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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-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 
Szecskő Zsolt (17 óra 30 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 

Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Nádasdi Lászlóné Pávakör vezetője 

 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, megjelent meghívottakat. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A határozatképesség megállapításához szükség van a képviselők nyilatkozatára, hogy 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek-e? 
 
A jelenlévő képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek, 
erről szóban nyilatkoztak. 
 
Nagy Károly:  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen van, s ennek alapján 
az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel. Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat: 

 
1. napirend  Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
2. napirend  A 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
  (Előkészítésben részt vevők: Minden Bizottság) 
 
3. napirend  A 2018. évi rendezvényterv elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
  (Előkészítésben részt vevők: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság – 

  IKSZT művelődésszervezők) 
 

4. napirend  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
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5. napirend  A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és  
 póttagjainak megválasztása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

6. napirend Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Már Ágnes és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

Napirend előtt 

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

Nagy Károly:  
A 2017. év vége nyugodtan zárult, a közvilágítás korszerűsítésének kivitelezési feladatai lezárultak. 
Kisebb-nagyobb gondot okozott a hó eltakarítása, a decemberi és a januári hónapban. A téli 
időjárást mostanság nehéz előre megjósolni, emellett az anyagiak is nagyon befolyásolják a 
döntések meghozatalát, tudni kell, hogy a falu belterületének sózása, hóeltakarítása a gyöngyösi 
vállalás szerint 550.000.- forint + Áfa, tehát közel 700.000.- forintért vállalják az egyszeri sózást 
és a hó eltúrását. Ez is indokolja, hogy nem rögtön történik meg a hóeltakarítás. Egy tarjáni 
vállalkozóval van továbbá hótúrásra szerződésünk, egy alkalommal ő volt az, aki eltakarította a 
lehullott havat az utakról. Neki 12.500.- forintos óradíja van, 10-15 cm-es havat 8-10 óra alatt tud 
eltúrni, ami durván 100.000-120.000.- forintba kerül és ebben már benne van a külterületek egy 
része is – a Sósirét és a Fajzati út egy része is.  
Meg szeretném említeni, hogy január 13-án rendkívül sikeres pingpong verseny volt a Művelődési 
Házban, párhuzamosan vele egy rétes készítő tanfolyam is volt, ami nagyon jó hangulatban 
zajlott. Jó lett volna több képviselővel találkozni ezeken a rendezvényeken.  
Ugyan ez mondható el a Pávakör nyílt napjáról is, ami január 27-én volt, nagyon színvonalas 
műsor volt, köszönjük a szervezőknek.  
Február 10-én tartották meg a Napköziotthonos Óvoda bálját, ahol sajnos betegség miatt nem 
tudtam részt venni, de információim szerint nagyon jól sikerült. 
A folyamatban lévő pályázatokról: 
A védőnői épület felújítása a tervezővel és a műszaki ellenőrrel való egyeztetés fázisában van. Az 
ajánlatkérések a napokban lesznek kiküldve. 
Az iskola, a Művelődési Ház és a hivatal energetikai korszerűsítésére nyertes pályázatunkkal 
kapcsolatban a támogatási szerződés aláírása előtt állunk. 
A traktor pályázatról továbbra sincs új információnk.  
A zárt kertek megközelíthetőségének javítására kiírt pályázat beadásra került, elbírálás alatt van. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Előző testületi ülést követően érkezett meg a Petőfi utcai kanyar kibővítésére beadott pályázatunk 
támogatói okirata. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a kiegészítést. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Már Ágnes:  
A hóeltakarítással kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Nagyon sok gazdálkodó van, megfelelő 
felszereléssel a településen, akik be tudnának segíteni a munkákba. Úgy gondolom összefogással, 
kellő szervezéssel meg lehetne oldani saját berkeken belül, olcsóbban is a hóeltakarítást. Most, 
hogy megnyertük a traktor pályázatot és megfelelő eszköz is rendelkezésre fog állni, egyszerűbb 
lesz, de ettől függetlenül mozgósítani lehetne a gazdákat is.  
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Nagy Károly:  
Köszönöm a hozzászólást. Úgy gondolom egy egyszerűbb probléma megoldásánál is nehéz őket 
mozgósítani, de köszönöm a javaslatot, egyetértek vele. 
  
Jenei Károly:  
Sajnos az elmúlt évek során ezen a téren nem volt sok pozitív tapasztalatunk. A Luca napi 
támogatáson kívül nem igazán van olyan esemény, ahol támogató segítségüket érezhetnénk. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. Továbbmenve úgy látom, hogy az iskola részéről nincs itt az igazgató asszony, 
így felkérném az óvoda igazgatóját, mondjon néhány szót az elmúlt hetek eseményeiről. 
 

2./ Napköziotthonos Óvoda igazgatójának beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz? 
 
Jenei Károly:  
A 11 nagycsoportos óvodás közül csak 6 fő fogja elkezdeni Gyöngyöstarjánban az iskolát? 
 
Szecskő Tiborné: 
Tudomásom szerint igen.  
 
Jenei Károly:  
És a következő évfolyam így hány fős lehet? 
 
Szecskő Tiborné: 
A jelenlegi számítások szerint 19 fős. 
 
Jenei Károly:  
Leszámítva azokat a gyerekeket, akiket máshová visznek, illetve visszamaradnak óvodába. Bár a 
múltkori megbeszélésen az iskola igazgató asszonya nem tekintette ezt problémának, de én annak 
tekintem. 
 
