy bejárást fogunk tenni a faluban és ahol 
még hiányosak a lámpatestek, oda pluszban fogunk kihelyezni. Amennyiben ti is 
megtapasztaltok ilyen hiányosságokat, szóljatok és intézkedni fogunk.  

− 98/2017. (XI. 13.) gyalogátkelőhely megvilágítása kivitelezési munkáiról. A döntést 
meghoztuk, időközben el is készült. 

− 99/2017. (XI. 13.) Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása. A támogatást 
elutaltuk. 

− 101/2017. (XI. 23.) Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről. Megtörtént, január 1-jétől önálló 
feladatellátás lesz a házi segítségnyújtás. 

 
Itt szeretném elmondani, hogy átruházott hatáskörben hozott döntés keretében 3 fő részére 
állapítottunk meg születési támogatást az elmúlt ülés óta. 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Jenei Károly: 
a közvilágításhoz lenne egy megjegyzése. Végre úgy tűnik, hogy annyi év után sikerült ezt a 
problémát orvosolni és végre egy olyan döntést hoztunk, amellyel kapcsolatban csak és kizárólag 
pozitív visszajelzések jönnek. Azonban az Arany János utca kezdetétől egészen az iskola hátsó 
kapujáig egyetlen világítás sincs, csak a patak túloldalán. Azonban a nagy tujáktól nem lehet 
érdemben érezni a fényerőt az Arany János utca ezen szakaszán.  
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Nagy Károly:  
Igen, tudok a problémáról. Megkérdeztem a kivitelezőt, aki tájékoztatott, hogy ezen a szakaszon, 
illetve az utca ezen oldalán nem villanyvezetékek vannak, hanem telefonvezetékek. Ha ki 
szeretnénk itt építeni a világítást, bővítést kell végezni. 
 
Már Ágnes:  
A tujákat nem lehetne megritkítani, hogy a lámpák fénye átérjen? 
 
Nagy Károly:  
Próbálkoztunk vele, de az ott lakók nem egyeznének bele, de közös döntést még hozhatunk a 
kérdésben. Amennyiben nincs további észrevétel, rátérünk a következő napirendi pontra. 
 

II. napirend 2018. évi munkaterv elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést megküldtük, a munkatervet az idei év munkaterve alapján állítottuk össze mind a 
napirendi, mind az időpontokat tekintve. Amennyiben változtatást szeretnétek, jelezzétek, 
azonban ez, mint tudjuk az év eseményeit tekintve változtatható és változni is fog. Akár rendkívüli 
ülések, akár rendkívüli témák felmerülése kapcsán. Az idei évre tervezett 6 vagy 7 ülés helyett is 
14 ülés volt. Van-e kérdés vagy kiegészítés a munkatervvel kapcsolatban? 
 
Jenei Károly: 
Nem hiszem, hogy most változtatni kellene, hiszen amint elhangzott, év közben úgyis változni fog. 
 
Nagy Károly:  
Alapnak megfelelő, amennyiben változtatni kell, úgyis változtatni fogunk rajta. Jegyző úr, van 
kiegészítésed? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Károly:  
Ha el tudjuk így fogadni a 2018. évi munkatervet, kérem kézfelnyújtással szavazzunk a 
megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2017. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét a határozat 1. melléklete 
szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018, december 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
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III. napirend 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előző évhez hasonlóan készült el a belső ellenőrzési terv a 2018. évre, a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulással együttműködve. Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet által előírt éves ellenőrzési 
terv elfogadására tesz javaslatot az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek, valamint 
a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában.  
 
Nagy Károly:  
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás mindig is kifogástalanul ellátta a belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, úgy gondolom, ezek után is számíthatunk rájuk. A 
benyújtott előterjesztést elfogadhatónak találom, de ha valamilyen plusz ellenőrzési területet 
szeretne a képviselő-testület bevonni a megküldött listába, nyugodtan bővíthetjük azt. 
Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az előzetesen megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2017. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Többcélú Társulását. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A közterület használatáról szóló rendeletünk 2008-as, tehát már elég régi. Azóta 
jogszabályváltozások történtek, többek között azok a jogszabályok is megváltoztak, amelyek 
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alapján meg kell alkotnunk a rendeletet, a felhatalmazó jogszabály is módosult, amely 
rendeletalkotásra hatalmazza fel a képviselő-testületet. Időközben természetesen beépítettük a 
változásokat a helyi rendeletbe, de 2018-ra egy teljesen új rendeletet terjesztek elő a közterület 
használatra vonatkozóan, annak alapul vételével, amelyek az eddigi rendeletünkben szerepeltek. 
 
