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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 27-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Benedek Péter 
Csontos József 
Szecskő Zsolt (17 óra 55 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 

Szecskő Tiborné, a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Németi László megbízott önkormányzati főépítész 

 Szabó József 
 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, külön köszönti a megjelent Németi László, megbízott 
önkormányzati főépítész urat, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, azzal a változtatással, hogy mivel egyik képviselő-társ, Szecskő Zsolt indítványára 
került be a napirendi pontok közé a településvédelmi rendelettel kapcsolatos egyeztetés, amiért a 
főépítész úr is itt van, ezt a napirendi pontot a képviselő úr érkezése után tárgyalja a testület. 
Szecskő Zsolt képviselő társunk jelezte, hogy késni fog. Ennek megfelelően:  
 
Napirendi javaslat: 

 
  I. napirend:  Vagyonrendelet módosítása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 II. napirend: Egyeztetés településképi rendelet gyakorlati alkalmazásáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester, Németi László mb. önkormányzati 

főépítész 
 
III. napirend: Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának önkormányzati 

hozzájárulás emeléséről 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

 IV. napirend: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázat önerejének biztosításáról  
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
 V. napirend:  Karbantartó-gépkezelő álláspályázat elbírálása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VI. napirend: Önkormányzati dolgozók erdélyi utazásának támogatásáról  

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
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 VII. napirend: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási 
szünet elrendeléséről  

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

VIII. napirend: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés építési munkák a 
TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 azonosító számú, „Védőnői szolgálat 
fejlesztése Gyöngyöstarjánban” című pályázat keretében ajánlatok 
elbírálása és önkormányzati önerő megállapítása 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

 IX. napirend: Önkormányzat tulajdonában álló kutak felméréséről   
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
 X. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot a változtatással 5 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Jenei Károly és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
 

I. napirend Vagyonrendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A kiküldött anyagban is benne van, hogy Ludányi Józsefné korábban tárgyalt útvásárlásával 
összefüggésben szükséges módosítani vagyonrendeletünket. Amennyiben nincs kérdés vagy 
hozzászólás, 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 9/2018. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A megbeszéltek szerint, a második napirendi pontot átugorva a harmadikkal folytatnánk 
ülésünket. 
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III. napirend Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 
önkormányzati hozzájárulás emeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának gesztor települése Gyöngyöstarján, 
szakmai vezetője Dr. Petrovics Antal háziorvos, aki rendkívül rossz helyzetben van, ugyanis nincs 
megfelelő szakszemélyzet.  
 
Ludányi Ferenc:   
A hozzájárulás emelésével lesz majd orvos, illetve szakember? 
 
Nagy Károly:  
Valószínűbbnek tűnik, mint ha nem emelünk. Nyolc település képezi ennek a társulásnak a 
tagságát, de az orvosok nem akarnak részt venni ebben az ügyeleti rendszerben. Egyrészt azért, 
mert keveslik a pénzt, másrészt pedig azért, mert nagyon sok a munkájuk. Ezt próbálnánk meg 
orvosolni azzal, hogy megemelnénk a hozzájárulás mértékét, lakosonként 40 forintra. Eddig 14 
forint volt, ami drasztikus emelésnek tűnik, de ha például Gyöngyöst vesszük alapul, ott már 
régóta 42 forint a hozzájárulás. A társulásban Petrovics doktor úr nagyvonalú volt eddig, most 
azonban be kell látni, hogy nincs más lehetőségünk a szakember-hiány problémájának 
megoldására. A társulásban szereplő községek vezetőivel előzetesen megtárgyaltuk a doktor úr 
előterjesztését és mindenki elfogadta az emelést. 
Nagyon valószínű, hogy Gyöngyösön további emelésre lehet számítani, elképzelhető akár 80-100.- 
forintos hozzájárulás is, mert nincs orvos. Tudomásom szerint kiírtak egy pályázatot az ügyelet 
ellátására, ami azt jelenti, hogy akár Budapestről vagy annak környékéről is jöhetnek orvosok, 
akik ellátják ezt a feladatot. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
kiküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása önkormányzati 

hozzájárulásának emeléséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 1-jétől a Mátraaljai 
Önkormányzatok Egészségügyi Társulása részére 40 Ft/fő önkormányzati hozzájárulást biztosít 
az Önkormányzat 2018. évi tartalékának terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzati hozzájárulás megfizetésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

IV. napirend Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázat önerejének biztosításáról  
 
Nagy Károly:  
A korában megnyert traktor pályázatról lenne szó, mivel a pályázatban megnevezett MTZ traktort 
már nem támogatja - környezetvédelmi szempontok miatt - a pályázat kiírója, ezért más típus 
után kellett nézni, ahol is a Zetor a minimális követelmény. A probléma ott jelentkezik, hogy amíg 
a nyert összeg, összességében 21 millió forint, maga a két traktor több, mint 21 millió forint. 
Ennek következtében a pályázat önereje meg fog növekedni, több mint 3 millió forinttal, így 
valamivel több, mint 6 millió forint lesz. Amennyiben a megnövelt önerőt el tudjuk fogadni, első 
körben módosítani kell a már elfogadott határozatunkat, ebben meghatározva a megemelt önerő 
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összegét. Így amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 1/2017. (I. 31.) 
számú határozatát és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Nagyréde Nagyközség Önkormányzatával 
konzorciumban támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívás 2. célterületére (önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése).  
A projekt tárgya a traktorból, függesztett és vontatott munkagépekből álló, a konzorciumot alkotó 
önkormányzatok bel- és külterületi útjainak karbantartására alkalmas géppark beszerzése.  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag tevékenysége 1 traktor, 1 
függesztett tolólap, 1 db műtrágyaszóró sószóró palást kiegészítéssel, 1 db függesztett rakodógép 
tartozékaival, 1 db függesztett rézsűvágó beszerzésére terjed ki. 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatára eső bruttó összköltség 12 312 650 Ft, a kapcsolódó 
önerő bruttó 6 406 198 Ft, mely az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységek elvégzésére, a konzorciumi megállapodás megkötésére.  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatára a rá eső projektrészt megvalósítja és gondoskodik az 
üzemeltetési időszakban történő fenntartásról. 
 