Már Ágnes:  
Jó lett volna, ha itt van az igazgató asszony. A hatvani tankerületi vezető is jött volna, de betegség 
miatt lemondta, én is és a szülők is szerettek volna kérdéseket feltenni. 
 
Nagy Károly:  
Beszéltem a helyettesével, aki felajánlotta a részvételét, de úgy gondoltam, hogy személyesen 
kellene ezeket a problémákat megbeszélni. Ezen a beszélgetésen kértem, hogy tájékozódjon a 
gyöngyöstarjáni helyzetről, milyen eredményeket értünk el az országos felmérőkön, illetve a 
központi felvételik alkalmával. Amikor majd meggyógyul, új időpontot találunk a megbeszélésre. 
Magam részéről felvállaltam ezt a feladatot, de úgy gondolom, hogy a szülők részéről is nyugodtan 
fel lehet venni a kapcsolatot a tankerületi igazgató asszonnyal. 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
 
Nagy Károly:  
Mivel az elnök úr jelenleg nincs közöttünk, felkérem a bizottság elnök-helyettesét, hogy tartsa 
meg beszámolóját a két testületi ülés között történtekről. 
 
Ludányi Ferenc: 
A legutóbbi testületi ülés óta két bizottsági ülés volt, az egyiken szociális települési támogatásokat 
bíráltunk el, többek között kiosztottuk a szociális tűzifa megmaradt mennyiségét is. A másik 
bizottsági ülés inkább pénzügyi jellegű volt, mivel a Kulturális és Településfejlesztési Bizottsággal 
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közösen a 2018. évi költségvetési rendelettervezetet vitattuk meg. Az ülésen módosításokat 
javasoltunk és ezen módosításokkal, illetve kiegészítésekkel mindkét bizottság javaslatot tett a 
rendelettervezet elfogadására. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, rátérnénk a napirendi 
pontokra. 

I. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 
Nagy Károly:  
 
- 84/2016. (XII. 14.) a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről. A munkatervnek 

megfelelően az üléseket megtartottuk. 
- 9/2017. (II. 14.) polgármester szabadságkérelmének jóváhagyásáról. A szabadságolás 

jóváhagyásra került, a szabadságot kiírattam. 
- 22/2017. (III. 23.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervéről. A 

tervben szereplő rendezvények megtartásra kerültek. 
- 100/2017. (XI. 23.) a 2018. évi költségvetési koncepcióról. A koncepciót elfogadtuk. 
- 102/2017. (XI. 23.) Pásztiné Szecskő Anna területvásárlási kérelméről. Ebben az esetben van 

egy kisebb féle változtatás, ami miatt jelen pillanatban még nincs elrendezve az ügy. 
Következő testületi ülésen újból napirendre vesszük. 

- 105/2017. (XII. 14.) az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről. A tervet elfogadtuk. 
- 106/2017. (XII. 14.) 2017. évi bérmaradvány felhasználásáról. Döntés született, a maradvány 

kiosztásra került. 
- 107/2017. (XII. 14.) igazgatási szünetről. A két ünnep közötti időszakban szünetelt az 

ügyfélfogadás a hivatalban. 
- 108/2017. (XII. 14.) az Egészséges Jövőért Közalapítvány, a Mosolyfalva Alapítvány és a 

Nagyik és Unokák Énekcsoport támogatásáról. Ez a támogatás a Luca napi rendezvényhez 
kapcsolódóan került megszavazásra, a támogatás kiosztásra került. 

- 109/2017. (XII. 14.) szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról. A díjakat megállapítottuk, a 
következőkben már ennek megfelelően lesznek számlázva a díjak. 

- 110/2017. (XII. 28.) településképi arculati kézikönyvről. Elfogadásra került, bár javaslat van 
arra vonatkozóan, hogy a következő testületi ülésen újra beszéljünk a vitás részekről. 

Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben nem született döntés a 
legutóbbi testületi ülés óta. 
Amennyiben nincs kérdés ezzel kapcsolatban, rátérnénk a következő napirendi pontra. 
 
(17 óra 30 perctől Szecskő Zsolt képviselővel kiegészülve folytatódik az ülés.) 

