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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-án  

     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Csontos József 
Szecskő Zsolt (17 óra 15 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Szita Ferenc bizottsági tag 

 Pálosi Györgyné művelődésszervező 
 

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. 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 napirendjének módosítására, a megküldött meghívó szerint. 
Ennek megfelelően a napirendi pontok (a kiküldötteknek megfelelően):  

Napirendi javaslat: 
 

1. napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előadó: Nagy Károly  polgármester 

 
2. napirend A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet  

módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
3. napirend A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.)  

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
4. napirend A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.  

1.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
5. napirend A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati  

rendelet megtárgyalása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
6. napirend Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
7. napirend Indítványok, egyebek 
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(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 Csontos József és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
(17 óra 15 perctől Szecskő Zsolt képviselővel kiegészülve folytatódik az ülés.) 

Napirend előtt 

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

- A választással kapcsolatos intézkedések elég sok energiát elvontak a hivatali dolgozóktól.  
Köszönöm mindannyiuk jó munkáját. Itt semmilyen problémáról nem értesültem. Ez nem 
mondható el az ország minden településéről. 

- Az elmúlt napokban kaptam olyan információt, hogy az elnyert traktoros pályázat 
gépbeszerzését egy időre még pihentetnünk kell, mert egy olyan változás történt a 
korábbiakban kiírtakhoz képest, hogy a pályázatba beírt és elfogadott MTZ traktor január 
1-jétől, feltehetően uniós előírásoknak nem felel meg, nem engedik forgalomba helyezni. A 
kereskedővel történt egyeztetés folyamán a kereskedő Zetort ajánlott, azonban ez plusz 5 
millió forint költséget jelentene. Javaslom, hogy egyelőre várjunk még, reményeim szerint 
engedélyezni fogják az MTZ-t is, így a pályázatnak megfelelően kapnánk azt meg. 

- Április 14-15-16-án 3 fős delegáció vett részt a galambfalvi imaház/közösségi ház 
átadásán. A jegyző úr és felesége, valamint Ludányi Ferenc képviselő társam. Köszönjük a 
részvételt. 

- Április 18-án a tankerületi igazgató asszony meghívásomra tartott egy rövid tájékoztatót 
az iskola felújításával, annak ütemezésével kapcsolatban. Egy elejtett félmondatából 
derült ki, hogy az első és harmadik osztályt össze fogják vonni, a kevés gyermeklétszám 
miatt. Többen megdöbbenve hallottuk a hírt, bár a hat fő valóban csekély az első 
osztályba, de nem is gondoltuk, hogy ilyen döntésre lehet számítani. Ennek 
következményeként két nappal később, pénteken szintén összeültek a Szülői 
Munkaközösség tagjai, a szülők és a tanárok. A testület tagjai is meghívást kaptak, én 
pedig meghívtam az óvoda igazgatóját. Ott hosszan megvitattuk az előttünk álló 
problémákat, következményeket. Erről javaslom, hogy a későbbiekben még essen szó. 

- Április 21-én a Nagyik és unokák énekcsoport tavaszváró bálján vettem részt, nagyon szép, 
színvonalas rendezvény volt, csak sajnálatos, hogy újra kevés képviselő tisztelte meg 
jelenlétével, amit nagyon sajnálok. 

- 24-én az önkormányzat és a hegyközség közös rendezésében sor került a szokásos évi 
borversenyre, tudomásom szerint sikeres volt. 

- 24-25-én a Fertő-tónál vettem részt a Mátrai Önkormányzatok Szövetségének 
szervezésében megrendezett közös tapasztalatcserén. 

- Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy szombaton, 28-án az önkormányzat és a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület szervezésében szemétszedési akció lesz délelőtt 8 
órától. Jó lenne, ha valaki fel tudná vállalni az önkormányzat részéről a segítséget, 
elfoglaltság miatt sajnos személyesen nem tudok részt venni. 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani a két ülés között történtekről. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? 
 
Jenei Károly:  
Fölháborított az, hogy az osztályok összevonásában a testületet is felelősségre vonták. Tavaly év 
novemberében magam kérdeztem rá testületi ülésen az általános iskola igazgató asszonyára, hogy 
gond lesz-e a kevés gyermeklétszám az első osztályban? Visszautasította még a felvetést is. 
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Nagy Károly:  
Javaslom, hogy a későbbiekben térjünk vissza az iskolával kapcsolatos kérdésre. Amennyiben 
nincs más jellegű észrevétel, megígértem a jelenlévő Pálosi Györgyné művelődésszervezőnknek, 
hogy szót kap a mai ülésen. 
 
Pálosi Györgyné: 
 Csak egy pár perc erejéig tartanám fel az ülést. Minden testületi tag megkapta a Húzzuk a rétest 
elnevezésű rendezvényünkről szóló tájékoztató. Megkérdezném, hogy ki szeretne aktívan részt 
venni a tavalyi évhez hasonlóan a rendezvényen, tehát ki az, aki főzne?  
 