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 49/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtásáról szóló 1/2017. (I. 31.) számú 

határozat módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 1/2017. (I. 31.) számú 
határozatát és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Nagyréde Nagyközség Önkormányzatával 
konzorciumban támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívás 2. célterületére (önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése).  
A projekt tárgya a traktorból, függesztett és vontatott munkagépekből álló, a konzorciumot alkotó 
önkormányzatok bel- és külterületi útjainak karbantartására alkalmas géppark beszerzése.  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag tevékenysége 1 traktor, 1 
függesztett tolólap, 1 db műtrágyaszóró sószóró palást kiegészítéssel, 1 db függesztett rakodógép 
tartozékaival, 1 db függesztett rézsűvágó beszerzésére terjed ki. 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatára eső bruttó összköltség 12 312 650 Ft, a kapcsolódó 
önerő bruttó 6 406 198 Ft, mely az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységek elvégzésére, a konzorciumi megállapodás megkötésére.  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatára a rá eső projektrészt megvalósítja és gondoskodik az 
üzemeltetési időszakban történő fenntartásról. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nagy Károly:  
Második körben arról kellene határoznunk, hogy amennyiben az árajánlatok beérkeznek a 
pályázattal kapcsolatban, felhatalmaz-e a képviselő-testület, hogy magam döntsek a legkedvezőbb 
árajánlatot figyelembe véve a gépbeszerzésről, vagy külön, rendkívüli testületi ülést hívjunk össze 
a nyertes árajánlatot tevő megnevezésére? 
 
Jenei Károly:  
A teljes árnövekedés az önerő mértékét növeli? 
 
Nagy Károly:  
Igen. Ehhez kellene a képviselő-testület határozata, hogy a beérkező árajánlatok közül 
kiválaszthatom- e én a legkedvezőbbet, ami természetesen nem haladhatja meg a határozati 
javaslatban elfogadott mértéket.  
 
Jenei Károly:  
Mennyi szokott lenni az éves hótolás, illetve szórás költsége? 
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint a fő probléma nem itt van. Sajnos a közfoglalkoztatottaink száma évről évre 
egyre kevesebb, jelenleg összesen egy hölgy látja el a feladatokat. Ez nem elég. Nagy segítség lenne 
egy traktor, illetve az a karbantartó-gépkezelő felvétele, amelyet ez a pályázat még előír. Mivel 
nem kell minden nap traktorozni, így be tudna segíteni az egyéb munkák ellátásánál is. Télen még 
a traktor megvásárlását követően sem tudjuk teljes egészében ellátni a hótolást, de a -sózást igen. 
A traktorral mindenképpen színvonal-emelkedést lehetne elérni a falu szempontjából, így 
valószínűleg nem lesznek annyira csúszósak az utak, ami nagy előnyt jelentene. A legelőink 
karbantartása megint csak gondot okoz, amelyben a traktor be tudna segíteni. Valóban sokba 
kerül a megvásárlása, de úgy gondolom, meg kell ragadni a kínálkozó lehetőséget.  
 
Benedek Péter:  
Bérmunkát is tudna vállalni? Amennyiben igen, egész évben ki lehetne használni, lenne rá igény. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben létrehozunk egy nonprofit kft-t, vagy egy számla kiállítására alkalmas szervezetet, 
úgy gondolom, nem lenne akadálya.  
 
Jenei Károly:  
Visszatérve a határozathoz, véleményem szerint meghatalmazhatjuk a polgármestert arra, hogy 
döntsön a beérkező árajánlatok közül! 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről 
szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) pontja alapján 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése” című pályázat eszközbeszerzéséhez beérkező árajánlatok alapján a 
legkedvezőbb ajánlati árat tevő ajánlattevővel szerződést kössön az alábbi gépek szállítására: 
1 db Zetor Major 80 30 Km 4 WD, Kerekes traktor  
1 db BTL-2300 Tolólap függ., Vágóéllel és gumilappal 
1 db Cosmo PS-500 műtrágyaszóró 
1 db Sószóró palást kiegészítés Cosmo P-500-hoz 
1 db AS-HU 6C Függesztett rakodógép kétkaros vezérlő tömb kabinból vezérelve 
1 db Maschio Giraffetta 160 SI függesztett venyigezúzó, mulcsozó, rézsűvágó 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázat árajánlatairól 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről 
szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) pontja alapján 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése” című pályázat eszközbeszerzéséhez beérkező árajánlatok alapján a 
legkedvezőbb ajánlati árat tevő ajánlattevővel szerződést kössön az alábbi gépek szállítására: 
1 db Zetor Major 80 30 Km 4 WD, Kerekes traktor  
1 db BTL-2300 Tolólap függ., Vágóéllel és gumilappal 
1 db Cosmo PS-500 műtrágyaszóró 
1 db Sószóró palást kiegészítés Cosmo P-500-hoz 
1 db AS-HU 6C Függesztett rakodógép kétkaros vezérlő tömb kabinból vezérelve 
1 db Maschio Giraffetta 160 SI függesztett venyigezúzó, mulcsozó, rézsűvágó 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

V. napirend Karbantartó-gépkezelő álláspályázat elbírálása 

(Pályázat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A traktor pályázat megszabta egy fő alkalmazását. A karbantartó-gépkezelő álláshelyre kiírt 
pályázatunkra egyetlen pályázat érkezett. A pályázat benyújtója előzetesen beleegyezett, hogy a 
pályázatra beadott anyagát nyílt ülésen tárgyalja a testület, ezt kiosztottuk a képviselők részére. A 
leendő alkalmazottnak traktoros vizsgával rendelkeznie kell, de elképzelhető, hogy OKJ vizsgát is 
tennie kell majd. Munkaköri leírásában nem csak a traktoros munkák lesznek benne, hanem 
egyéb karbantartó jellegű feladatok is, ezenkívül a közterületek tisztán tartása is feladatköre lesz.  
 
Csontos József:  
Véleményem szerint megérett a helyzet arra, hogy egy külön kft vegye kezébe a falut. Nagyon sok 
feladatot kellene ellátni. 
 