II. napirend A 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A költségvetés tárgyalása előtt engedjétek meg, hogy megosszam veletek gondolataimat. Az idei 
költségvetés összeállításához, a kiküldött szöveges részt kiegészítve szeretném elmondani, hogy 
idén és a jövő évben olyan jelentős beruházások várnak ránk amelyek megvalósítása – 
véleményem szerint – többletköltséggel fog járni. Gondolok itt például az energetikai 
korszerűsítésre, amelynek keretében ablakok lesznek lecserélve és a pályázatban nem szerepel 
ezen helyiségek festése. Jelen tervezet jelentős tartalékkal számol. Nyilván ezt a tartalékot a 
község fejlesztésére javaslom majd fordítani, de csak ha majd látjuk, a tervezett beruházásaink 
hogyan valósíthatók meg. Az is látszódik a költségvetésen, hogy nagyon sok mozgásterünk nincs a 
kötelező feladatok ellátása mellett. Persze lehet még további vagyon-felélésre kényszeríteni az 
önkormányzatokat, de úgy gondolom, hogy a gyöngyöstarjániak azért választottak meg minket, 
mert tudják, hogy felelős, józan gondolkodású emberek vagyunk. Aggályaimat minden évben el 
szoktam mondani, de úgy látszik, nem jut el olyan helyekre, ahol tudnának ez ellen tenni. Már 
több éve tart az a tendencia, hogy nem tudunk hosszú távra tervezni, mert nem tudjuk, mi fog ez 
alatt az idő alatt megváltozni. Ami ma jó ötletnek, olyan elképzelésnek tűnik, amely jól szolgálja a 
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településünket, és talán az állam is több támogatást ad hozzá, holnapra teljesíthetetlen teher 
lehet, mivel az állam nem adja meg hozzá a megfelelő támogatást. (Erre jó példa a januártól 
önállóan ellátott házi segítségnyújtás, ahol az állam egyik évben jól finanszírozza a feladatellátást, 
a másik évben viszont már az önkormányzatnak kell nagyobb mértékben hozzájárulni.) Egy 
önkormányzatnak nem fél vagy egy évre kellene igazán tervezni, hanem sok-sok évre. Amint már 
a korábbi években is elmondtam, a kiszámíthatatlanság fogságában érzem magunkat. 
Szeretném még hozzátenni, hogy bár elméletileg ma sztrájkolhatnának a köztisztviselőink, a mára 
megalázóan alacsony fizetésük miatt, de nem érnek rá, mert a feladatot el kell végezni. El kell 
végezni, mert újabban pénzbüntetés jár egy késve beadott kimutatás miatt is. Az átgondolatlanul 
bevezetett ASP rendszerrel pedig mintha szándékosan tennék próbára a hivatalok tűrőképességét 
és teljesítőképességét. Nem csak mi háborodunk fel a mostani helyzeten, hanem a többi környező 
település is, függetlenül a településvezetés politikai beállítottságától. Bevezetésként próbáltam 
elmondani az érzéseimet és talán nem minden indulat és keserűség nélkül. Ezek után nem is 
tudom, hogyan lehetne orvosolni az itt tapasztalható, megalázó béreket úgy, hogy tulajdonképpen 
lehetőségünk is van rá, meg nem is. A hangzatos, véleményem szerint cinikus kinyilatkoztatás, 
hogy az önkormányzatoknak jogukban áll emelni a köztisztviselők bérét, mivel igaz, hogy jogunk 
van, de lehetőségünk nincs, vagy ha igen, igen nagy áldozatok árán van. Van olyan település, 
amelynek lehetősége sincs és pénze sincs, hogy megfelelően működtesse a hivatalt. 
Ezek után felkérem a pénzügyi ügyintézőnket, Gyenesné Fekete Ildikót, hogy ismertesse nagy 
vonalakban a 2018. évi költségvetést. 
 
(Gyenesné Fekete Ildikó ismerteti az előterjesztésben szereplő táblázat főbb sarokpontjait.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Jenei Károly:  
Az előző évi pénzmaradványból lesz szabadon felhasználható rész? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Igen, lesz. A 22 millió forint, ami jelenleg megmarad, az is ebbe tartozik. A január 1-i 
pénzmaradványból 40 millió forint van lekötve, ahonnan majd némi kamatot kapunk, de a tőke 
összege szabadon felhasználható. Ami biztosan kötelezettségekkel terhelt, az a december havi 
illetmény. Kb. 7 millió forint az előző évi megelőlegezett normatív támogatásnak az átadása, ezen 
kívül itt található a megmaradt pályázati pénzek is. Ilyen pl. az ASP-re 2016-ban megérkezett 
összegből a 2017-ben nem elköltött rész, illetve a védőnői pályázatra megérkezett pénzek. Ezek 
pontos összegeiről csak a zárszámadás után tudok tájékoztatást adni. 
 
Jenei Károly:  
De akárhogy is számolom, akkor 2018-ban közel 20 millió forinttal rosszabb év elé nézünk? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Igen, és nagyon megemelkedik a költségvetés végösszege. 
 
Jenei Károly:  
Kiadáscsökkentő tételként nem lehetne a tankerületet bevonni a műfüves pálya karbantartási 
költségeinek fedezésébe? Hiszen a pályát elsősorban ők használják. Amikor a megépítésére a 
pályázatot beadtuk, a Klebelsberg Központ volt az egyik pályázó fél és bár az önkormányzat a 
gesztor, de az elmúlt évben minden kiadást az önkormányzat fizetett.  
 
Nagy Károly:  
Lehet róla szó. Beszéltem ezzel kapcsolatban az hatvani tankerület igazgató asszonyával, nem 
zárkózott el a lehetőség elől. A következő megbeszélésre számszerűsíteni fogjuk a kiadásokat. 
 
Már Ágnes:  
Személy szerint azt érzem, hogy évről-évre feléljük az önkormányzati tulajdonok eladásából 
származó bevételünket. Ezt jelezni kellene magasabb szinten, hogy nem tudjuk a kötelező 
feladatainkat sem ellátni a központi támogatásból. Lehet, hogy túl naiv a gondolat, de ha a 
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környező települések is így vannak ezzel, semmiképpen nem egyedi a probléma. Nem hiszem el, 
hogy erről nem tudnak felsőbb szinteken, bár a médiában erről egy szó sem esik, sőt. Mindenhol 
csak azt lehet látni, milyen jól teljesít az ország, miközben a vagyonunkat feléljük, és nem lehet 
fejleszteni, beruházni sem. Amennyiben saját bevételi forrásokhoz jutnánk, még kevesebb 
támogatást adna az állam, tehát nem érnénk el vele semmit. Mindenképpen jelezném, hogy ilyen 
támogatás biztosításával költségvetést tervezni, megfelelő szinten feladatot ellátni nem lehet, még 
minimális szinten sem. Ezen én mélységesen fel vagyok háborodva.  
 