Jenei Károly:  
Mikor? 
 
Pálosi Györgyné: 
Június 9. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mi fogunk főzni. 
 
Csontos József:  
Igen, ránk számíthatsz. Javaslom, hogy legyen több asztal, mint tavaly, így több embert tudnánk 
leültetni. 
 
Szita Ferenc: 
Biztosan többen lesznek, mint tavaly.  
 
Nagy Károly:  
A bizottságoknak, intézményeknek is fel van ajánlva, hogy főzhetnek, lényeg, hogy mindenki részt 
vegyen. Úgy látom, hogy minden képviselő részt fog venni. 
 
Pálosi Györgyné: 
Készítettünk egy szórólapot a faluról. Ezzel a szóróanyaggal szeretnénk népszerűsíteni a községet, 
A sokszorosítással kapcsolatban már felvettem a kapcsolatot a Hírmondót is megjelentető céggel. 
Ott azt mondták, hogy 1000 darabtól már kedvezményes áron tudnák nyomtani, 60.000.- 
forintba kerülne az 1.000 darab. Mivel a borászok is szerepelnek a nyomtatványon, küldenénk 
nekik is próbanyomtatást, hogy ki az, aki szeretne rajta lenni. Ezt követően, amennyiben kapunk 
rá keretet, nyomtattatni fogjuk. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Kérem, hogy a borászok névsorát vizsgáljátok meg, nehogy lemaradjon 
valaki. A támogatásról napokon belül tárgyalunk. Amennyiben nincs kérdés Pálosi Györgynéhez, 
felkérem a jelenlévő Szecskő Tibornét, a Napköziotthonos óvoda igazgatóját, hogy tartsa meg 
beszámolóját. 

2./ Napköziotthonos Óvoda igazgatójának beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz?  
 
Jenei Károly:  
Akik visszatartják az óvodába a gyerekeket, azok szakértők véleményre teszik azt meg? Vagy a 
szülő döntése, hogy maradjon még óvodában? 
 
Szecskő Tiborné: 
A nevelési tanácsadó szakértői véleményén nem lehet változtatni. Úgy érzem, hogy mi időben 
szóltunk, hogy gond lehet az első osztálynál, nem volt válasz a figyelmeztetésre. 
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Ludányi Ferenc: 
Igazgató asszony részéről nem tapasztaltunk megfelelő reakciót. 
 
Nagy Károly:  
Erre még visszatérünk.  

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
 
Nagy Károly:  
Felkérem a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját. 
 
Szecskő Zsolt: 
A legutóbbi testületi ülés óta két bizottsági ülés volt. Ezeken települési támogatási kérelmeket 
bíráltunk el, illetve a szociális rendelet módosítására teszünk javaslatot, ezt a megjelölt napirendi 
pontnál részletezni fogom.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. 

4./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Csontos József:  
A legutóbbi testületi ülés óta nem volt bizottsági ülés. 
 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, mielőtt rátérnénk a napirendi 
pontokra, a munkaterv módosításáról kellene döntenie a testületnek. 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Korábban elfogadott munkatervünk szerint az áprilisi testületi ülésre lett betervezve a 
zárszámadás és az ahhoz kapcsolódó előterjesztések. Az államháztartási törvény alapján ezt május 
31-ig kell megtárgyalni és kihirdetni, ezért a májusi testületi ülésre helyeznénk át ezeket a 
napirendi pontokat. A megküldött előterjesztésben további változásokat javasoltam a 
napirendekben, a májusi, illetve a szeptemberi rendes ülések közötti egyenlő elosztás érdekében. 
 
Nagy Károly:  
Ezzel kapcsolatosan, napirend utáni témák között van feltüntetve, hogy egyik képviselő-társunk 
javaslatára gondoljuk át a településkép-védelmi eljárásunkat. Amennyiben tudunk, döntsünk 
azzal kapcsolatban, hogy melyik testületi ülésen vitassuk meg a kérdést? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A településkép-védelmi rendelet melléklete a helyi védetté nyilvánított épületek listája, ezeknél az 
épületeknél ezt a tényt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni, ez eddig még nem történt 
meg.  
 
Nagy Károly:  
Kértem, hogy addig ne is történjen meg, amíg újra nem tárgyaljuk a rendeletet.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A főépítésszel már történt egyeztetés a testületi ülés időpontjával kapcsolatban, mivel jó lenne, ha 
személyesen meg tudna jelenni. Az a baj, hogy ő is hivatalos a gyöngyösi testületi ülésekre, 
amelynek időpontja egybeesik a mi testületi ülésünk időpontjával, ezért ez nem kivitelezhető.  
 
Nagy Károly:  
Rendkívüli testületi ülést javasolok, egyeztetve a főépítész úrral. Ennek időpontjáról 
természetesen értesítjük a testületet. Visszatérve a munkaterv módosítására tett előterjesztésre, 
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amennyiben nincs további észrevétel, 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 28/2018. (IV. 26.) 