Szabó József: 
Egy gazdasági ellátó szervezetet lehetne létrehozni, olyan céget, amely a karbantartásokért, 
tisztántartásért felelős.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezt majd le kell egyeztetni a gesztor községgel, Nagyrédével is, mivel az önkormányzatoknak 
ötéves fenntartási kötelezettsége lesz. 
 
Nagy Károly:  
A vállalkozás alapításának kérdését még meg fogjuk vitatni. A legnagyobb problémánk azonban 
az, hogy nincs munkaerő. Nincs olyan ember, akivel ezeket a feladatokat el lehetne látni. Mint 
említettem, traktorost is nagyon nehezen találtunk. Végre van egy jelentkező, Fehér Tibor, akivel 
kapcsolatban megkérdezem a testületet, hogy van-e ellenvetés vagy el tudjuk fogadni traktoros-
gépkezelő munkakörre? Amennyiben igen, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
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„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 Fehér Tibor (anyja neve Rostás Erika, született Gyöngyös, 1993. 
06.22.) 3036 Gyöngyöstarján, Széchenyi István utca 46. szám alatti lakost a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. szeptember 1. 
napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: karbantartó-gépkezelő. 
A próbaidő időtartama 2018.09.01-2019.01.01. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a munkakör középfokú vagy magasabb szakképzettséget 
igényel. 
Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 1.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
Fehér Tibor karbantartó-gépkezelő kinevezéséről 

 
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 Fehér Tibor (anyja neve Rostás Erika, született Gyöngyös, 1993. 
06.22.) 3036 Gyöngyöstarján, Széchenyi István utca 46. szám alatti lakost a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018. szeptember 1. 
napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 
3. illetve változó. 
Munkakör: karbantartó-gépkezelő. 
A próbaidő időtartama 2018.09.01-2019.01.01. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a munkakör középfokú vagy magasabb szakképzettséget 
igényel. 
Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 1. 

VI. napirend Önkormányzati dolgozók erdélyi utazásának támogatásáról  

 
Nagy Károly:  
Tavalyi évhez hasonlóan, idén is kirándulást szervezünk Erdélybe, és hasonlóan, mint tavaly, az 
önkormányzat és intézményeinek dolgozói számára az autóbusz költségét az önkormányzat állná. 
Sajnos idén kevesebb önkormányzati dolgozó jelentkezett, de még várunk jelentkezőket. Az 
önkormányzat által átvállalt buszköltség a költségvetésben rendelkezésre áll. Amennyiben nincs 
kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 2-5. között 
szervezendő erdélyi utazást támogatja oly módon, hogy az önkormányzat és intézményei 
Gyöngyöstarjánban kinevezett közalkalmazottai és köztisztviselői autóbusz-költségét az 
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önkormányzat átvállalja, melynek költsége Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésében biztosított. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 2.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
erdélyi utazás támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 2-5. között 
szervezendő erdélyi utazást támogatja oly módon, hogy az önkormányzat és intézményei 
Gyöngyöstarjánban kinevezett közalkalmazottai és köztisztviselői autóbusz-költségét az 
önkormányzat átvállalja, melynek költsége Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésében biztosított. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 2. 
 
Nagy Károly:  
Itt említeném meg, hogy Kányádi Sándor temetése július 7-én, szombaton 15 órakor lesz 
Galambfalván. Részt fogok venni rajta és remélem, többetekkel együtt. Sajnos szűkös lesz az idő, 
mivel vasárnap a Muzsikál az erdő rendezvényünk záró eseménye lesz nálunk, amin itt kell 
lennem. Úgy tervezem, hogy pénteken kora reggel indulunk, aznap este virrasztáson veszünk 
részt, másnap a temetés után egyenesen jönnénk is vissza. Ezért vagy sofőrrel megyünk, vagy 
pedig valakinek el kell vállalnia a váltótársam szerepét. Azt, hogy kik jönnének, kérem jelezni 
holnap 9 óráig. 
 

VII. napirend Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási 
szünet elrendeléséről  
 
Nagy Károly:  
Minden évben egy kirándulással ünnepeljük meg a köztisztviselői napot. Idén július 3-án, kedden 
mennénk Székesfehérvárra, illetve a Velencei tóhoz. Ezen a napon egy kis kirándulást tervezünk, 
és mivel kedden nincs ügyfélfogadási nap, igazgatási szünetet javaslok elrendelni. Amennyiben 
nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„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. 
július 3. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. július 3.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
igazgatási szünetről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
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Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. 
július 3. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. július 3. 
 
Nagy Károly:  
Ezzel kapcsolatosan, a kirándulás finanszírozásához kérem a testületet, hogy járuljon hozzá. Az 
autóbusz, a belépőjegyek és az ellátás költségeihez 150.000.- forintos támogatás megítélését 
javaslom. Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat 
szerint:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők napja 
megrendezésére Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési tartaléka terhére 
150 000 Ft összeget biztosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. július 3.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
köztisztviselői nap költségeiről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők napja 
megrendezésére Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési tartaléka terhére 
150 000 Ft összeget biztosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. július 3. 
 

VIII. napirend Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés építési munkák a 
TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 azonosító számú, „Védőnői szolgálat fejlesztése 
Gyöngyöstarjánban” című pályázat keretében ajánlatok elbírálása és 
önkormányzati önerő megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ez már a második ajánlatkérésünk a pályázat kivitelezéséhez, mivel az első körben csak egyetlen 
árajánlatot kaptunk, ami kivitelezhetetlen, mivel közel a duplája volt az elnyert pályázati 
összegnek. Most több helyről is kértünk be árajánlatot, amire négy pályázat érkezett. Tegnap 16 
órakor megtartottuk az ajánlatok bontását, valamennyi pályázat érvényes volt. A beadott 
ajánlatokat a kiosztott táblázat tartalmazza. Az adatokból megállapítható, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot az Andezit Kft. adta, azonban látható, hogy ez is 3 millió forinttal meghaladja a 
pályázaton elnyert összeget. Ez azt jelenti, hogy az eddig betervezett három millió forintos önerőt 
meg kell emelni további három millió forinttal. Megtehetjük, hogy tovább húzzuk az időt és 
várunk egy jobb ajánlatra, de meggyőződésem, hogy ennél csak magasabb árakkal fogunk 
találkozni. Itt jegyezném meg, hogy a tavaly félretett megtakarítás, lassan, de biztosan fogy 
ezekkel a megnövekedett önerőkkel, amelyek minden esetben magasabb összegre rúgnak, mint 
amit beterveztünk.  
 