Nagy Károly:  
Egy-két lényeges pontot ki lehet emelni a változtatások közül? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztésben megpróbáltam a közterület használatának gyakorlati tapasztalataiból 
kiindulni, mi az, ami a községben megjelenik, milyen területeket érdemes szabályozni és melyek 
azok a gyakorlatban nem előforduló esetek, amelyeket nem szükséges. Ennek megfelelően az új 
rendeletben megmaradnak az engedélyhez kötött tevékenységek, de megjelennek olyan területek 
is, amelyek már nem engedélyhez kötött közterület használatnak minősülnek, csak bejelentés 
kötelesek. A korábbiaktól eltérően egy formanyomtatvány került bevezetésre, amelynek 
segítségével az ügyfelek is egyszerűbben tudják benyújtani ezeket a kérelmeket, viszont nem 
minden esetben szükséges benyújtani ezeket, csupán a polgármesternek kell bejelenteni például: 
tüzelő vagy egyéb anyag, dolog, tárgy (pl. költözködésnél bútor, stb.) közterületen történő 
tárolását, rakodását, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg; építőanyagok, építéshez 
szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való közterületi elhelyezését, illetve 
lerakását; a közmű- és közcélú vezetékek üzemzavar-elhárítását, ha az az öt munkanapot nem 
haladja meg. 
Nem kell kérelmet sem benyújtani ha az önkormányzat vagy intézménye saját maga használja a 
közterületet vagy azt az önkormányzat vagy intézménye építési, karbantartási vagy bontási 
munkálataihoz használja.  
A településképi rendelettel, illetve a központi reklámokkal kapcsolatos szabályozással 
összefüggésben is jelennek meg közterületi reklámokkal kapcsolatos rendelkezések a közterület 
használati rendeletben. Mint eddig is, ezután is szabályozza azt, hogy ki köti meg a közterület 
használatról szóló megállapodást, illetve milyen eljárásrendben; szabályozza azt, hogy ennek mi a 
díja; külön rendelkezések vannak arra vonatozóan, hogy a zöldterületeket, mint közterületeket 
hogyan kell  használni. Szabályozza az állattartás és közterületek használatának kapcsolatát, 
valamint az, hogy az építkezések során hogyan történik a közterület használata. A különböző 
járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályok is átdolgozásra kerültek, jogszabály-szerkesztésileg 
egységesebben jelennek meg az új rendeletben. Eddig is kötelezően magasabb jogszabály 
felhatalmazása alapján kellett rendelkezni arról, hogy a filmforgatási célú közterület használattal 
kapcsolatban milyen szabályok vannak, illetve milyen díjakat szedünk be, a rendezvényekkel 
kapcsolatos közterület használati szabályozások is benne maradnak a rendeletben. A tíz év után 
hatályon kívül helyezésre kerülő rendelet minden pozitívumát megpróbáltam átemelni az új 
közterület használatáról szóló rendeletben és a feleslegessé vált részek már nem kerültek bele. 

 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Magam is átnéztem az új rendeletet, ésszerűsítve van a korábbihoz képest. 
Amennyiben majd a gyakorlat más jellegű szabályozást igényel, természetesen vissza fogunk térni 
a témára. Van-e kérdés? 
 
Jenei Károly: 
Próbáltam úgy átnézni az új rendeletet, hogy összehasonlítottam a régivel, és hiányolom, hogy 
nem lettek megjelenítve azok a pontok, ahol módosítás történt. Véleményem szerint jobb lett 
volna úgy bemutatni az új szabályozást, hogy közben össze lehessen vetni a régivel. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Sajnos, így év vége felé közeledve nem volt annyi idő, hogy össze tudjam szerkeszteni a kettőt, 
most az elmaradt, hogy külön, részletesen kiemeljem azt, hogy a régi rendelethez képest 
mennyiben változna az új. Azonban mint minden rendelet, a közterület használatáról szóló, 
jelenleg hatályos rendeletünk is megtalálható a község honlapján. 
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Nagy Károly:  
Köszönöm, mindenesetre ha legközelebb ilyen jellegű rendeletmódosításra kerül sor, kérem, hogy  
az előterjesztés már úgy kerüljön a képviselő-testület elé, hogy az esetleges összehasonlításokat a 
régi szövegezéssel meg lehessen tenni, egyértelművé és követhetővé váljon az eltérés. Van-e 
további kérdés? Ha nincs, és el tudjuk fogadni a közterület használatáról szóló rendeletet, kérem 
kézfelnyújtással szavazzunk a rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelete 

a közterületek használatának rendjéről és díjairól 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 