KT határozata 
 

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. évi 
munkatervében 2018. április 26-i, 2018. május 24-i és 2018. szeptember 27-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja 
2018. április 26. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előadó: Nagy Károly  polgármester 
2./ A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
3./ A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 
4./ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 
5./ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati 
rendelet megtárgyalása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
6./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás 
Előadó: Nagy Károly polgármester 
7./ Indítványok, egyebek 

 
 

Képviselő-testületi ülés időpontja 
2018. május 24. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 2./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 3./ Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása  
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi – Szociális Bizottság 

4./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba  jegyző 

5./ A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
6./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről 

   Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó 
7./ Tájékoztató a 2017. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
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8./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
9./ Indítványok, egyebek 
 
 

Képviselő-testületi ülés időpontja 
2018. szeptember 27. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
2./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. oktatási évről 
   Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
   Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság 
3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének  

tapasztalatairól 
Előadó: általános iskola intézményvezetője 

4./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság 

5./ Tájékoztató a község közbiztonságáról 
   Előadó: Nagy László körzeti megbízott, 
      Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka 

 6./ A támogatásban részesült Egyesületek 2018. évi beszámolója 
   Előadó: Egyesületek elnökei  
 7./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
 8./ Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
 9./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
   Előadó: Nagy Károly polgármester  
 10. / Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 

11./ Indítványok, egyebek 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

- 19/2018. (III. 22.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervéről. A döntést elfogadtuk, továbbítottuk a megfelelő szervek részére.  

- 20/2018. (III. 22.) intézményi térítési díjak megállapításáról. A döntést meghoztuk. 

- 21/2018. (III. 22.) igazgatási szünetről. A szünetet megtartottuk. 

- 22/2018. (III. 22.) mezőőri szolgálat megszüntetéséről. Döntést hoztunk, végrehajtottuk.  

- 23/2018. (III. 22.) Ludányi Józsefné területvásárlási kérelméről. A mai ülésre napoltuk a 
döntés meghozatalát. 
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- 24/2018. (III. 22.) béremeléssel kapcsolatos intézkedésekről (a határozat második fele 
került végrehajtásra). A végrehajtás folyamatban van. 

- 25/2018. (III. 22.) takarítói álláspályázat meghirdetéséről. Megtörtént, a beérkezett 
pályázatokról a mai ülésen fogunk dönteni.  

- 26/2018. (III. 22.) önkormányzati helyiségek igénybe vételéről. A döntést meghoztuk, 
kihirdetésre került. 

- 27/2018. (III. 22.) Petőfi utcai útfelújítás árajánlatának elbírálásáról. Megtörtént, két hét 
múlva kezdik a munkákat. 

 
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben nem született döntés. 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Szecskő Zsolt: 
Az önkormányzati helyiségek bérbe adásával kapcsolatban megemlíteném, hogy voltam egy 
rendezvényen, amely ott került lebonyolításra. Véleményem szerint bérbe lehetne adni a 
helyiséget, azonban legalább a legalapvetőbb felszerelési eszközökkel fel kellene szerelni. 
Gondolok itt tányérokra, evőeszközökre, melegítési lehetőségre.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy el lehet menni ebbe az irányba is, de jelenleg még nem döntöttünk 
konkrétan arról, hogy mit lehetne kezdeni a helyiséggel. Nem biztos, hogy alkalomszerűen kellene 
bérbe adni. Azonban ha úgy döntünk, hogy igen, a feltételeket meg kell hozzá teremteni. 
Felmérhetjük, hogy mekkora összegbe kerülne 50 db tányér, evőeszköz beszerzése.  
 
Jenei Károly:  
Az a tapasztalat, hogy felügyelet, illetve gondnok nélkül nem lehet üzemeltetni a helyiséget. Bérbe 
adásnál is meg kellene nevezni egy felelőst, aki leltár szerint átadja és átveszi a helyiségben 
található eszközöket.  
 
Szita Ferenc: 
Én is járhatónak tartom a leltárral történő átadás-átvételt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint sem működhetne a bérbeadás egy általunk megbízott személy nélkül. De a 
helyiséget valahogy nyilvánossá kellene tenni. Étterem funkcióra nem életképes, de bérleti célokra 
ki lehetne bérelni. Valamilyen módon vissza kell adni a lehetőséget a falunak, hogy használhassák.  
 
Jenei Károly:  
Azonban működött valaha is jól a klubhelyiség? Eddig nincsenek jó tapasztalatok. 
 
Szecskő Zsolt: 
Személyzet nélkül, folyamatos jelleggel nem lehet működtetni. Nem volt gazdaságos, de nem 
megoldás, hogy bezárjuk. 
 
Jenei Károly:  
Közösségi tér kialakulására azért nem került sor, mert nem volt igény rá. 
 
Szecskő Zsolt: 
Soha nem is alakult ki rá az igény. Az önkormányzatnak kellene azt megteremtenie. Ha pedig azt 
nézzük, hogy nem termel bevételt, vannak más, deficites vállalkozásaink is. Nem a hasznot kell 
elsősorban nézni. 
 