Jenei Károly:  
Sajnos az építőiparban nincs megfelelő számú szakember. Évekkel ezelőtt még többen voltak, 
mára azonban sokan külföldön dolgoznak. Ezért emelkednek az árak is. 
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Nagy Károly:  
És még nem is beszéltünk a megnyert iskola-Művelődési Ház-hivatal épületeit célzó energetikai 
pályázatról, amelynek összege 175 millió forint körül van. Ha itt is 10-20 %-ot meghaladó 
mértékkel növekszik a kivitelezés, már meghaladja a megtakarításainak. Komolyabb beruházást 
pedig nem tudunk megvalósítani kormányzati segítség nélkül. Az önkormányzat önállóan nem 
tudja finanszírozni. Bízzunk abban, hogy lesz egy ilyen lehetőség. A védőnői szolgálat épületére 
visszatérve, meg tudjuk szavazni a 6.106.339.- forintos önerőt? 
 
Jenei Károly:  
Nem tudunk mást tenni. Később még drágább lehet. 
Benedek Péter:  
Meg kell valósítani a beruházást. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk a beadott árajánlatokról a kiosztott 
határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat építési munkái kivitelezőjének 

kiválasztásáról 
 

A Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) 
pontja alapján a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés építési munkák a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-
00018 azonosító számú, „Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban”  
tárgyú ajánlatkérésben” a beszerzési eljárás eredményes. 
A legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlattal az ANDEZIT Mély- és Magasépítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (3200 Gyöngyös, Vasút út 5) tette. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ANDEZIT Kft.-vel a szerződés megkötésére. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Most pedig kérem, hogy szavazzunk az önerő mértékéről, pontosabban arról, hogy az eddig 
betervezett 3 millió forintot megnöveljük 6.106.339.- forintra. Amennyiben nincs kérdés vagy 
észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2017. (X. 11.) határozatát 
módosítja és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projekt önerejét, 6 106 339 
Ft-ot vállalja és 2018. évi költségvetésében biztosítja.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 
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TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat önerejének megállapításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2017. (X. 11.) határozatát 
módosítja és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projekt önerejét, 6 106 339 
Ft-ot vállalja és 2018. évi költségvetésében biztosítja.” 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

IX. napirend Önkormányzat tulajdonában álló kutak felméréséről   
 
Nagy Károly:  
Törvényi előírás is, hogy fel kel mérni az önkormányzat tulajdonában lévő kutakat, de elsősorban 
nem is ez jelenti a problémát. A lakosság részéről történtek olyan jellegű bejelentések, amelyek 
arra vonatkoztak, hogy a szőlős gazdák előszeretettel használják a kutakban található vizet.  
 
Ludányi Ferenc: 
De ezzel csak cserélődik a víz a kútban. Legalább nem büdösödik be. 
 
Nagy Károly:  
A kérdés az, hogy kívánja-e a képviselő-testület szabályozni azt, hogy ki és milyen célra 
használhassa a kútban található vizet? 
 
Jenei Károly:  
Hány ilyen kút van? 
 
Nagy Károly:  
Bár a felmérések még nem történtek meg, de körülbelül hat. 
 
(17 óra 55 perctől Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés.) 
 
 
Jenei Károly:  
Esetleg azt szabályozhatnánk, hogy mikor használhatják a kutat. Hajnali órákban ne zúgjanak a 
traktorok. Nem mindegy, hogy a falu határán kívül veszi-e a vizet, vagy a falu központjában.  
 
Benedek Péter:  
A permetezést nem lehet szabályozni. Azt csak bizonyos időjárási feltételek között lehet végezni. 
 
Szabó József: 
Amennyiben nem tudja a szőlős gazda, hogy másnap hajnalban permetezni megy, vegye az ehhez 
szükséges vizet a saját kútjából vagy a vízcsapból. Ne zavarja a lakosokat. 
 
Nagy Károly:  
A bejelentések nem a vízvétel időpontjára vonatkoztak, hanem arra, hogy egyáltalán vehetik-e a 
vizet. Ezt szerintem nem kellene korlátozni, amint mondtátok is, ezzel cserélődik a kútban lévő 
víz. Jegyző úrhoz fordulok, a kutak számba vétele előírás? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Amennyiben gazdasági jellegű vízkivételezés történik felszín alatti vízből, annak engedélyezése a 
miskolci vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik. Az említett kutak önkormányzati tulajdonú 
közterületen vannak. Azok a magánszemélyek, akik ezekből a kutakból vételezik a vizet, kötelezve 
lesznek arra, hogy az eddig engedély nélkül üzemeltetett kutak engedélyezési eljárását 
lefolytassák, feltételezhető, hogy előbb-utóbb az önkormányzatok is kötelezve lesznek erre.  
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Nagy Károly:  
Véleményem szerint majd akkor foglalkozni fogunk a kérdéssel. Visszatérve a kutak 
üzemeltetésének szabályozásához, megkérdezem képviselő-társaimat, hogy egyetértenek-e abban, 
hogy jelenleg az önkormányzat nem szeretné szabályozni a kutakból történő vízvételt? 
Amennyiben egyetért, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló, közterületen található ásott kutakból történő vízkivételt nem szabályozza. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
önkormányzati tulajdonban álló kutak használatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló, közterületen található ásott kutakból történő vízkivételt nem szabályozza. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

II. napirend Egyeztetés településképi rendelet gyakorlati alkalmazásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Képviselő-társunk indítványára vesszük újra elő a településkép védelméről szóló rendeletünket. 
Korábban már többször tárgyaltuk a kérdést, azonban ismét felvetődtek olyan kérdések, amelyek 
tisztázásra szorulnak. Elsősorban a túlzott szabályozás merült fel problémaként. Ilyen például, 
hogy megszabjuk, hogy milyen anyaggal fedhetik be a házakat, illetve vannak még területek, ahol 
túlzottan írjuk elő az építkezésre, felújításra vonatkozó szabályozást. A helyi védettség alatt álló 
épületek esetében is volt olyan jelezés, hogy a tulajdonos belegyezése nélkül ne lehessen védelmi 
jogot bejegyeztetni az ingatlanra a földhivatalnál.  
 