2./ A 2018. évi költségvetési rendeletet megalapozó egyes rendeletek 
módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztésben is látható, hogy nem csupán egy jogszabályra vonatkozóan történne meg egy 
lépésben a módosítás, hanem több jogszabályt is érint, szám szerint kilencet. A 2018. évi 
koncepció képviselő-testület általi elfogadását követően módosulnak a jogszabályok, ennek egy 
részét a rendelettervezetek, másik részét pedig a díjmegállapító határozati javaslat tartalmazza. 
Ezenkívül vannak az előterjesztésben olyan elemek, amelyek az időközben történő szervezeti 
változások átvezetésére vonatkoznak, például új hulladékgazdálkodási közszolgáltatónk van, 
annak a nevét át kellett vezetni a rendeletünkben, vagy például 2018. január 1-jétől elindul a házi 
segítségnyújtás, ennek a térítési díjait meg kell állapítani, illetve szociális szolgáltatásként meg 
kell jeleníteni a szociális rendeletünkben. A köztisztviselők illetménykiegészítését évről-évre el 
kell fogadni. Itt annyi változás lenne az írásos előterjesztéshez képest, hogy a 2018-as évben is 
20% maradna az illetménykiegészítés a köztisztviselőknél ugyanúgy, mint 2017. évben. A szociális 
rendelet módosításra kerülne a Pénzügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján, illetve 
egyértelműsítésre, pontosításra kerültek bizonyos részek benne. A temetőről, temetkezésről szóló 
rendelet a koncepciónak megfelelően jeleníti meg, hogy a temetkezési díjak körülbelül 1,5%-kal, 
szolgáltatási díjak, közterület használat, közműhasználat 3%-kal emelkedik. A költségvetési 
rendelet módosítása tartalmazza azokat a díjakat, díjmegállapító rendelkezéseket, amelyeket a 
költségvetési rendelet tartalmaz. A szolgáltatási díjak közé tartozik a hivatalon kívüli illetve 
munkaidőn kívüli házasságkötés ellentételezéséért járó díjak, amelyet ez a rendelet tartalmazza. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szecskő Zsolt:  
A Pénzügyi és Szociális Bizottságnak lenne egy szóbeli kiegészítése a szociális rendelet 
módosításához. Az iskolások (általános és középiskolások, valamint a felsőoktatásban részt vevők) 
tanévkezdési támogatásának összege a szociális rendeletben van meghatározva. Mivel a szociális 
területre adható költségvetés összegét csak minden év elején tudjuk meg, ennek összege is 
változik, változhat. Hogy ne a szociális rendeletet kelljen minden évben módosítani, javasoljuk, 
hogy a szociális rendeletben csak az legyen meghatározva, hogy az összeg nagyságáról minden 
évben a testület dönt. Javasoljuk továbbá, hogy a tanévkezdési támogatás mértékét a bizottság 
javaslata alapján, a térítési díjjal egy időben határozza meg a testület, minden év márciusában, 
hogy a nyári kifizetés már teljesíthető legyen. 
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A Szociális Bizottság javaslata ennek megfelelően: „A szociális rendelet 16/A. § helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„16/A. § (1) Általános iskolai tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásra 
naptári évenként kettő alkalommal jogosult a szülő, akinek gyermeke általános iskolai 
tankötelezettségét teljesíti. 
(2) Óvodáskorú gyermekek óvodáztatási kötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési 
támogatásra naptári évenként egy alkalommal jogosult a szülő, akinek gyermeke óvodai 
kötelezettségét teljesíti. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatást a szülői felügyeleti jogokat gyakorló anya, ennek 
hiányában a szülői felügyeleti jogokat gyakorló apa részére kell megállapítani. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás összegéről a Képviselő-testület minden év május 31. 
napjáig dönt oly módon, hogy  
a) az (1) bekezdés szerinti támogatás összege jogosultanként azonos, de alkalmanként eltérő 
összegű lehet, 
b) a (2) bekezdés szerinti támogatás összege jogosultanként azonos. 
A Szoc. r. 16/B. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás összegéről a Képviselő-testület minden év május 31. 
napjáig dönt oly módon, hogy a támogatás összege jogosultanként azonos.” 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Úgy gondolom, hogy ez működhet, mivel az idősek támogatása jelenleg is így kerül 
megállapításra. 
Az előterjesztésként korábban megküldött anyag módosul és kiegészül, a következők szerint: 
5. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet 24. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2b) A Képviselő-testület a polgármesterre, a jegyzőre és a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjére ruházza a közterületek használatának rendjéről és 
annak díjairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartatására és ellenőrzésére 
vonatkozó hatásköreit, amennyiben törvény vagy végrehajtására kiadott kormány- vagy miniszteri 
rendelet más szervet nem jelölt ki.” 
 