Ludányi Ferenc: 
De veszteséget finanszírozni sem szabad. 
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Szecskő Zsolt: 
Itt csak minimum szolgáltatásról beszélünk. 
 
Nagy Károly:  
Korábban már megpróbálkoztunk ilyennel. Huzamosabb ideig nem működött.  
 
Csontos József:  
Az sem megoldás, hogy itt fogadjuk a vendégeket. Szereljük föl a klubhelyiséget, hogy amennyiben 
rendezvény lenne, tudjuk fogadni ott a vendégeket. 
 
Nagy Károly:  
Az hogy oda is felvegyünk valakit, aki üzemelteti a helyiséget, költségekkel jár. 
 
Jenei Károly:  
Egy ember minimálbéren történő foglalkoztatása 1-1,5 millió forint.  A közterhekkel, 
közszolgáltatással együtt könnyen belemehetünk az 5 millió forintba. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint el kell gondolkozni rajta, de személy szerint nem folyamatos foglalkoztatásra 
gondoltam. Esetenkénti bérbeadásra gondoltam. 
 
Csontos József:  
Egyetértek Szecskő Zsolttal, fel kell szerelni a helyiséget. 
 
Szecskő Zsolt: 
A minimumkövetelményeket biztosítani kell.  
 
Jenei Károly:  
Mit jelent a minimumkövetelmény? 
 
Szecskő Zsolt: 
Melegítőkonyhára gondoltam, nem főzésre. Ezenkívül meg kell nevezni a felelőst, aki átadja és 
átveszi az ott található eszközöket. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a javaslatokat, engem is zavar, hogy nincs kihasználva a helyiség. A következő testületi 
ülésre megpróbálom összeszámolni a szükséges eszközök költségét és továbbgondoljuk a 
bérbeadás lehetőségét.  

 

II. napirend A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Legutóbbi ülésünkön döntöttünk arról, hogy április 30-ával megszűnik a mezőőri szolgálat 
Gyöngyöstarjánban. Mai ülésünkön arról kellene dönteni, hogy mivel ténylegesen március 30-ig 
végezték a mezőőrök a feladatukat, erre a három hónapra járó térítési díjat beszedjük a 
lakosságtól. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem voltam az előző ülésen, ezért szeretnék egy kis tájékoztatást, hogy miért kellett megszüntetni 
a mezőőri szolgálatot? 
 
Csontos József:  
A földtulajdonosok nem akartak fizetni. 
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Ludányi Ferenc: 
A különböző művelési ágak tulajdonosai ugyanannyit fizettek a szolgálatért, miközben a rét és 
szántó esetében nincs akkora jelentősége a védelemnek, mint a szőlő vagy a gyümölcsösnél. 
Ezenkívül folyamatosan ráfizetéses volt a működésük. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az általános felelősségvállalás lenne célszerű, de ha a rét és a szántó tulajdonosai nem fizetnek, a 
gyümölcsös és a szőlő tulajdonosoknak kellene többet fizetni. 
 
Jenei Károly:  
Megnéztünk az összegeket és ebben az esetben a szőlő tulajdonosoknak a jelenlegi térítési díj 
háromszorosát kellene befizetniük. Ha most is ekkora a felháborodás, mi lenne ha kivetnénk rájuk 
a nagyobb összeget? 
 
Szita Ferenc: 
Eddig 1000.- Ft/hektár volt a térítési díj? Szerintem ez nagyon is baráti ár. Arról nem is beszélve, 
hogy a mezőőrök segítségével információt kaptunk az illegális hulladék-elhelyezésekről, valamint 
megakadályozták a lopásokat. Most ezek halmozottan jelentkeznek majd. 
 
Nagy Károly:  
Valóban nagy veszteség lesz, hogy a szemétlerakásokat már nem tudják jelezni. Ezenkívül nagy 
terhet jelentett az önkormányzatnak az évi közel 3 millió forintos kiadás, amivel ki kellett 
egészíteni a mezőőrökkel kapcsolatos költségvetést.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem lehetett volna a két mezőőrt két különböző helyre küldeni? Ezzel nagyobb területet tudtak 
volna bejárni? 
 