Jenei Károly:  
Engem is megdöbbentett még a bizottsági ülésen, hogy amennyiben nagyobb bevételi forrásra 
teszünk szert, például iparűzési adók tekintetében, az csökkenti a támogatás mértékét.  
Tragikus, hogy 10 éve nem volt béremelés a köztisztviselőknél, miközben az infláció 30-40%-os. 
Ebbe előbb-utóbb belefáradnak az emberek, az állam elvárja a jó, hatékony munkavégzést, viszont 
teljesen elzárkózik a béremelés elől és áthárítja a felelősséget. Teljesen megértem, ha elhagyják a 
hivatalokat. 200.000.- forintos bruttó bérből 130.000.- forintot visznek haza. Ez ma nem 
megélhetés. Azonban még sincs lehetőség arra, hogy változtassunk. Mérgelődöm csak, de amíg az 
állam nem áll mögénk, nem lesz változás. A mi mozgásterünk a költségvetésben minimális addig, 
amíg nincs magasabb adóbevétel, de ha van, akkor az állami támogatás alacsonyabb. Ördögi kör. 
 
Már Ágnes:  
Ez szerintem mindenképpen jelezni kellene magasabb szinteken. Ennyi pénzből nem lehet jól 
költségvetést alkotni.  
 
Jenei Károly:  
Gyakorlatilag tömegessé válhat a pályaelhagyás, aminek a lakosok lesznek a kárvallottjai.  
 
Nagy Károly:  
Tartok tőle, hogy ha az összes köztisztviselő sztrájkolna ezekben a napokban, akkor sem lenne 
értelme és nem lenne válasz rá. Az érdekképviseletek is próbálkoznak, de látható jelentősége és 
következménye eddig még nincs. Egyelőre nem olyan irányba mennek a dolgok, hogy ilyen téren 
változások lennének.  
 
Szecskő Zsolt: 
Talán ha azt mondaná az önkormányzatok nagy része, hogy támogatja a sztrájkot, akkor lehetnek 
változtatni. Úgy gondolom, minden önkormányzatnál ezek a gondolatok hangzanak el a 
költségvetés tárgyalásakor.  
 
Jenei Károly:  
Az emberek már nem mernek valós problémákkal előhozakodni, valamilyen légből kapott,  néha 
nagyon is valótlan magyarázattal leszavazzák. Régebben nem volt ilyen központosított irányítása, 
nagyobb lehetőségeink voltak. 
 
Nagy Károly:  
Magam is reméltem, hogy idén, akár önerőből, akinek nagyon szükséges, emelünk a bérén, de 
már látom, hogy nincs megoldás. Ha nem tudunk mindenkinek adni, egy-egy embernek nem 
látom értelmét, mert nagyobb bérfeszültségre számíthatunk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azt tudjuk csak tenni, hogy kiállunk a dolgozók mellett. Ha jól gazdálkodunk, tudunk bért emelni, 
de nem jól gazdálkodunk. Sem a község fekvése sem a lehetőségeink nem teszik lehetővé nagyobb 
adóbevétel termelését. Azért nem tudunk bért emelni, mert nincs miből. Amíg nem kapunk több 
normatívát vagy nincs nagyobb bevételünk, csak az államtól várhatjuk a bérek megemelését.  
 
Már Ágnes:  
Szerintem úgy tudnánk őket támogatni, ha a vezető megengedné a sztrájkot. Ezen kívül azt is 
célszerűnek tartom jelezni a helyi országgyűlés képviselő felé, hogy sztrájkolnak a dolgozók és 
egyetértünk az indokaikkal. 
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Nagy Károly:  
Teljesen egyetértek az előttem elhangzottakkal, azonban nem látom rövidtávon 
megváltoztathatónak a rendszert. Nem jó szívvel mondom, de jelen pillanatban ez a tervezet van 
előttünk, amibe megpróbáltunk beletenni olyan dolgokat, amik bár nem bérjellegű emelést 
jelentenek, de elismerjük dolgozóink munkáját. Olyan apróságokra, kis gesztusokra gondolok itt 
például, mint a nyáron esedékes erdélyi út, ahol ismételten javaslom támogatni az önkormányzati 
dolgozók utazási költségeit. Tudom, hogy nem jelentősek ezek a dolgok, de jelenleg ezt tudjuk 
megvalósítani. Van-e még kérdés a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzunk a megküldött rendelettervezet alapján! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 22.) 
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, határozatban kell dönteni az adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről. Az ezzel kapcsolatos határozati javaslat 
kiküldésre került. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Igen, a táblázatot megnézve egyértelműnek tűnnek a 2018-2020- évekre várható adatok. 
Amennyiben egyet tudunk érteni a határozati javaslatban szereplőkkel, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 
 

 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját 
bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-
2020. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

2018. 
év 

2019. 
év 

2020. 
év Megnevezés 

Adatok foritban 

Helyi adó 
33 700 

000 
33 750 

000 
33 750 

000 
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0 0 0 

Díjak, pótlékok, bírságok 200 000 200 000 200 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

   

Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen 
33900 

000 
33950 

000 
33950 

000 
Hitel, kölcsön 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 
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Váltó kibocsátása 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási 
kötelezettség kikötésével 0 0 0 

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósságkezelő Központ Zrt-
nél elhelyezett fedezeti betétek 

0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyeletek, azokból 
eredő fizetési kötelezettségek összesen 0 0 0 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Szintén a költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozatban állapítja meg a képviselő-testület a 
civil szervezeteknek, egyesületeknek juttatott támogatás mértékét. Az együttes bizottsági ülésen 
már születtek javaslatok ezzel kapcsolatban, de most egyenként kellene szavazni a támogatásról. 
 