7. § (2) A Tr. 1. és 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. és 3. melléklete lép. 
 
3. melléklet a 18/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 
 
1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes. 
 
2) Váltott sírhelyek ára: 

Egyes sírhely 4625 Ft 
Kettős sírhely 9250 Ft 
Sírbolt (1 személyes) 8100 Ft 
Sírbolt (2 vagy több személyes) 16200 Ft 
Urna fülke 11200 Ft 

 
A meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák. 
 
5-9. § számozása 6-10. §-ra módosul. 
 
A rendelettervezet 6. § (8) bekezdésben a 14. § (2) bekezdés helyett 14. § (1) helyes, a 
rendelettervezet 6. § (9) bekezdésben a bekezdések számozása javításra kerül. 
A rendelettervezet felhatalmazó része helyesen: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  
1.  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) 

bekezdésében, 
2.  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, 
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3.  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 115. § (1) 
bekezdésében, 

4.  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § 
(3) és (4) bekezdésében, 

5.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 53. § (1) bekezdésében, 

6.  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában, 

7.  a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, 
8.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, 
9.  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2., 8a., 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
Nagy Károly:  
A módosító javaslattal kapcsolatban van-e kérdés vagy kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a javaslattal 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
A módosított javaslat szerint, kérem szavazzunk a rendeletről! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeleteknek 2018. évi költségvetést megalapozó 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 

3./ Bérmegtakarítás felosztása 

 
Nagy Károly:  
Javaslatot szeretnék tenni a bérmegtakarítás felosztására. 2017. évben csakúgy, mint korábban, a 
község minden területén dolgozó közalkalmazottunk, köztisztviselőnk maximálisan elvégezték 
feladataikat. Mindannyian tudjuk, hogy többségük, de az is lehet, hogy a dolgozók mindegyike 
megalázóan kevés fizetésért dolgozik. Nagyon nehéz, de inkább lehetetlen minden kérésnek, 
elvárásnak eleget tenni ebben az önkormányzati rendszerben. Nekünk, képviselőknek, 
vezetőknek, polgármesternek jut az a hálátlan feladat, hogy a saját meggyőződésünk ellenére 
döntsünk, azonban így sem tudjuk kellőképpen anyagilag elismerni a bennünket segítőket. Soha 
nem voltunk könnyű helyzetben, amikor pénzről, jutalomról, egyszóval anyagi elismerésről volt 
szó. Most még nehezebb helyzetben érzem magam, hiszen erős kormányzati szabályozás alatt, 
alulfinanszírozott feladatokkal a vállunkon kellene érdemben elismerni az önkormányzatunknál 
dolgozók munkáját. Elmondhatom, hogy minden dolgozónk fizetését ismerem és tudom, hogy 
kinek milyen okból lenne szükséges megemelni azt. Nem sorolom fel, de higgyétek el, hogy 
mindenkinek jogos lenne. A fizetésekre mindenképpen vissza kell térnünk a költségvetés 
tárgyalásánál. Most azt javaslom, hogy a kigyűjtött bérmegtakarítások összegét osszuk fel 
dolgozóink között egyenlő arányban. Szám szerint ez ebben az évben bruttó 2 millió forint 
bérmegtakarítást jelent, ennyit tudunk figyelembe venni a 16 önkormányzati dolgozó esetében. (7 
hivatali dolgozó, 2 karbantartó, 1 fő az IKSZT-ben, 1 temetőgondnok, 2 mezőőr és 1 védőnő). Az 
óvodában 12 dolgozó, illetve a konyhán 8 dolgozó érintett. Ez összesen 36 főt jelent. Javaslatom 
szerint 50.000 forintos étkezési utalványt lehetne kiosztani, akár már ebben az évben az érintett 
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dolgozók között, időarányosan, tehát aki nem egész évben dolgozott itt, annak is arányosítjuk, 
illetve aki nem teljes munkaidőben dolgozik, annak is arányosítjuk a juttatást. Képviselő-
társaimnak van-e esetleg más javaslata? 
 