Nagy Károly:  
Egyedül már nem felelnek meg a törvény által mezőőrnek nevezett feladat elvégzésnek – nem 
tudtak volna hatóságként eljárni. Két lehetőség előtt álltunk. Az egyik, hogy elengedjük a szántó, 
illetve rét tulajdonosainak térítési díját, és ezzel megemeljük a szőlő és gyümölcsös 
tulajdonosainak fizetési kötelezettségét. Ez ismételten ellenségeskedést szülne. A másik, hogy 
megszüntetjük a mezőőri szolgálatot, ami nem kötelező feladatellátás az önkormányzat számára. 
Ez látszott a legjobb megoldásnak, mert személy szerint attól tartok, hogy anyagilag annyira 
beszűkülnek a lehetőségek előttünk, hogy a kötelező feladatok ellátását is már csak a tartalékaink 
terhére tudjuk ellátni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az éves három millió forintos kiadás valóban nagy érvágás az önkormányzat számára. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk a rendelettervezetben szereplők szerint, 
tehát hogy március 31-ig kérjük be a tulajdonosoktól a mezőőri térítési díjakat 2018. évben. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 7.) 
önkormányzati rendelete a mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
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III. napirend A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Felkérem Szecskő Zsolt képviselő társamat, mint a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az iskolakezdési támogatásra vonatkozó javaslatunkat az előző testületi ülésre megküldtük. Mivel 
akkor el lett napolva a döntés, ezért lenne még egy javaslatunk az általános iskolások támogatását 
illetően. Korábbi minden, gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező, általános iskolás korú gyermek 
kapott iskolakezdési támogatást. Ettől az évtől javasoljuk csak azon gyermekeknek megítélni, akik 
a gyöngyöstarjáni általános iskolába járnak. Ezt iskolalátogatási igazolással tudnák igazolni. 
 
Nagy Károly:  
Személyes javaslatom az lenne, hogy csoportosítsuk át a közép- és felsőoktatásban részt vevők 
iskolakezdési támogatását és a gyöngyöstarjáni általános iskolába járók kapjanak fejenként 
20.000.- forintot. 
 
Jenei Károly:  
Azt javasolnám, ha valahonnan még át lehetne csoportosítani, támogassuk nagyobb összeggel az  
ide beiratkozó első osztályosokat. 
 
Nagy Károly:  
Mindenesetre a fő cél az lenne, hogy minél több gyerek maradjon a helyi iskolában.  
 
Csontos József:  
Színvonalasabb oktatás kellene és több programok a gyerekeknek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Pár éve kezdődött el, hogy támogatjuk az iskolába járókat. Nem támogatom, hogy a közép- és 
felsőoktatásban részt vevők kikerüljenek ebből a rendszerből. Az előző évekhez képes most sokkal 
kevesebb összeget tudunk adni, amit szintén nem preferálok, de még ezt valahogy el tudom 
fogadni. Amit adunk, egy jelképes összeg, de akár 100.000.- forintot is adhatnánk az elsősöknek, 
nem emiatt hoznák ide a gyerekeket. 
 
Nagy Károly:  
További javaslatokat kérek. 
 
Csontos József:  
Nem szüntetném meg a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatását. 
 
Ludányi Ferenc: 
Egyöntetűen adjunk 10.000-10.000.- forintot a gyöngyöstarjáni általános iskolásoknak, valamint 
a közép- és felsőoktatásban résztvevőknek. 
 
Jenei Károly:  
A közép- és felsőoktatásban részt vevők támogatásával nem értek egyet, a gyöngyöstarjáni 
általános iskolába járók támogatását javaslom. 
 
Nagy Károly:  
Az idősek támogatása maradjon a tavalyi 3.000.-Ft/fő összeg? 
 
Ludányi Ferenc: 
Igen. 
 



 207 

Jenei Károly:  
Esetleg még ide is lehetne, az alacsony nyugdíjjal rendelkező idősek számára nagyobb támogatást 
biztosítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azonban ők azok, akik nem jelennek meg a bizottság látószögében, nem nyújtanak be kérelmet, 
ezért nincs információnk az alacsony jövedelmű nyugdíjasokról. Személy szerint támogatom a 
3.000.- forintos támogatást. 
 
Nagy Károly:  
Abban az esetben, ha nincs további javaslat, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat 
alapján: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
települési támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- idősek települési támogatása: 3000 Ft/fő 
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 
10000 Ft/fő 
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10000 Ft/fő 
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10000 Ft/fő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét és a polgármestert, 
hogy a határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások összegét. 
Felelős: Szecskő Zsolt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
Határidő: 2018. december 31. 
 
Felelős: Szecskő Zsolt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke, Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 31.” 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2018. (IV. 26.) 
KT határozata 

 
települési támogatások összegének meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
települési támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- idősek települési támogatása: 3000 Ft/fő 
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 
10000 Ft/fő 
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10000 Ft/fő 
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10000 Ft/fő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét és a polgármestert, 
hogy a határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások összegét. 
 
Felelős: Szecskő Zsolt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke, Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szociális rendelet módosítására megküldött előterjesztés tartalmazott egy, a belső ellenőrzés 
által javasolt változtatást, amely az intézmény gyermekétkeztetésre vonatkozik, pontosan, hogy 
hol és kik kérelmezhetik az intézményi étkeztetést, illetve megszüntetést. Ezek alapján a szociális 
rendeletet a képviselő-testület módosítja egyrészt azzal, hogy eltörli az óvodások és általános 
iskolások karácsony előtti támogatását, másrészt az általános iskolások támogatását a 
Gyöngyöstarjánban általános iskolában járókra szűkíti, akik is iskolalátogatási igazolás ellenében, 
jogosultak támogatásra.  
Emellett a rendeletmódosítás kiterjed az előtt elfogadott, iskolakezdési támogatásokra vonatkozó 
módosításokkal, mely alapján a rendelettervezet szövege a következők szerint alakul: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli el: 
 