Németi László: 
Hagyományos építésű házak esetében van megszabva a tető burkolása, új építésűek esetében 
nem. „A hagyományos falu területen a főépület tetőkialakítása hagyományos nyeregtetős, vagy 
lekontyolt nyeregtetős tetőszerkezetű, barnás árnyalatú pikkelyes fedésű lehet. Cserépfedés 
helyett más fedőanyag csak statikai indokok esetén alkalmazható.”  
 
Csontos József:  
Mi van abban az esetben, ha cseréptető helyett lemeztetőt szeretnék.  
 
Németi László: 
Ez a szabályozás nem az egész falura van előírva.  Különféle karakterek vannak és ez kifejezetten a 
hagyományos beépítésre vonatkozik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mit jelent az a fogalom, hogy „hagyományos falu”? 
 
Németi László: 
A rendelet mellékleteként van csatolva egy térkép, ahol fel van tüntetve, hogy a község mely részét 
képezi a hagyományos falu. Az új építésű házak esetén nincs ilyen kikötés, csak az, hogy a 
környezetébe illeszkedő megoldásokat használjon. A településkép védelmét szabályozó rendeletre 
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azért volt országos szinten szükség, mert már akkora szabadságot élvezett az építészet, hogy az 
több helyen tönkretette a városképet és a környezetet és ezt valamilyen szinten szabályozni kellett. 
Nyilvánvalóan egy védett szerkezetű, hagyományos településrészen épített házak esetében még 
inkább ragaszkodunk ahhoz, hogy látványában megmaradjon az épület tradicionális jellege. 
Nagyon jó dolognak tartom, hogy végre a képviselő-testület bele tud szólni olyan arculati 
kérdésekbe, amelyekbe korábban nem tudott, védve ezáltal a településképet. Mivel az előzetes 
szakmai egyeztetés után a végső szót a polgármester mondja ki. Azonban a rendeletet 
természetesen meg lehet változtatni, ehhez először egyeztetni kell, majd föl kell tölteni a Lechner 
Tudásközpont oldalára. Ez egy pár hónapba beletelik.  
 
Nagy Károly:  
A rendelet gyakorlatban történő alkalmazásában már volt egyszer-kétszer részem, most is folyik 
egy eljárás, amikor a tervező megtervezi az épületet, az előírásokat figyelembe véve, megküldi azt 
a főépítésznek, aki megvizsgálja és különböző javaslatokat tesz felém, mint polgármester felé. 
Eddig még nem voltak olyan nagy problémák, amiket testület elé kellett volna hozni.   
 
Németi László: 
A helyi védelem alá vont épületekről a képviselő-testület dönt. Értékvédelmi vizsgálat készült a 
rendezési tervhez, ez alapján készült el az a lista, amelyet a rendelet tartalmaz. Amennyiben ezek 
közül van olyan, amit szeretne a testület a listából kivenni, természetesen az előbb ismertetett 
módon van rá lehetőség. Az ütközési pontok ott alakulnak ki, ahol az elképzelések eltérnek a helyi 
jellegzetességtől. Azonban ha van egy meghatározott vagy kialakult utcakép, ahhoz igazodik kell. 
Azokon a településeken, ahol szép az utcakép, nem biztos, hogy egyformák az épületek, de ott az 
utcaképbe beleilleszkedő házakról van szó.  
 
Szecskő Zsolt: 
A lakosság számára nehéz ezt így megfogalmazni, még magunk sem látjuk át teljesen. 
 
Németi László: 
Minden önkormányzat ebben az évben gyűjti össze a tapasztalatait. Javaslom, hogy ezek 
átbeszélésére az év végén térjünk vissza.  
 
Nagy Károly:  
Igen, a gyakorlat fogja majd megmutatni, hogy elsősorban milyen változtatásokat kellene a 
rendeleten végrehajtani. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Amennyiben a képviselő-testület változtatni akarja a műemléki épületek listáját, abban az 
eljárásrendben van-e, mint a településkép védelmi rendelet módosítása esetében? Tehát 
megküldeni az állami főépítésznek, illetve a szakhatóságoknak?  
 
Németi László: 
Szakmai indoklás kell hozzá. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ehhez miért szükséges, hogy magántulajdonban lévő ingatlanokat az önkormányzat helyi védelem 
alá vonassa a földhivatallal? Ezáltal mi magunk korlátozzuk a lakosok jogait úgy, hogy meg sem 
kérdezzük őket. Van ennek érthető magyarázata? 
 
Németi László: 
A helyi védelem alá vonásról szóló törvény még az 1990-es években született. Alapja az, hogy az 
adott közösség lát-e az adott településen védendő értéket? A rendezési terveket készítő építésznek 
kötelező alátámasztani a tervet olyan típusú munkarésszel, mint az értékvizsgálat, ami azt jelenti, 
hogy leírja azokat az épületeket, amelyekben ő értéket lát és ez alapján javasolja az épület védelem 
alá vételét. A kérdés, hogy mit értünk védelem alatt?  
 
Szecskő Zsolt: 
Attól, hogy egy kívülről jött építész értéket lát az épületben, még nem biztos, hogy van is benne.  
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Németi László: 
Valóban, itt a közérdek és a magánérdek markánsan ütközik. De nem lehet azt mondani, hogy a 
településen található épített környezet nincs hatással az itt élő emberekre. A közösséget pedig a 
képviselő-testölet, az önkormányzat testesíti meg. Neki kell meghatározni, hogy mit tart 
védendőnek az adott településen. És valóban, bizonyos korlátozásokkal jár az, ha valaki helyi 
védettség alatt álló épületben lakik, de mellé az önkormányzat adhat támogatást, akkor lesz a 
mérleg két oldala egyensúlyban.  
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor viszont annak, aki azt várja el az önkormányzattól, hogy olyan rendeletet alkosson, 
amelyben ilyen épületeket tüntet fel, az anyagi támogatást is biztosítani kellene az önkormányzat 
számára. Enélkül nincs értelme a rendeletnek, hiszen ha mi megfelelünk a rendeletalkotás 
elvárásának, de mellé anyagi támogatást nem kapunk, úgy terheljük meg az épületben lakókat, 
hogy igazából szükség esetén segítséget adni nem tudunk részükre. 
 