Jenei Károly:  
Évek óta azt mondom, és most is az a véleményem, hogy ez a vezetők döntése kell, hogy legyen. 
Személy szerint nem szeretnék javaslatot tenni, hiszen nem vagyok napi kapcsolatban a 
dolgozókkal, ti tudjátok azt, hogy ki milyen mértékben jogosult. Amennyiben van bérmaradvány, 
természetesen fel kell osztani, de hogy milyen formában és milyen mértékben, ez a ti 
felelősségetek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nyilván a bérmegtakarítás nem abból származik, hogy nincs elvégezve a feladat. Ha van, indokolt 
a felosztás. Én is azt mondom, hogy a szétosztás formája és mértéke a vezetők feladata, ebbe 
illetlen lenne nekünk beavatkozni. 
 
Már Ágnes:  
Egyetértek az előttem szólóval. 
 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Annyi kiegészítésem lenne, hogy a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
számára a juttatáshoz szükséges fedezet átcsoportosítására a képviselő-testületnek fel kell 
hatalmaznia a polgármestert, valamint ezt a 2018. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell 
venni, mivel november 30-a után vagyunk és az ezt követően számfejtet juttatások már a 2018-as 
évet terhelik. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Más észrevétel? Meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy még ebben az 
évben megkapják a dolgozók a juttatást. Aki egyetért azzal, hogy a bérmegtakarítást a határozati 
javaslatban szereplő módon osszuk szét, kérem szavazzunk! 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2017. 
évi bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a polgármester részére engedélyezi Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő étkezési jegy juttatását a közalkalmazottak 
részére oly módon, hogy amennyiben a közalkalmazott 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. december 22. 
 
2. A Képviselő-testület a jegyző részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetési szerv székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők részére 50 000 Ft/fő étkezési 
jegy juttatását oly módon, hogy amennyiben a köztisztviselő 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. december 22. 
 
3. A juttatáshoz szükséges fedezet átcsoportosítására Gyöngyöstarján Község Önkormányzatától 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervhez a Képviselő-testület a 
polgármestert felhatalmazza. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. A Képviselő-testület az igazgató részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő étkezési jegy juttatását a közalkalmazottak részére oly módon, 
hogy amennyiben a közalkalmazott 2017. január 1. és 2017. december 31. között nem dolgozott 12 
hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. Végleges áthelyezéssel keletkező 
jogviszony esetén az önkormányzat és költségvetési szerveinél töltött idők összeszámítandóak. 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2017. december 22. 
 
5. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2018. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. február 15.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
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KT határozata 
 

2017. évi bérmaradvány felhasználásáról 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2017. 
évi bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület a polgármester részére engedélyezi Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő étkezési jegy juttatását a közalkalmazottak 
részére oly módon, hogy amennyiben a közalkalmazott 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. december 22. 
 
2. A Képviselő-testület a jegyző részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetési szerv székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők részére 50 000 Ft/fő étkezési 
jegy juttatását oly módon, hogy amennyiben a köztisztviselő 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. december 22. 
 
3. A juttatáshoz szükséges fedezet átcsoportosítására Gyöngyöstarján Község Önkormányzatától 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervhez a Képviselő-testület a 
polgármestert felhatalmazza. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. A Képviselő-testület az igazgató részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő étkezési jegy juttatását a közalkalmazottak részére oly módon, 
hogy amennyiben a közalkalmazott 2017. január 1. és 2017. december 31. között nem dolgozott 12 
hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. Végleges áthelyezéssel keletkező 
jogviszony esetén az önkormányzat és költségvetési szerveinél töltött idők összeszámítandóak. 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2017. december 22. 
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5. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2018. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. február 15. 