1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

[2. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg] 
„k)   általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatást,” 
 
2. § Az R1. 16/A. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési 
támogatás 
 
16/A. §  
(1) Általános iskolai tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásra naptári 
évenként egy alkalommal jogosult a szülő, akinek gyermeke általános iskolai tankötelezettségét 
iskolalátogatási igazolással igazolva Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában teljesíti. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a szülői felügyeleti jogokat gyakorló anya, ennek 
hiányában a szülői felügyeleti jogokat gyakorló apa részére kell megállapítani. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összegéről a Képviselő-testület minden év május 31. napjáig 
dönt oly módon, hogy a támogatás összege jogosultanként azonos.” 
 
3. § Az R1. a következő 29/A. §-sal egészül ki: 
„29/A. § 
(1) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetést a szülő a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőnél, a konyha szervezeti egységben 
benyújtott írásban  kérelmezheti. Az intézményvezető csak az ellátás visszautasítása esetén hoz 
határozatot, mely ellen Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtott 
fellebbezésnek van helye. 
(2) Amennyiben a gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult, az (1) bekezdés 
szerinti kérelem helyett a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. vagy 8. melléklet szerinti nyilatkozatot kell 
benyújtani. 
(3) Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevétele a gyermek intézményi jogviszonyának utolsó 
napjáig az önkormányzat az intézmény oktatási-nevelési napjain, nyitvatartási napjain lehetséges. 
(4) Intézményi gyermekétkeztetés megszüntetését a szülő kezdeményezheti, amennyiben 
nyilatkozik, hogy a gyermek étkeztetését saját maga kívánja biztosítani.” 
 
4. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2.) 12. § (1) bekezdés e) pontja a következő eg) 
ponttal egészül ki: 

[(1)    A képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester:] 

[e)   a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
esetekben dönt] 

„eg) idősek települési támogatásáról,” 

5. § A R2. 12. § (3) bekezdés cd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(3)    A képviselő-testület a következő hatásköreit a Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza 
át:] 
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„cd) dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési 
támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz 
nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként 
nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható 
települési támogatásról, az általános iskolai tanulók teljesítéséhez nyújtható települési 
támogatásról, a középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési 
támogatásáról,” 

6. § A rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba. 
  
Nagy Károly:  
A belső ellenőrzés által javasolt módosítás, véleményem szerint elfogadható, illetve már 
megtárgyaltuk a támogatásra vonatkozó javaslatot  ezért, amennyiben nincs további észrevétel 
kérem, szavazzunk az elhangzott javaslat és megküldött rendelettervezet alapján! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 7.) 
önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól 

szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 

IV. napirend A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Gyöngyöstarjáni Pávakör egyesületté vált. Mivel Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, valamint együttműködik 
azokkal, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletünket ki kell egészíteni a Pávakörrel. 
Ez azt jelenti, hogy a Képviselő-testület alábbi egyesületek számára biztosít lehetőséget – 
tanácskozási joggal – a testületi üléseken: 

- Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör, 
- Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület, 
- Gyöngyöstarján Polgárőrség, 
- Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület, 
- Gyöngyöstarjáni Egyházközség 
- és a Gyöngyöstarjáni Pávakör. 

Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés az elhangzottakhoz, kérem szavazzunk a megküldött előterjesztés 
alapján! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V. 7.) 
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
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V. napirend A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A belső ellenőrzés javaslata alapján készült az előterjesztés a kiadások készpénzben történő 
teljesítésének eseteiről. Az államháztartási törvény szerint rendeletet kell róla alkotni. A 
rendeletben van meghatározva, hogy kik és milyen feltételek mellett vehetnek fel készpénzt a 
házipénztárból.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, egyértelmű a rendelettervezet, amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk 
a megküldött anyag szerint. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 7.) 
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 

VI. napirend Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ismét kiírták a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot, amelyen 2 éve megnyertük a 
Művelődési Ház parkettájának felújítását. Akkor 3 millió forintra pályáztunk, 200.000.- forintot 
kaptunk, de a teljes pályázatot meg kellett valósítani. Amennyiben most is beadjuk a pályázatot,  
mivel a hangosítást a Művelődési Házban meg lehetne valósítani, véleményem szerint ismét arra 
lehet számítani, hogy 80-90%-os lesz az önerő mértéke. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ilyen mértékű önerővel számolva, nem támogatom. 
 
Ludányi Ferenc: 
Én sem támogatom. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül arról, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázatot nem kívánja beadni. 

