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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 11-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

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

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

Szita Ferenc, bizottsági tag 
 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, 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, ennek megfelelően:  
 
Napirendi javaslat: 

 
  I. napirend:  Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. 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 Ludányi Ferenc és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

I. napirend Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Korábban meghozott döntésünknek megfelelően kértem árajánlatokat a Nefelejcs utca 
kiszélesítésére vonatkozóan. A kiosztott táblázatban két féle árajánlatot összegeztünk. Az egyik a 
Hóvirág utca végéig történő kiszélesítést, a másik pedig a Szabadhegyi utcáig tartó kiszélesítést 
tartalmazza. Amennyiben a Hóvirág utcáig szeretnénk az 1 méteres kiszélesítést megvalósítani, a 
legalacsonyabb árajánlat bruttó 5.827.547.- forint. A Szabadhegyi utcáig történő kiszélesítés - itt 
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mindösszesen 77 méteres szakaszról lenne szó – esetében a legalacsonyabb árajánlat bruttó 
3.593.973.- forint. Az anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy az első megoldást válasszuk.  
 
Jenei Károly:  
Meglátásom szerint, amennyiben már belekezdünk, az utca teljes hosszában kellene kiszélesíteni 
a Nefelejcs utcát. Azonban a kettő árajánlat közötti különbséget vizsgálva, véleményem szerint 
elég érdekesek az arányok. 
 
Csontos József:  
Szerintem is végig, az utca teljes hosszában kellene a szélesítést megoldani. 
 
Szecskő Zsolt: 
A műszaki tartalmat megnézve úgy látom, hogy nem lesz hosszú távon maradandó az elkészült út. 
Az első arra elhaladó autó beszórja a kavicságyazatot az árokba.  
 
Szita Ferenc: 
Szerintem szegélyt kellene kialakítani a kavicságyazatnak, ami megfogná és nem nyomódna be az 
árokba. 
 
Nagy Károly:  
Jelenleg földárok van az utcában. 
 
Szita Ferenc: 
Akkor a vízelvezetéssel együtt kellene a szegélyt kialakítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem nagyon hirtelen döntenénk erről a fontos kérdésről! A jelenlegi úthibákat fel kellene 
tölteni, illetve tömöríteni, az útpadkát pedig bányameddővel kialakítani. 
 
Nagy Károly:  
Nem lenne értelme, mivel az első eső után az autók szétnyomnák a kátyúkat. 
 
Szita Ferenc: 
A padkához kell az oldaltámasz. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ahhoz szegélyt kellene csinálni, ami nagyon drága. Bár a 77 méteres szakasz kiszélesítéséért is 
drágállom a 3,5 millió forintot. Ha rámegy egy teherautó, megbillenhet. Az út mindkét oldalát 
meg kellene támasztani. De lehetne azt a megoldást is választani, hogy megmondjuk a 
kivitelezőnek, hogy ebből a költségvetésből 2 millió forintot tudunk erre a célra elkülöníteni, ebből 
csináljon meg, mondjuk 20 métert. Jövőre pedig újabb 2 millió forinttal folytatjuk. 5-6 év alatt jól 
meg lehetne csinálni. Még azt is el tudnám képzelni, hogy most csak az egyik oldalt kialakítani 3,5 
millió forintért. 
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint ez nem lenne jó megoldás. Legalább a padkát ki kellene alakítani, hogy két 
autó elférjen egymás mellett.  
 
Jenei Károly:  
Ez körülbelül mennyibe kerülne? 
 
Nagy Károly:  
Körülbelül bruttó 2,5 millió forintba. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én azért ezen még elgondolkodnék. Most ötletelünk arról, hogy hogyan lehetne kialakítani, de 
ehhez szakember kellene, aki meg tudja mondani, hogy melyik a tartós és jó megoldás.  
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Jenei Károly:  
Ideiglenes megoldásként a padka kialakítása jónak tűnik, és közben megterveztetjük a teljes 
felújítást, hátha lesz rá egyszer pénzünk vagy olyan pályázat, amelynek keretében meg tudjuk 
valósítani a kiszélesítést és az aszfaltozást is. 
 
Csontos József:  
Többször mondtam már, hogy meg kell terveztetni azokra az utakra a teljes felújítást, ahol 
szükséges. 
 
Szecskő Zsolt: 
De a tervekre is miért dobjunk ki 2-2,5 millió forintot, ha nem lesz lehetőségünk megvalósítani 
azokat? Több utcát is fel kellene újítani, most mindegyiket terveztessünk meg? 
 
Jenei Károly:  
Az elkövetkező évek során lehet, hogy lesz lehetőségünk. Amennyiben az egyik oldalt csináljuk 
csak meg, később van rá mód, hogy egybedolgozzák a másik oldallal? 
 