Nagy Károly:  
Elsőként a Nótás találkozó támogatásának mértékét kérem megszavazni. A bizottsági ülésen 
100.000.- forint javaslat hangzott el. Amennyiben nincs más vélemény, kérem szavazzunk az 
alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2018. évi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja 
olymódon, hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és 
rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2018. évi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja 
olymódon, hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére 
szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és 
rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
A Nagyik és unokák énekcsoport támogatására tett javaslat 380.000.- forint volt. Amennyiben 
nincs más javaslat, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és 
Unokák Énekcsoport” kérelmét a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2018. évi működési költségét 380 000 Ft-
tal támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat 
nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II. 15.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni „Nagyik és Unokák Énekcsoport” támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és 
Unokák Énekcsoport” kérelmét a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2018. évi működési költségét 380 000 Ft-
tal támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat 
nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
A Pávakör részére nyújtandó támogatás összegét 470.000.- forintban javasolja megállapítani a két 
bizottság. Amennyiben nincs további javaslat, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2018. évi működési költségét 470 000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére 
és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2018. évi működési költségét 470 000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére 
és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Javaslat történt a 2. osztályosok kirándulásának támogatására, 50.000.- forint összegben. 
Amennyiben a testület elfogadja a javaslatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2. osztályának kirándulását 2018. évben 
egy alkalommal 50 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a kirándulással összefüggő kiadásokról 
az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

Általános iskolai osztálykirándulás támogatásáról 
 

A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2. osztályának kirándulását 2018. évben 
egy alkalommal 50 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a kirándulással összefüggő kiadásokról 
az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket 
az IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontra, szeretném tájékoztatni a testületet, hogy több 
települési önkormányzat vezetőjével beszéltem az utóbbi időben és örömmel kell elmondjam, 
hogy a több helyen előforduló problémák minket nem érintenek. Ilyen probléma többek között az 
orvosi ügyelettel kapcsolatos ellátás. Mások küszködnek az orvoshiánnyal, illetve a megoldatlan 
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ellátásokkal, mi azonban szerencsére nem vagyunk ebben a helyzetben. Külön szeretném itt 
megköszönni a körzeti orvosunknak, Dr. Petrovics Antalnak fáradtságot nem kímélő munkáját, 
hogy a napi rendelések mellett még az ügyeletet is megszervezi. 

III. napirend A 2018. évi rendezvényterv elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagját, hogy volt-e szó a 
rendezvénytervről? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly:  
A tervezetben nem szereplő plusz rendezvényt szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. 2017. év 
legjobb bortermelője a község lakosa, Szőke Mátyás lett, emellett nem lenne szabad elmenni. 
Szeretném ezt az országos ismertséget a község javára is fordítani. Javaslom, hogy támogassunk  
egy olyan rendezvény megszervezését, ahol országos szinten ismert, elismert borászok 
találkozhatnának és oszthatnák meg jövőre vonatkozó elképzeléseiket, ahol akár helyi 
bortermelők bemutatkozását is meg lehetne szervezni és itt akár a Haller pincét is bevonhatnánk. 
Úgy gondolom, alulról, a borászok vagy a hegyközség köréből induló kezdeményezésnek kellene 
lennie, ami mögé az önkormányzat, mint támogató beállhatna. Javaslom, hogy gondolkodjatok el 
ezen a kezdeményezésen és a későbbiekben beszéljünk róla.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Haller pincében tervezték tavaly a Mátrai Borszalon rendezvényt. 
 
Már Ágnes:  
Ez azonban decemberi program. Túl távolinak érzem. Talán korábbi, akár nyári rendezvényként is 
el tudnám képzelni, de valóban nem az önkormányzatnak kellene megszervezni, én elsősorban 
szponzorokat keresnék. 
 
Jenei Károly:  
Szerintem is szakmai rendezvénynek kellene lennie, ehhez pedig Gyöngyöstarján borászainak 
összefogására lenne szükség.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom nem lenne lehetetlen vállalkozás, de a későbbiekben még visszatérünk rá. 
Amennyiben a kiküldött rendezvénytervvel kapcsolatban nincs további indítvány, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
2018. január 27. szombat Pávakör Nyílt Napja 
Rendező:Gyöngyöstarjáni Pávakör 
2018. február 10. Óvoda jótékonysági bálja 
Rendező: Napköziotthonos óvoda, SZMK 
2018. április Tavaszváró Nagyis bál 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
2018. június 9. szombat Húzzunk rétest! Nap 
Rendező:Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület 
2018. július 8 Muzsikál az erdő   
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
[később meghatározott időpontban] Operaest  
Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Nkft., Miller Zoltán, Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata 
2018. augusztus 1-5. Erdélyi kirándulás    
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2018. szeptember 15. szombat 15.00 és 17.00 óra  Kulturális Örökség Napja - Séta a Haller 
pincében 
2018. október 14. Idősek Világnapja 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2018. október 20. Nótás találkozó 
Rendező: Kiss Anna 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2018. november 17. Általános Iskola jótékonysági SZMK bál 
2018. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás 
2018. december 31. Szilveszteri bál 
Rendező: Iskola, óvoda SZMK 
[később meghatározott időpontban] Általános iskola 2. osztály kirándulása (zártkörű) 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2018. december 31. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
2018. január 27. szombat Pávakör Nyílt Napja 
Rendező:Gyöngyöstarjáni Pávakör 
2018. február 10. Óvoda jótékonysági bálja 
Rendező: Napköziotthonos óvoda, SZMK 
2018. április Tavaszváró Nagyis bál 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
2018. június 9. szombat Húzzunk rétest! Nap 
Rendező:Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület 
2018. július 8 Muzsikál az erdő   
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
[később meghatározott időpontban] Operaest  
Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Nkft., Miller Zoltán, Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata 
2018. augusztus 1-5. Erdélyi kirándulás    
2018. szeptember 15. szombat 15.00 és 17.00 óra  Kulturális Örökség Napja - Séta a Haller 
pincében 
2018. október 14. Idősek Világnapja 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2018. október 20. Nótás találkozó 
Rendező: Kiss Anna 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2018. november 17. Általános Iskola jótékonysági SZMK bál 
2018. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás 
2018. december 31. Szilveszteri bál 
Rendező: Iskola, óvoda SZMK 
[később meghatározott időpontban] Általános iskola 2. osztály kirándulása (zártkörű) 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2018. december 31. 
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IV. napirend Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az éves javítások, karbantartások elvégzésére július 30 és augusztus 20. között zárva lenne az 
óvoda. A gyermekek elhelyezése, illetve a konyha működése a tavalyi évhez hasonlóan lenne 
megszervezve.  
 