VII. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az Óvoda vezetőjével történt megbeszélés alapján javaslatot teszek a gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítására, mely szerint a maximális 
csoportlétszám az egyes korcsoportoknál 25 fő legyen. Eddig 90 fős férőhellyel van nyilvántartva 
az óvoda, de ezt a létszámot már évek óta nem érjük el.  
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Szecskő Zsolt: 
De ha szükséges, megemelhetjük a létszámot? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
„Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év 
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az 
indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, 
tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.” 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebben az esetben támogatom a javaslatot. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, 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 30/2018. (IV. 26.) 
KT határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatán és egyéb dokumentumain a  változást vezesse át. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 15. és 16. számú melléklete.) 
 

2./ Ludányi Józsefné földvásárlási kérelme 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Márciusi testületi ülésünkön elnapoltuk a döntést azzal kapcsolatban, hogy Ludányi Józsefné a 
Barna tanyán meg kíván vásárolni egy, an önkormányzat tulajdonában lévő utat. Akkor úgy 
döntöttünk, hogy helyszíni szemlén meggyőződünk arról, hogy az utat nem használják, eladása 
nem jelent gondot a községnek. Közel 2000 m2 területről van szó, Benedek Péter képviselő 
társunk megtekintette a területet, nincs kifogása az eladással kapcsolatban. Mint mondta jelenleg 
megközelíthetetlen területről van szó, a terület értékesítése ingatlan megközelítését nem 
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lehetetleníti el. Az ár a korábbiakhoz hasonlóan 100 Ft/m2 lenne. Az út megszüntetésének eljárási 
költsége a vevőt terheli. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, nincs akadálya a terület eladásának, támogatom a kérelmet. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a kiosztott határozati 
javaslat szerint. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2018. (IV. 26.) 
KT határozata 

 
Ludányi Józsefné területvásárlási kérelméről 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 0202 hrsz-ú, 6222 m2 területű út kérelemben megjelölt 
és a kérelmező által elkészíttetett megosztási vázrajzon feltüntetett részének beépítetlen területté 
minősítését követően értékesíteni kívánja Ludányi Józsefné, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 15. alatti 
lakos részére. A terület vételárát a Képviselő-testület nettó 100 Ft/m2-ben határozza meg. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az értékesítendő terület közútként nem funkcionált, a terület 
értékesítése ingatlan megközelítését nem lehetetleníti el, így az ingatlan átminősítését követően 
törzsvagyonból üzleti vagyonba kerül. A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlan 0204/1 hrsz-ú, 
vagy az abból kialakuló ingatlanokkal történő egyesítéséhez. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út megszüntetése iránti kérelem 
benyújtására. Az út megszüntetésének eljárási költsége a vevőt terheli. 
3. A Képviselő-testület felkéri Ludányi Józsefnét, hogy a határozatnak megfelelően az ingatlan 
beépítetlen területté minősítéséről szóló döntés véglegessé válását követően a változási vázrajzot a 
határozatnak megfelelően készíttesse el és felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz, majd 
az adásvételi szerződés aláírására az Önkormányzat nevében. Az adásvételi szerződés ügyvédi 
költsége és az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárási költségek a vevőt terhelik. 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a vagyonrendelet módosítás előterjesztésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 60 napon belül 
 

3./ Iskolaigazgatói pozíció betöltéséről 

 
Nagy Károly:  
Az Általános Iskola igazgatói posztjára három pályázat érkezett be. Mivel a képviselő-testületnek 
véleményezési joga van, megkérdezem képviselő társaimat, kívánnak-e élni ezzel a joggal? 
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint az önkormányzat, mivel szakmai kérdésekben nem kompetens, ne foglaljon 
állást a kérdésben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én is így gondolom. Nem tudunk ilyen jellegű szakmai kérdésekben állást foglalni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, és a képviselő-testület nem kíván állást foglalni az 
iskolaigazgatói állás betöltésével kapcsolatban beérkezett pályázatokról, kérem szavazzunk az 
alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (3) és (4) bekezdésében biztosított, Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatának  véleményezési jogával nem kíván élni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Hatvani Tankerületi 
Központ igazgatója részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2018. (IV. 26.) 
KT határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatói pályázatainak véleményezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (3) és (4) bekezdésében biztosított, Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatának  véleményezési jogával nem kíván élni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Hatvani Tankerületi 
Központ igazgatója részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

4./ Döntés takarító állásra beadott pályázatokról 

(Beérkezett pályázatok a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az IKSZT-ben 4 órás takarítói állást hirdettünk meg, amelyre két pályázat érkezett, ezeket 
kiosztottuk a képviselőknek. Mindkét jelentkezővel beszéltem és az elbeszélgetések során 
Csernyik Andrea megfelelőnek tűnik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek a polgármester úr javaslatával. 
 
Jenei Károly:  
Nem ismerem egyik jelentkezőt sem, így nem tudok dönteni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően:  
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Csernyik Andrea (születési neve: Veres Andrea, anyja neve Szabó 
Irma, született Gyöngyös, 1976.09.08.) 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 12. szám alatti lakost 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. 
május 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: takarító. 
A próbaidő időtartama 2018. 05.01-2018.08.01. 
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Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. május 1. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2018. (IV. 26.) 
KT határozata 

 
takarítói álláspályázat elbírálásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Csernyik Andrea (születési neve: Veres Andrea, anyja neve Szabó 
Irma, született Gyöngyös, 1976.09.08.) 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 12. szám alatti lakost 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. 
május 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: takarító. 
A próbaidő időtartama 2018. 05.01-2018.08.01. 
Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. május 1. 
 