Németi László: 
A helyi védelem alatt álló épület enyhébb kötelezettségekkel jár, mint az országos védelem. Ezeket 
az épületeket le is lehet bontani. A tulajdonos pedig gyakran büszke arra, hogy ilyen jellegű 
ingatlanban lakik. Úgy gondolom, meg lehet szűrni a listában szereplő épületeket, de a közösség 
mondja azt meg, hogy melyik épület maradjon. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy amennyiben az önkormányzatnak van olyan ingatlana, amelyre helyi 
védettséget szeretne kiterjeszteni, tegye meg. De magánszemély házára tenni úgy, hogy még csak 
meg sem kérdezzük és nem tájékoztatjuk arról, hogy ez mit jelent, nem javaslom. Azt sem látom 
jónak, hogy a faluban sétálva egy messziről jött építész mondja meg azt, hogy a közösség számára 
mely épületek bírnak értékkel és mely épületekre kell helyi védelmet tenni. Amennyiben a 
tulajdonos beleegyezik, lehet róla szó, máskülönben miért hozzuk a lakosságot kellemetlen 
helyzetbe? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Atkáron, 100-150 évvel ezelőtt épült tornácos házakon korábban a régi, háromosztatú ablakok 
voltak egymás mellett az utcában. Néhány évvel ezelőtt sorra alakultak át úgy, hogy az eredeti kis 
ablakok helyett a 100x100-as műanyag ablakokat rakatták be.  
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint nekünk nincs jogunk megmondani a tulajdonosnak, hogy milyen módon 
építse át a házát. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben a közösséghez tartozik az az épület, igenis megmondhatjuk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebben az esetben a tulajdonossal is közölni kell, hogy az önkormányzat szerint ez az épület helyi 
védelem alatt áll, és innentől kezdve milyen jogai és kötelezettségei vannak. És ha ő is beleegyezik, 
tetessük rá a helyi védelmet a földhivatalnál. Ennek hiányában milyen jogon korlátozzuk a 
tulajdonos tulajdonához való jogait? 
 
Németi László: 
Abban gondolom egyetértünk, hogy minden településnek van egy fajta identitása. A rendeletben 
felsorolt, helyi védelem alatt álló épületek ezt az identitást erősítik. Amennyiben az ott élő 
tulajdonos fel szeretné újítani a házat, de önerőből nem tudja olyan szinten, ahogy az elvárható, az 
önkormányzat támogatást nyújthat számára. És még akkor is dönthet úgy a testület – anyagi 
erőforrásainak tudatában –, hogy továbbra is védelem alatt hagyja az adott épületet, vagy kiveszi 
ebből a körből. 
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Csontos József: 
Akkor lenne értelme a helyi védelemnek is, ha az állam részéről kapnánk hozzá támogatást. Akár 
pályázat útján is. 
 
Németi László: 
Pályázatok vannak, de elég nehéz elnyerni. Sajnos az országos műemlékekre is nehezen adnak 
támogatást. Azonban mégis azt javaslom, hogy valamilyen módon nevesítse a testület ezeket az 
ingatlanokat, legalább azzal, hogy értéknek nyilvánítja. És akkor nincs olyan megkötés, hogy nem 
lehet, csak egy bizonyos héjazatot rátenni vagy egy bizonyos nyílászárót beépíteni. 
Jenei Károly: 
A falu központjában van egy kis parasztház. Jelenleg éppen árulják. Ha egy új tulajdonos úgy 
dönt, hogy lebontja az épületet és oda egy hatalmas, emeletes házat húz fel, úgy gondolom, hogy 
ebbe az önkormányzatnak igenis van beleszólása.  
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor, ha az önkormányzat azt az ingatlant megveszi, van beleszólása. Akkor mondhatja azt, hogy 
megőrzi az épület hagyományos jellegét, hogy védje a lakosság önazonosságát. De ha egy 
magánszemély veszi meg, milyen alapon mondjuk meg neki, hogy ezt az épületet csak jellegének 
megfelelően alakíthatja át? 
 
Jenei Károly: 
Úgy gondolod tehát, hogy az önkormányzatnak ne legyen beleszólása abba, hogy a településen 
található épített értékeket többé-kevésbé változatlan formában megőrizze a későbbi generációk 
számára? 
 
Szecskő Zsolt: 
De nem a tulajdonjog korlátozásával. 
 
Jenei Károly: 
De a településnek egyfajta történelme az a 14 ingatlan. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azonban ha az önkormányzat egy korlátozást vezet rá a földhivatalnál egy ingatlanra, legalább 
annyit meg kell tennie, hogy előzetesen tájékoztatja a tulajdonost. 
 
Németi László: 
A tulajdonjogot védeni kell, de nem 100%-ban. A közérdek az, ami korlátozhatja. Ezért vannak 
olyan esetek, ahol akár ki is lehet sajátítani az ingatlant, ha a köz érdeke ezt megkívánja. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy a kisajátítás teljesen más. Ott kártalanítást kap a tulajdonos.  
 
Németi László: 
De ebben az esetben is a közérdek áll a középpontban. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azonban ha a tulajdonosnak nincs tudomása arról, hogy az ingatlant helyi védelem alá jegyeztette 
be az önkormányzat és ezért nem tudja azt eladni, az önkormányzatot teheti felelőssé ezért, 
amiért őt kártalanítás illetné meg. Ezért gondolom azt, hogy előzetesen mindenképpen egyeztetni 
kell a tulajdonossal. Azonban úgy gondolom, a jelenlévő képviselők úgy szavaznak majd ebben a 
kérdésben, ahogy szívük diktálja. Azonban lenne még egy kérdésem a településkép védelmi 
rendelettel kapcsolatban. A rendelet szerint a szomszédos épületek homlokzatmagasságához 
képest az új építésű ház csak maximum egy méterrel térhet el. Azonban van több olyan eset is, 
ahol az egyik szomszéd 2,5 emeletes házban lakik, a másik pedig egy hagyományos parasztház. 
Milyen magas épületet lehet közéjük építeni? 
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Németi László: 
Nyilván a kettő közé eső magasságnak megfelelően lehet építkezni. Ez elsősorban a zárt sorú 
építkezésre vonatkozna, nem az önálló, elkülönült házak esetében. Az előzőkhöz visszatérve, úgy 
gondolom nincs akadálya annak, hogy a tulajdonosokkal előzetesen megbeszélve lehessen a helyi 
védelmet kiterjeszteni az adott ingatlanra. 
 