Már Ágnes:  
Javaslom, hogy legyen felmérés, természetesen az adatvédelmi szabályokat figyelembe véve, hogy 
mely gyermekek után igénylik a szülők a felügyeletet. Úgy gondolom, a nyilvános lista 
befolyásolhatja a szülőket a döntésben. Lehet, hogy csak azért nem kérné az ellátást, mert más 
szülő sem kéri. Vannak szülők, akik nem tudják megoldani ez alatt az időszak alatt gyermekeik 
ellátását, felügyeletét. Ma a munkahely érték. Nem mindenhol lehet megoldani a szabadságolást. 
 
Szecskő Tiborné: 
Az ellátás kérése soha nem volt nyilvános. Ilyenkor a szülők mindig az irodámba jönnek és nekem 
jelzik, hogy igénylik-e az ellátást ebben az időszakban. 
 
Szecskő Zsolt: 
És a szülők tájékoztatva vannak arról, hogy a törvény szerint a zárva tartás időszakában is el kell 
látni a felügyeletet? Ne érezze azt a szülő, hogy akkor is meg kell oldani gyermeke felügyeletét, ha 
egyébként nem tudná.  
 
Szecskő Tiborné: 
A szülők tájékoztatást kapnak arról, hogy a zárva tartási időszak alatt Gyöngyös egyik óvodája van 
kijelölve a felügyelet ellátására, ezen kívül arról is, hogy a szállításban is tudunk segítséget 
nyújtani. 
 
Jenei Károly:  
Jóval a zárva tartás előtt kellene értesíteni a szülőket, hogy melyik időpontban kell 
gondoskodniuk a gyermekeik felügyeletéről.  
 
Szecskő Tiborné: 
Minden szeptemberben kifüggesztésre kerül a tanév programja, amiben már szerepel a zárva 
tartás időszaka is. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, az óvoda vezetője szabályszerűen jár el a zárva tartás meghirdetésével, illetve a 
szülők tájékoztatásával kapcsolatban. A nyári karbantartási munkákat mindenképpen el kell 
végezni, így amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk a kiküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

óvoda nyári zárvatartásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az 
alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda zárvatartását 2018. július 30-tól 2018. augusztus 20-ig engedélyezi. 
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A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye 
közzé és az ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül 

V. napirend A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak és póttagjainak megválasztása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem, hogy a tagok tekintetében van-e változás a korábbiakhoz képest? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs változás. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, ismertős nevek szerepelnek a listán, amennyiben nincs kiegészítés vagy javaslat, 
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 10/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének javaslata alapján a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait az alábbiak szerint 
megválasztja: 
 
A szavazatszámláló bizottságok tagjai: 
Tőkésné Korponyi Krisztina, Gyöngyöstarján, József A. u. 27 
Török Istvánné, Gyöngyöstarján, István u. 17. 
Ombódi Judit, Gyöngyöstarján, Pozsonyi u. 5 
Nagyné Kiss Anna, Gyöngyöstarján, Petőfi S. u. 25. 
Szecskő Józsefné (születési név: Harangozó Éva), Gyöngyöstarján, Damjanich u. 21 
Szőke Lászlóné, Gyöngyöstarján, Kossuth u. 27. szám alatti lakosok 
 
A szavazatszámláló bizottságok póttagjai: 
Mészáros Lászlóné, Gyöngyöstarján, Dobó u. 16. 
Józsa Györgyné, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 30. 
Hliva Tiborné, Gyöngyöstarján, Fajzati u. 2/a 
Bokros Jánosné, Gyöngyöstarján, Aradi u. 23. szám alatti lakosok 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Jenei Károly:  
A Szavazatszámláló Bizottságba a pártok saját delegáltat javasolhatnak? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen. 
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VI. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Óvodai beiratkozás 2018 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban megküldtük az előterjesztést az óvodai beiratkozással kapcsolatban, ami április 23-27. 
között lenne. Amennyiben nincs más javaslat, 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 11/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

óvodai beiratkozási időszak meghatározásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az 
Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai 
beiratkozás időpontját 2018. április 23-27. közötti időpontra tűzi ki. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község 
teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek 
felvehetők. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a 
beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb 
idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
Nagy Károly:  
5 perc szünetet rendelek el. 
 