4./ Igazgatási szünet elrendelése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az év végi két ünnep közötti munkanapokra, illetve a karácsonyt megelőző péntekre szól az 
igazgatási szünetre vonatkozó előterjesztés. A hivatalban használt informatikai rendszer leállása, 
annak karbantartása miatt, illetve a szabadságolások biztosítása miatt is szükség lenne az 
igazgatási szünet elrendelésére.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, el tudjuk fogadni, így kérem, amennyiben nincs további kérdés, szavazzunk a 
határozati javaslatnak megfelelően az igazgatási szünet elrendeléséről! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
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igazgatási szünetről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. 
december 22-29-ig. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi 
ügyeletről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

5./ Luca nappal kapcsolatos támogatásokról 
Nagy Károly:  
Korábbi évekhez hasonlóan a Luca napon bögrék vásárlásával támogatnánk az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt, ami 100 darab bögrét jelentene, 50.000.- forint értékben. Ebben 
az évben nagyon sok vendégünk volt, nagyon gyorsan elfogytak a bögrék.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előző évekhez képest annyiban egészült ki a Luca napi rendezvény, hogy a más településekről 
érkezett vendégeinknek egyfajta segítségkérésként megkértük a téren árusító civil szervezeteket, 
hogy egyenként 250.- forint értékű kupon ellenében vendégeljék meg őket. Ezeknek a 
kuponoknak (összesen 105 darab) az ellentételezését az önkormányzat pénztárából fogjuk 
kifizetni, az adott civil szervezet jövő évi támogatását növelve ezzel.  
 
Nagy Károly:  
Jövő évi támogatások terhére? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, de már most lesz kifizetve. 
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Már Ágnes:  
Javasolnám, hogy a bögrék árát még karácsony előtt utaljuk át az alapítványnak, gondolva arra, 
hogy ők is nagy valószínűség szerint karácsonyi támogatásban részesítenének rászorulókat. 
 
Nagy Károly:  
Anyagi akadálya nincs, hogy teljesítsük, jogi akadálya van-e? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs. 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben természetesen eleget teszünk a javaslatnak. Amennyiben nincs további javaslat, 
kérem szavazzunk a támogatásokról az alábbi formában: 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal 
támogatja, bögrék megvásárlásával. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyfalva Alapítványnak 14 
500 Ft támogatást biztosít. 
3. A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2018. évi működési költségéből 3 000 
Ft-ot megelőlegez, olymódon, hogy 2018. évben megállapított támogatásukat ezzel az összeggel a 
Képviselő-testület megemeli. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
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az Egészséges Jövőért Közalapítvány, a Mosolyfalva Alapítvány és a Nagyik és 
Unokák Énekcsoport támogatásáról 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal 
támogatja, bögrék megvásárlásával. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyfalva Alapítványnak 14 
500 Ft támogatást biztosít. 
3. A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2018. évi működési költségéből 3 000 
Ft-ot megelőlegez, olymódon, hogy 2018. évben megállapított támogatásukat ezzel az összeggel a 
Képviselő-testület megemeli. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Jenei Károly:  
Nekem egy olyan jellegű észrevételem lenne, hogy legközelebb figyeljünk arra, hogy ezek a bögrék 
ne idő előtt fogyjanak el, ugyanis idén sajnos már akkor nem lehetett bögrét kapni, amikor 
elkezdték melegíteni a bort. Lehet, hogy ebben az évben sokkal kevesebb bögrét rendeltek meg és 
azért fogyott el ilyen korán? 
 
Szecskő Tiborné: 
Az óvoda szokott még bögrét árulni, idén azonban nem az alapítványhoz hasonlót, hanem üveg 
bögrét hoztunk. 
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Jenei Károly:  
Ez volt a szerencse, mert ha ez nem lett volna, nem tudtuk volna a népes vendégközönséget 
kiszolgálni bögrével. 
 
Pálosi Györgyné: 
Volt olyan év, amikor sok megmaradt. Sajnos ezt nem lehet előre kiszámítani. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
És nem lehetne évszám nélküli bögréket árulni? 
 
Szecskő Tiborné: 
Az óvodának ezért nem szokott évszám lenni a bögréin. 
 
Csontos József:  
De azt el kell mondani, hogy idén nagyon sok vendég volt. Nem véletlen, hogy jobban fogyott a 
bögre. 
 
Nagy Károly:  
Jó ötletnek tűnik, hogy nem mindegyik bögrét évszámozzuk meg, így kisebb a kockázat, hogy ránk 
marad az el nem adott készlet. Mindenképpen egyeztetni fogunk az alapítvánnyal ezzel 
kapcsolatban. 
 