Jenei Károly: 
A maximum egy méteres eltéréssel történő építkezés Gyöngyöstarjánban más nagyon sok helyen 
kivitelezhetetlen, ezt nem tartom betarthatónak. Különösen úgy, hogy a korábbi ingatlanok 
esetében nem történt meg ez a fajta korlátozás. Ellentmondásosnak érzem. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy érzem, hogy nem az általánosságban, hanem a részletekben van a probléma. Ilyen 
szempontból a gyakorlatban fog majd megmutatkozni a rendelet használhatósága. 
 
Nagy Károly: 
A tulajdonosokkal történő egyeztetésnek nincs akadálya, meg fogjuk keresni őket és ezt követően 
visszatérünk a témára. Megköszönöm, hogy a főépítész úr elfogadta a meghívásunkat és eljött 
megtárgyalni a kérdéses pontokat. A későbbiekről tájékoztatni fogjuk. Amennyiben nincs további 
hozzászólás vagy kérdés Németi úrhoz, és el tudjuk fogadni azt a javaslatot, hogy a helyi védelem 
alá vonandó épületek tulajdonosaival történő megbeszélést követően döntsünk a védelem alá 
vonásról, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a a 
településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében 
meghatározott épületekre a helyi védettség bejegyzéséről addig ne intézkedjen, míg a 
tulajdonosokkal erről a polgármester nem egyeztet. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy az ingatlantulajdonosokkal a helyi védelem bejegyzéséről egyeztessen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
településképvédelmi rendelet végrehajtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a a 
településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében 
meghatározott épületekre a helyi védettség bejegyzéséről addig ne intézkedjen, míg a 
tulajdonosokkal erről a polgármester nem egyeztet. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy az ingatlantulajdonosokkal a helyi védelem bejegyzéséről egyeztessen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen Németi úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat és választ adott a felmerült 
kérdésekre. 
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X. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Nefelejcs utca szélesítésével, javításával kapcsolatos kérelem 
 
Nagy Károly:  
A Hóvirág és Szabadhegyi utcában lakóktól érkezett olyan kérelem, mely szerint a Nefelejcs utca 
forgalmát erősen korlátozza az út minősége és az, hogy egy szakaszon nagyon beszűkül az útpálya. 
Mivel ez az utca határozza meg a belőle ágazó utak forgalmát is, és elmondanám, hogy nagy 
forgalmat bonyolít le nap mint nap, javaslom, hogy kérjünk árajánlatot az utca szélesítésére, 
illetve javítására vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban beszéltem szakemberekkel és a következő, 
becsült árakat mondták: Nefelejcs utca útpadka két szélén 1-1 méter szélességben, 440 méter 
hosszban a padkázás összköltsége 1.500.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.900.000.- forint. Nefelejcs 
utca burkolatának szélesítése 77 méter hosszban, 1 méter szélességben bruttó 1.660.000.- forint.  
 
Ludányi Ferenc: 
Zúzalékkal történne a feltöltés? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mekkora útszakaszon lenne kiszélesítve, a Szabadhegyi útig? 
 
Nagy Károly:  
Nem, a Hóvirág útig. 
 
Szabó József: 
Nagy szükség lenne a javításra, mivel a falu gyermekeinek nagy többség ott él. Ha arról van szó, 
akár az ott élők is beszállnak anyagilag. Volt már erre precedens és a kommunális adóból lehetett 
levonni a befizetéseket. 
 
Csontos József:  
A Petőfi utcától újra lehetne aszfaltozni végig, így a Nefelejcs utcáit is. 
 
Nagy Károly:  
A lehetőségekhez mérten kell a javításokat elvégezni. 
 
Csontos József:  
Minőségi megoldást kellene találni az utak állapotának rendezésére. Pályázatokat kell benyújtani. 
Az 1 méter széles aszfaltozás csak rövid ideig jelent megoldást. 
 
Szabó József: 
A pályázatok elbírálása hosszú időt vesz igénybe. Most sem tudunk már közlekedni az 
útszakaszon. Ezt belátható időn belül kell megoldani. 
 
Jenei Károly:  
Javaslom, hogy kérjünk megfelelő műszaki tartalommal bíró dokumentációt, reális kivitelezéssel. 
 
Nagy Károly:  
A felmérés eredményeit olvastam föl az előbb, most viszont arra kérném a képviselő-testületet, 
hogy hatalmazzon fel arra, hogy három árajánlatot kérjek be a Nefelejcs utca útburkolatának 
javítási munkálataihoz? 
 
Szecskő Zsolt: 
Ugyanilyen alapon a Kossuth utca végének javítását is el kellene végezni, arra is sokan 
közlekednek. Ahogy a Deák Ferenc utcában is, és még lehetne sorolni. 
 



 457 

Nagy Károly:  
Fontossági sorrendet kell felállítani, mivel minden hibás szakasz kijavítására nincs lehetőségünk. 
Van még további, azonnali megoldást igénylő probléma, ezt összeadva durván 5 millió forintot 
lehetne most kiadni a javításokra.  
 
Szabó József: 
A Nefelejcs utcában nem lesz új aszfalt? 
 
Nagy Károly:  
Az már nagyon nagy összegbe kerülne. Ezt most nem tudjuk felvállalni.  
 
Jenei Károly:  
Erre az útszakaszra vonatkozóan érkezett egy kérelem, amire az elhangzott opciót tudjuk adni. Ha 
a kérelem nem erre vonatkozott, azt tudjuk javasolni, hogy pályázat keretén belül próbáljuk 
rendbe hozni az útszakaszt. 
 
Szabó József: 
Tolmácsolni fogom a kérelmezőknek a lehetőségeket. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azt is tolmácsolni kell, hogy nem azért nem aszfaltozzuk le, mert nem akarjuk, hanem mert nincs 
rá keretünk. A polgármester úr által felsorolt javításokról is egyelőre beszéljünk feltételes 
módban. 
 