Az ülés a szünetet követően folytatódik. 

2./ Helyiségbérleti szerződés népkonyha céljából 

 
Nagy Károly:  
Megkerestek azzal kapcsolatban, hogy tud-e az önkormányzat helyiséget biztosítani egy 
népkonyha üzemeltetéséhez. Igazából csak az étel kiosztásáról lenne szó, amit eldobható, 
műanyag edényben osztanának a rászorulók részére. Amennyiben támogatjuk a javaslatot, a 
könyvtár melletti helyiséget tudnám javasolni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kinek osztanák ki? 
 
Nagy Károly:  
A rászorultaknak. De a véleményem az, hogy ez a település nem feltétlenül az a település, ahol 
erre nagy igény lenne.  
 
Már Ágnes:  
Kerül ez költségébe az önkormányzatnak? 
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Nagy Károly:  
Elméletileg nem, de gyakorlatilag mégis. Az ételosztás idejére szerződtetni kellene valakit, aki 
összepakol, és kitakarít. 
 
Ludányi Ferenc: 
Nem mennék ebbe bele. Egyrészt nincs rá igény, másrészt könnyen a visszájára fordulhat a jó 
kezdeményezés. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem hiszem, hogy hosszú távon tudná a felajánló biztosítani az ingyenes ellátást. Amennyiben 
majd megszünteti, mit fogunk mondani az embereknek? Nem tudunk önerőből biztosítani 
ingyenes ellátást, még a szociális ebéd is nagy költségeket jelent. Nem is értem, hogyan tud 
ingyenes ebédet biztosítani mindenkinek, aki azt kéri. 
 
Nagy Károly:  
Erre én is rákérdeztem, azt mondta, csökkentett kalóriatartalmú ételekkel. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az I/2000. SZCSM rendelet alapján: 
„23. § (1) A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál 
meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát 
nem vesznek igénybe. 
(2) Népkonyhát elsősorban olyan településen (településrészen) indokolt létrehozni, ahol a 
rászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van igény. 
(3) A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. mellékletében a 19–69 éves 
korcsoport esetén napi egyszeri étkezésre előírt energiaszükséglet legalább 120%-át kell 
biztosítania.” 
 
Nagy Károly:  
Nekem határozottan csökkentett energiatartalmat mondtak. 
 
Ludányi Ferenc: 
Én nem foglalkoznék ezzel a témával. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én sem látom hosszú távon azt, hogy ezt az önkormányzat hasznára válna. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat, kérem mondjunk véleményt a javaslatról. Kézfelnyújtással 
szavazzunk arról, hogy ki támogatja azt, hogy a javaslatot vegyük le napirendről és egyelőre ne 
foglalkozzunk vele? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 

 

3./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A nyertes pályázathoz tartozó határozathozatalról lenne szó, amellyel kapcsolatban átadom a szót 
a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 azonosító számú pályázattal kapcsolatban, amelyben 176 millió 
forint értékben lehet energetikai felújítást végezni az általános iskola, a Művelődési Ház és a 



 56 

hivatal épületén. A projekt lebonyolítása érdekében konzorciumi megállapodást kell kötni. A 
megküldött előterjesztésben szerepel az együttműködési megállapodás szövege, valamint a 
projekttag megnevezése, illetve hogy 4 millió forintos, a pályázatban elszámolható összeggel 
kötjük meg a megállapodást. A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. készítette a 
pályázatot is, illetve a pályázat lebonyolítása során is ők lesznek az ügyintézők. 
 
Már Ágnes:  
Ezek szerint a pályázat lebonyolítása az önkormányzatnak nem jár külön költséggel? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem. 
 
Ludányi Ferenc: 
A kivitelező céget is a partnercég választja ki? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Közbeszerzési szakértőt biztosítanak, de a kivitelező céget a képviselő-testület fogja kiválasztani. 
 
Már Ágnes:  
A közbeszerzési eljárás díja is benne van a megállapodásban? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, a konzorciummal jelen pályázat keretén belül csak nyerhetünk, így amennyiben 
nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslat alapján! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

konzorciumi megállapodás megkötéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00007 jelű, „A gyöngyöstarjáni Általános Iskola, Művelődési Ház és Önkormányzati 
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” című pályázathoz megkötendő konzorciumi 
megállapodás tervezetét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 jelű 
pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodást kössön a Heves Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel (3300, Eger, Kossuth Lajos u. 9., adószám: 25402038-2-10, 
képviseli: Dudás Tamás ügyvezető) 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 

4./ Polgármester szabadsága 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 225/C. § (1) bekezdése határozza meg a 
főállású polgármesterek alapszabadságának és pótszabadságának mértékét, melynek értelmében a 
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főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra 
jogosult. 2018. évben a polgármestert összesen 39 munkanap szabadság illeti meg. 
Az idézett törvény azt is kimondja, hogy a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a 
következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni, továbbá a polgármester 
előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 
szabadságának ütemezését. 
 
Nagy Károly:  
Ennek értelmében a tavalyi évhez hasonlóan a munkanapként előírt szombati napok mellett az év 
utolsó hónapjaiban kérem szabadságolásomat. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

polgármester szabadságkérelmének jóváhagyásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
kérelmét a szabadság kiadásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C. § (2) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly polgármester 
szabadságkérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
Polgármestert 2018. évre megillető szabadság: 
Áthozat: 0 nap 
Összesen: 39 nap 
Szabadság kivételének ütemezése:  
2018. március 10: 1 nap 
2018. április 21: 1 nap 
2018. október 13: 1 nap 
2018. november 9-2018. december 31-ig: 35 nap 
A Képviselő-testület felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a szabadságok kiadásáról 
intézkedjen a fentiek szerint. 
 