5./ Elektromos kerékpár vásárlásáról 
 
Nagy Károly:  
A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal hivatalsegédje panaszkodott arról, hogy a 
levelek és egyéb küldemények kiszállítása kerékpárral már nehézkes számára. Találtunk egy 
használt elektromos kerékpárt, amit jó áron, 100.000.- forintért meg tudnánk vásárolni az 
önkormányzatnak.  
 
Jenei Károly:  
Javaslom a megvásárlását. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat hivatalsegédjének kézbesítési feladatainak segítésére 1 db használt 
elektromos kerékpárt vásárlására adásvételi szerződést kössön 100 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (IV. 26.) 
KT határozata 

 
elektromos kerékpár vásárlásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat hivatalsegédjének kézbesítési feladatainak segítésére 1 db használt 
elektromos kerékpárt vásárlására adásvételi szerződést kössön 100 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 

6./ Üdülési Alapítvány megállapodás módosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Tagok vagyunk a Nagyréde székhellyel működő Üdülési Alapítványnak, akik kedvezményes 
üdülési lehetőséget tudnak biztosítani a Balatonnál, illetve Hajdúszoboszlón. A tagsági díjat a 
hivatali dolgozók létszámának függvényében határozzák meg, ezt szeretnék ebben az évben 
50.000.- forintra megemelni. Javaslom, hogy az idei tagdíjat fizessük ki, de időközben keressünk 
lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a tagsági viszonyunkat megszüntetni, mivel 
innen csak nagyon kevesen jelentkeznek, mondhatni senki.  
 
Ludányi Ferenc: 
A szállások minősége nem túl jó, már-már puritán körülmények uralkodnak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy idei évre még fizessük be a tagdíjat, és jövőre meglátjuk, hogyan alakul. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzatok Üdültetési Alapítványát (3214 
Nagyréde, Fő út 2.) 50 000 Ft összeggel támogatja 2018. évben. A Képviselő-testület felhívja a 
polgármester figyelmét, hogy a támogatás összegének átutalásáról az alapítvány részére 
intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2018. (IV. 26.) 
KT határozata 

 
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa 2018. évi támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzatok Üdültetési Alapítványát (3214 
Nagyréde, Fő út 2.) 50 000 Ft összeggel támogatja 2018. évben. A Képviselő-testület felhívja a 
polgármester figyelmét, hogy a támogatás összegének átutalásáról az alapítvány részére 
intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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7./ A ravatalozó tetőfelújítása 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy mivel a ravatalozó lapos teteje beázik az esőzések 
alkalmával, felújítása szükséges. Azonban mivel nem lehet megfelelő mestert találni rá, jelenleg 
még nem kaptunk árajánlatot rá. Személy szerint úgy gondolom, hogy magas lesz. Amennyiben 
találunk mestert és kapunk árajánlatot, ismét a testület elé fogjuk hozni a javítás kérdését. 
 

8./ Rákóczi Szövetség kérése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Határon túli magyar iskolák támogatásával kapcsolatosan keresett meg a Rákóczi Szövetség. 
Megkérdezem képviselő társaimat, kívánják-e támogatni a kezdeményezést? 
 
Ludányi Ferenc: 
Véleményem szerint inkább a testvértelepülésekkel való kapcsolattartást kellene elsősorban 
támogatnunk. 
 
Jenei Károly:  
Én is úgy gondolom, hogy vagy a helyi gyermekeket vagy a testvértelepülésekkel történő 
kapcsolattartást támogassuk. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk a javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül arról, hogy a Rákóczi Szövetség kérését nem támogatja. 

9./ Geisingen település meghívása 

 
Nagy Károly:  
Lassan esedékessé válik az út Geisingenbe, mivel a május 18-21-ig megrendezésre kerülő traktor 
fesztiválra kaptunk meghívást. Megkérdezem, hogy a képviselők közül ki szeretne, illetve tud 
eljönni? Eddig Már Ágnes és Ludányi Ferenc jelentkezett, én is megyek, valamint Kissné Matin 
Éva, mint tolmács jönne velünk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Én nem tudok menni. 
 
Jenei Károly:  
Én sem. 
 
Nagy Károly:  
Akkor további javaslatokat kérek, hogy kiknek szóljunk még? 
 
Ludányi Ferenc: 
Szerintem a hivatal dolgozói számára fel lehetne ajánlani a lehetőséget. 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben megkérdezem a dolgozókat, ki az, aki szívesen jönne. Van-e más, amiről 
beszélni kell? 
Ludányi Ferenc: 
A szemétszedési akcióra visszatérve, már láttam elhelyezve szemeteszsákokat a faluban.  
 