6./ Szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A megküldött határozati javaslat a szolgáltatási és bérleti díjak meghatározására vonatkozik, 
amelyek a 2018. évi koncepciónak megfelelően kerültek megállapításra. Nem emelkedne a bérleti 
díja az önkormányzati lakásnak és garázsnak, az üzlethelyiségek esetében 3%-os bérleti díj 
emelkedéssel számoltunk. A Hősök u. 1. szám alatti volt Pizzéria helyiségének kibérlése esetén 
választottuk ketté a bérleti díjat, külön számítandó, amennyiben 3 óránál kevesebb időre veszik ki 
a helyiséget és külön akkor, ha 3 óránál több időre veszik ki.  
 
Nagy Károly:  
Tehát a terembérleti díj 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra, ha a 3 órát 
meghaladja, akkor 24.000.- forint/nap. 
 
Szita Ferenc: 
Rezsivel együtt? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rezsi költségét külön megállapítani nagyon komplikált. Le kellene olvasni a mérőórákat, az 
éppen aktuális díjjal kiszámítani a fogyasztást; ezért praktikus lenne ezeket a díjakat úgy 
megállapítani, hogy már a rezsi költségeit tartalmazza. A határozati javaslat ezért már nem 
tartalmazza a + rezsit.  
 
Nagy Károly:  
Nem gondolom, hogy a +rezsit fel kellene számítani. Egy napos bérlet esetén a 24.000.- forint 
már le kell, hogy fedje a fogyasztást is. Amennyiben nincs más javaslat és el tudjuk fogadni a 
kiküldött határozati javaslatot, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
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szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1-jétől az alábbi 
szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg: 
1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hó 
2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó 
3. Üzlethelységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó 
4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11 950 Ft/24 óra 
5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3450 Ft/óra 
6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra 
7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 000 Ft/24 óra 
A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól. 
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját 
kell fizetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
Benedek János: 
A bérleti díjak vonatkoznak az egyesületekre is? 
 
Nagy Károly:  
Nem, eddig sem vonatkozott rájuk, ezt követően sem fog rájuk vonatkozni. 
 
Benedek János: 
Köszönöm. 
 
Nagy Károly:  
Van-e egyéb téma? 
 
Kissné Matin Éva: 
A Luca napi rendezvényen 3 gyermek kapott jutalmat. Kérdésem lenne, hogy mi alapján lett 
kiválasztva a 3 gyermek? 
 
Nagy Károly:  
A lakosok részéről történt visszajelzések alapján lettek olyan gyermekek jutalmazva, akik országos 
szintű versenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el. Amennyiben nincs más észrevétel, meg 
szeretném ragadni az alkalmat és megköszönöm mindenki munkáját. Az idei, a 2017-es év nagyon 
gyorsan elszaladt. Sok minden történt, lehetett volna jobb, de lehetett volna rosszabb is. 
Összességében már elmondhatom, hogy megvalósult az a 10 éve tervezgetett fejlesztés, név szerint 
a közvilágítás korszerűsítése, amelyre olyan nagyon vártunk. Kisebb fejlesztések voltak ebben az 
évben is, hogy csak néhányat említsek: az utakra meglehetősen sokat költöttünk, ami bár nem 
nagyon látszódik, mégis érezhető, különösen ha valaki más, akár környékbeli településen jár. 
Elmondhatom, hogy vannak ennél sokkal rosszabb állapotban lévő útszakaszok. Ha a jövőre 
gondolok, bizakodó vagyok hiszen, ha most csak a nagyobb beruházásokat is említem, jövőre meg 
fog valósulni a védőnői szolgálat épületének felújítása és immár új helyen működhet az ellátás. Az 
iskola, Művelődési Ház és a hivatal energetikai korszerűsítéséhez is pályázatot nyertünk és 
remélem, hogy meg is valósulhat jövőre, a felújítás, amely tartalmazza az épületek szigetelését, 
fűtés korszerűsítését, nyílászáróinak cseréjét.  
 
Szeretném megköszönni képviselő-társaimnak, jegyző úrnak, a bizottságok tagjainak, a hivatali, 
az óvodai és konyhai dolgozóknak, illetve az összes önkormányzati dolgozónak egész évi 
munkájukat. Külön köszönöm a Luca napi rendezvényen aktívan közreműködő és segítő 