Felelős: Jenei Károly alpolgármester 
Határidő: 2018. december 31-ig folyamatos 

5./ Igazgatási szünet 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Március 10. napja szombat, munkanap. Erre a napra kérek igazgatási szünet elrendelését. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, egyértelmű, így amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk a 
megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (II. 15.) KT 
határozata 

 
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 2018. 
március 10. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

6./ Csernyik Edit kérelme a fodrászüzlet festésével kapcsolatban 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kiosztottuk Csernyik Edit fodrász kérelmét, illetve a vele kötött bérleti szerződést is. A 
kérelemben a fodrászüzlet festésének költségeihez való hozzájárulást kérelmezi a bérlő. A 
szerződésben megtalálható, hogy a bérlemény karbantartásáról, fenntartásáról a bérlő köteles 
gondoskodni.  
 
Jenei Károly:  
Fel lett mérve, hogy mennyire indokolt az említett festés elvégzése? Mennyire látszatos a beázásos 
terület? 
 
Szecskő Zsolt: 
Sarkokban látható beázás jelei. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, arányaiban kell nézni a támogathatóságot. Mekkora százalékban jelenik meg a 
beázás az összterülethez képest? A teljes összeg maximum 10-15%-át javaslom támogatni. Nem 
tartom valószínűnek, hogy a teljes üzletben indokolja a beázás a festést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az állagmegóvás, illetve –fenntartás miatt maximum 30.000.- forintos támogatást vagy egy havi 
bérleti díj elengedését javaslom. 
 
Ludányi Ferenc: 
Egy havi bérleti díj elengedését javaslom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat és képviselő-társaim egyetértenek abban, hogy az egy havi bérleti 
díjat engedjünk el, kézfelnyújtással szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

Csernyik Edit bérleti díjáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa bérelt fodrászüzlet 
karbantartási kiadásaihoz hozzájárulásként Csernyik Edit, 3036 Gyöngyöstarján, Aradi utca 38. 
szám alatti lakos bérlő részére egyhavi bérleti díj mentességet biztosít. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7./ Mentőalapítvány kérelme 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Írásban kaptuk meg a Mentőalapítvány kérelmét, melyben sürgősségi trauma mentőtáskák, illetve 
égési kötszer készletek beszerzésére kérik az önkormányzat támogatását. Javaslatot kérek a 
támogatás mértékére vonatkozóan! 
 
Jenei Károly:  
Nagyon sajnálom a mentősöket, de a napi híradások folyamatosan arról szólnak, hogy minden 
rendben van az egészségügyben, sőt új mentőautók beszerzésére is sor került. 
 
Szecskő Zsolt: 
Magam részéről 10.000.- forintot javasolok.  
 
Nagy Károly:  
Személy szerint támogathatónak tartom a kérelmet, de megalázó, hogy az önkormányzatokhoz 
kell fordulniuk támogatásért. Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról az alapítvány 
10800007-68164029 számú számlájára gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (II. 15.) KT 

határozata 
 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez 10 000 Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról az alapítvány 
10800007-68164029 számú számlájára gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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8./ Meghívás Galambfalvára 

 
Nagy Károly:  
4-5 fő részére kaptunk meghívást április 15-re Galambfalvára, a gyülekezeti ház átadási 
ünnepségre, amely a püspöki kar jelenlétében fog megtörténni. 
 
Jenei Károly:  
Sajnos nem tudok menni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Előreláthatóan én sem tudok. 
 
Nagy Károly:  
A résztvevők pontos névsorára később még visszatérünk. 

 

9./ Meghívás Geisingenbe 
 
Nagy Károly:  
Pünkösd hétvégéjére németországi testvértelepülésünkre is meghívást kaptunk a megrendezésre 
kerülő traktor fesztiválra. Úgy gondoltam, hogy kis busszal kb. 6 fő részvételével kellene 
képviseltetni magunkat. Kérem, hogy gondolkodjon el mindenki és jelezzen vissza minél 
hamarabb, mivel választ kell adnunk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos ide sem tudok elmenni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Korábbi években volt példa arra, hogy hivatali dolgozók is utaztak Németországba. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem sokan voltak. 
 
Nagy Károly:  
Vissza fogunk térni rá. Van-e más megtárgyalandó téma? 
 
Már Ágnes:  
A 14-18 évesek szórakozóhelye lassan már csak a kocsma lesz. Nem tudom, hogy lenne-e igény 
kulturáltabb szórakozási lehetőségre, de úgy gondolom, hogy valamit ki kellene találni, hol 
tudnának kulturáltan szórakozni, esetleg edzeni. 
 
Már Ágnes:  
Igazság szerint nincs konkrét ötletem, csak meg kellene valahogy szüntetni, hogy a kocsma legyen 
az egyedüli szórakozási lehetőség a faluban. 
 
Jenei Károly:  
Sajnos már nem feltétlenül olyan helyeket keresnek, ahol nincs alkohol. 
 
Nagy Károly:  
Többször beszéltünk róla, hogy a volt Pizzériát esetleg átalakítani klubhelyiséggé, de nem igazán 
van rá igény. Igazi megoldást én sem tudok, de bármilyen eredményes lehetőségre nyitott vagyok. 
 
Jenei Károly:  
Az is gond, hogy felügyeletet kellene biztosítani, de ha már felnőtt van, nem feltétlenül megy oda. 
 
 