Csontos József:  
A tartós javítások érdekében javasoltam, hogy legyenek előkészített terveink, hogy amennyiben 
pályázat nyílik meg utak javítására, be lehessen adni.  
 
Nagy Károly:  
A tervek is pénzbe kerülnek, pályázat viszont nem biztos, hogy lesz.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Petőfi utcai kanyar is egy nem nyertes pályázatoknak biztosított lehetőségből valósult meg. 
Minden évben van ilyen lehetőség. Ha a testület gondolja, be kell adni a következő pályázatnál ezt 
az útszakaszt. 
 
Nagy Károly:  
Most viszont legalább annyira rendbe kell hozni, hogy lehessen rajta közlekedni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Személy szerint azzal egyetértek, hogy a Nefelejcs utcát rendbe kell hozni, de nekünk minden utca 
állapotát figyelemmel kell kísérnünk.  
 
Jenei Károly:  
Mindig tűzoltó munkát végzünk. Minden évben megtervezzük, majd elfogadjuk az adott évi 
koncepciót, azonban soha nem volt lehetőségünk minden elképzelésünk megvalósítására. A 
Damjanich utcát és a Petőfi utcai kanyart is több éven keresztül terveztük, mire lehetőségünk volt 
megvalósítani. Ezt az útszakaszt most aktuális és indokolt kijavítani, hiszen figyelembe kell venni 
az adott terület életritmusát is. Arról a területről csak a Nefelejcs utcán keresztül tudnak lejönni. 
 
Szecskő Zsolt: 
De más, indokolt javítások is lennének. Ismerni kellene az útszakaszok forgalmát és ennek alapján 
felállítani a sorrendet. Az éremnek több oldala is van. Nekünk mindegyiket nézni kell. 
 
Nagy Károly:  
Az állam által adott pénzek feladattal terheltek. Nekünk saját bevételünk nagyon kevés, mivel 
mezőgazdasági település vagyunk. Január 1-jén 20 millió forint tartalékkal indultunk, amit nem 
szerettünk volna elaprózni, hanem ebből akartuk a nyertes pályázatokhoz az önerőt biztosítani. 
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Azonban nagyon úgy néz ki, hogy az ilyen munkálatok miatt mégis el fogjuk aprózni. Kérdezem a 
képviselő-testületet, hogy az említett Nefelejcs utcai útszakasz kiszélesítéséhez, javításához 
kérjek-e három árajánlatot?  
 
Jenei Károly:  
Árajánlatot lehet kérni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Támogatom, kérjünk be árajánlatot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kérjünk és utána majd beszélünk róla. 
 
Nagy Károly:  
Az árajánlatok beérkezése után rendkívüli testületi ülésen fogunk határozni. 
A Nefelejcs utcán kívül lenne más, javítandó terület, például a temető előtti parkoló kialakítása, 
alap kiszedése, kövezése, ez bruttó 190.500.- forintba, a Rákóczi Ferenc utcai folyóka kiépítése 
méterenként bruttó 15.875.- forintba kerülne. A Falumúzeum falbontása és visszajavítása bruttó 
1.016.000.- forint.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ha kiszedik a falat, vissza is helyezik? 
 
Nagy Károly:  
A tűzfalat elbontanák az első falig és egy könnyűszerkezetes alátámasztással támasztanák meg.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Gyakorlatilag megrövidülne a Falumúzeum, mivel a padlásfeljáró területe el lenne bontva, az ezt 
követő fal lenne a főfal. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezzel kapcsolatban komolyabb műszaki tervezetet kellene látnunk. 
 
Jenei Károly:  
Ezt egy statikusnak előzetesen feltétlenül látnia kell. Személy szerint attól félek, hogy ha elkezdik 
lebontani, könnyen le is szakadhat az egész. Csak úgy lehetne hozzákezdeni, hogy komolyan alá 
kell támasztani és ezt követően lehet újrafalazni, ami biztosan nem 1 millió forint. 
 
Csontos József:  
Valóban lehet ettől tartani. 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben alapozási problémák fognak felmerülni. Szakemberrel beszéltünk, aki azt 
mondta, hogy ezt a falat így nem célszerű visszaépíteni, hanem az első falig lebontani. 
 
Csontos József:  
Mert félő, hogy leszakadhatnak a gerendák is. A tetőt is meg kellene bontani, nem elég, hogy 
alátámaszt. 
 
Jenei Károly:  
Ha a Falumúzeumot rendbe akarjuk hozni, az sok millió forint lesz. 
 
Nagy Károly:  
Műszaki szakemberrel való egyeztetést követően erre később vissza fogunk térni. 
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2./ Vállalkozói árajánlatok kérése fűnyíráshoz 

Nagy Károly:  
Sajnos már csak egy közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál, egy hölgy, aki nem tudja az 
összes feladatot ellátni. Példaképpen nagyon elburjánzott a fű a folyómederben is. Lenne egy 
olyan vállalkozó, aki be tudná vállalni ezeken a területeken a fűnyírást. Amennyiben a testület 
egyetért, árajánlatot fogok kérni. 
 
Csontos József:  
A patakot nagyon meg kellene csinálni. 
 
Benedek Péter:  
Igen, azt rendezni kellene. 
 
Nagy Károly:  
Árajánlatot fogunk kérni, és ha vannak olyan területek, ahol el kellene végezni a fűnyírást, meg 
fogjuk beszélni. 
 

3./ Községi Sportkör támogatása 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót az alpolgármester úrnak. 
 
Jenei Károly:  
A Községi Sportkör ebben az évben nem kért nagyobb összegű támogatást. Most azonban a 
munkatervben megjelölt feladataink megvalósításához 180.000.- forintos támogatásra lenne 
szükségünk. Kérem a testületet, ezt a támogatást szavazza meg. 
 
Ludányi Ferenc: 
Javaslom a támogatás megítélését. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a képviselő-testület a támogatással egyetért, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő 
támogatást 2018. évre 180 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat költségvetési rendeletének módosításakor az önkormányzat saját bevételeinek 
terhére biztosítsa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2018. (VI. 27.) 
KT határozata 

 
Gyöngyöstarján Községi Sportkör támogatásáról 

 