Ludányi Ferenc: 
Igen, ezt meg lehet csinálni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem ne kapkodjuk el a dolgokat. Javaslom, hogy hívjunk meg egy szakembert, aki a 
helyszínen el tudja mondani, hogy milyen megoldásokkal tudjuk a Nefelejcs utcát egyrészt 
kiszélesíteni, másrészt felújítani.  
 
Nagy Károly:  
El tudjuk fogadni ezt a javaslatot? 
 
Jenei Károly:  
Támogatom. Jövő hétre hívjunk szakembert, és beszéljük meg vele, mit lehetne tenni a Nefelejcs 
utcában. De az biztos, hogy belátható időn belül nem lesz pénzünk a teljes felújításra.  
 
Szecskő Zsolt: 
A mostani árajánlatot viszont nagyon bizonytalannak érzem.  
 
Nagy Károly:  
A javaslat tehát, hogy a jövő hétre hívjunk meg egy szakembert és a helyszínen beszéljük meg, 
hogyan lehetne kiszélesíteni és felújítani a Nefelejcs utca adott szakaszát. Kérem, szavazzunk a 
javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Ha mindenkinek megfelel, jövő hét kedd 18,00 órakor találkozunk a Nefelejcs utcában. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezek szerint a képviselő-testület a Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés tárgyú 
ajánlatkérésben a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a testület így dönt, kérem szavazzunk a beszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánításáról az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„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: 
A Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárást 
indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítja a Szabályzat IV. 19. pontja alapján. 
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A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
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 60/2018. (VII. 11.) 

KT határozata 
 

Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés árajánlatainak elbírálásáról 
 

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: 
A Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárást 
indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítja a Szabályzat IV. 19. pontja alapján. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(Bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 

II. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Szabályzatok módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 
intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 
szabályzatot ki kell terjeszteni a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda intézményére. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, a kiosztott előterjesztés egyértelmű, amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel 
ezzel kapcsolatban, 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 61/2018. (VII. 11.) 
KT határozata 

 
a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § j) pontja alapján irányítási jogkörében a közérdekű adatok megismerésére 
irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 
hozatalának rendjéről az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, valamint az irányítása alatt álló Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerveknél 
elrendeli a jelen határozat 1. melléklete szerinti szabályzat alkalmazását. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 

2./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az általános közigazgatási rendtartás a korábbi közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvénnyel szemben önkormányzati hatósági ügyekben a végrehajtási 
eljárást az állami adóhatóság hatáskörébe utalja, amennyiben a Képviselő-testület másként nem 
szabályozza. Ennek értelmében a képviselő-testület rendeletben dönthet arról, hogy ki hajtsa 
végre az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntéseket.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, ne hozzunk ebben a kérdésben döntést, hagyjuk meg a végrehajtást az állami 
adóhatóság hatáskörébe. Amennyiben nincs más észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtás 
foganatosítását az állami adóhatóságtól önkormányzati hatósági ügyekben nem kívánja más 
szervhez átteni. 
 
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 62/2018. (VII. 11.) 

KT határozata 
 

önkormányzati hatósági ügyekben végrehajtás foganatosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtás 
foganatosítását az állami adóhatóságtól önkormányzati hatósági ügyekben nem kívánja más 
szervhez átteni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3./ A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda kérelme 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba:  
Az óvodai beiratkozás és a bejelentkezett gyermekek létszáma alapján kéri az óvoda igazgatója, 
hogy a képviselő-testület egyezzen bele abba, hogy két csoport esetében túl lehessen lépni a 
maximális csoportlétszámot. 
 
Nagy Károly:  
Nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy létszámú csoportjaink vannak, javaslom a kérelem 
támogatását. Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Katica 
kiscsoportban és a Napocska középső csoportban a maximális óvodai csoportlétszámot az 
intézmény 20 százalékkal túlléphesse. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról az igazgatót tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2018. (VII. 11.) 
KT határozata 

 
maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Katica 
kiscsoportban és a Napocska középső csoportban a maximális óvodai csoportlétszámot az 
intézmény 20 százalékkal túlléphesse. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról az igazgatót tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 

4./ Égetéssel kapcsolatos bejelentés 
(Bejelentés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Bejelentés érkezett a hétfői égetéssel kapcsolatban. A bejelentő felhívja a figyelmünket arra, hogy 
a hétfő délutánonként megengedett kerti hulladék égetése alkalmanként, egészségre károsító 
módon történik, illetve hogy nem minden esetben tartják be a hétfői napokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Most a sok eső miatt nem lehetett könnyen elégetni a zöldhulladékot. 
 
Ludányi Ferenc: 
Sajnos sokan csak füstölnek, nem égetnek. 
 
Jenei Károly:  
Biztosan van mód arra, hogy a nem megfelelő módon, illetve nem megfelelő időben égetőket 
kötelezzük a rendeletben leírtakra. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Bejelentést bárki tehet. 
 




