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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én  

     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Csontos József 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt (17 óra 25 perctől) 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Szita Ferenc bizottsági tag 
Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület elnök-helyettese 
Bagi József Gyöngyöstarjáni Asztalitenisz sportkör vezetője 
Nádasdi Lászlóné Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület elnöke 

 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
  

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat: 

 
1./ 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 
 
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 
 

5./ Tájékoztató a község közbiztonságáról 
  Előadó: Dávid Péter körzeti megbízott, 
    Molnár József polgárőrség parancsnoka 
 

 6./ A támogatásban részesült Egyesületek 2018. évi beszámolója 
  Előadó: Egyesületek elnökei 
 
 7./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 
  Előadó: Nagy Károly polgármester  
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 8./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester  
 
 9. / Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

10./ Indítványok, egyebek 

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

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Nagy Károly:  
 
Május 25-én volt legutoljára rendes testületi ülés. Azóta meglehetősen sok esemény történt: 

- 4 rendkívüli ülést tartottunk.  
- Az óvoda és az iskola megtartotta a ballagást. 
- Június 9-én volt a Húzzuk a rétest rendezvényünk. 
- Az iskolába járók gyermekek felügyeletét a nyári szünet első hetében az iskola, a második 

héten az önkormányzat szervezésével láttuk el.  
- Július 6-7-én Kányádi Sándor temetésén vettünk részt az alpolgármester úrral. 
- Július 8-án a Muzsikál az erdő rendezvényünk egy kicsit esősre sikeredett. 
- Augusztus 2-5-ig erdélyi kiránduláson vettünk részt, ahol ellátogattunk 

testvérvárosunkba, Galambfalvára is. 
- A műfüves focipályát évente kétszer ellenőrzik, az idén nagykarbantartást kell végezni, 

granulátum-pótlással, ami valószínűleg 100 ezres tétel lesz. 
- A nyárra tervezett útfelújítások befejeződtek, több helyen, a terveinken felüli kisebb 

munkákat is el kellett végezni. Ezek összegszerűen: 
1. a településen tervezett mértékben, 5.371.000.- forint összegű kátyúzást végeztünk. 
2. a Nefelejcs utca viszonylagos rendbetételét a testületi döntésnek megfelelően 

4.421.000.- forint értékben megvalósítottuk, de mint láthattátok, nem az elfogadott 
technológiával lett elvégezve, mert a munka kezdetén kiderült, hogy az utca alapja 
teljesen betömörödött a 30 év alatt, így problémamentesen lehetett bitumenezni. 

3. a Petőfi utca, temető melletti részénél különösen balesetveszélyesre mosta ki az esővíz 
az útpadkát. Itt a felrakódott padkát el kellett szállítani és kővel behordani. Az Ady 
Endre utcában hónapok óta folyó talajvizet sikerült elvezetnünk új csővezetékkel az út 
alatt és az utat, valamint az árkot is rendbe tettük. Ennek költsége 946.000.- forint 
volt. 

4. A temető alsó bejárata mellett is bővítettük a parkolót, a Nefelejcs utcai játszótér 
térburkolatát újra kellett rakni, mert megsüllyedt és balesetveszélyes volt, a Segesvári 
és Vörösmarty utcák egy részét leköveztük. Mindez 685.000.- forintba került. 

5. Három utcában kellett sürgősséggel rendbe tenni az árkokat, a Tűzoltó utca végén, a 
Rákóczi utca végén, és a Petőfi utca temető melletti részén kellett profilkanállal 
kialakítani az árkot. Ez 578.00.- forint volt. 
Nagyon sok karbantartási feladat van még a faluban, de ezek voltak a 
legszükségesebbek.  
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- Az előző testületi üléseken jeleztem, hogy a fűnyírást a közmunkások hiánya miatt, csak 
vállalkozók bevonásával tudjuk megoldani.  
- Traktoros zúzást és parlagfű irtást a helyi Babus Róbert vállalkozóval végeztettem a 

nyáron, összesen 435.000.- forint értékben. 
- A patakmedrek vágását 210000.- forint értékben Kiss Zoltán gyöngyösi vállalkozóval 

végeztettem el. 
- A játszóterek kétévenkénti ellenőrzése folyamatban van, a festések, karbantartások, 

homok pótlása jelenleg is folyik. Karbantartóink és közmunkásaink amit lehetett, 
megoldottak. 

- A kormány által eldöntött rezsicsökkentés címén szociális rászorultság alapján 
szétosztandó tűzifát leszállította az Egererdő Zrt. Ennek önkormányzati terhe a 
támogatási összeg és a beszerzés közötti m3-enként 7.200.- forint, a szállítási költség m3-
enként 3.200.- forint és a rászorultak felé való kiszállítás m3-enként 3.400.- forint. A 28 
m3 fa esetén az önkormányzat saját költsége 386.400.- forint. Ezen felül – ha a tavalyi 
évet vesszük alapul – 32 m3 tűzifát tervezünk szociális alapon szétosztani, ami szintén 
400-500.000.- forintba kerül majd az önkormányzatnak.  

- Ezenkívül az új rezsicsökkentésként kiosztható 12.000.- forintos tüzelőtámogatás – nem 
szociális, hanem bejelentési alapon kiosztandó – van még látókörben, mely esetében 
próbálunk olyan megoldást keresni, hogy ne keletkezzen jelentős önkormányzati kiadás. 

- Elkezdték a védőnői szolgálat kialakítását a Hősök utca 1. szám alatt.  
- A jövő héten elkezdődik az iskola belső felújítása. Az alsós osztályok elhelyezése 

megoldott. 
- Megérkezett a pályázaton elnyert traktor, szárhúzóval, tolólappal, sószóróval. A markoló 

részt 1-2 héten belül szállítják. Fehér Tibor karbantartó-gépkezelő napokon belül leteszi a 
szükséges gépkezelői vizsgát és dolgozhat a géppel. 

 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?  
 
Már Ágnes:  
A játszótér javítására nincs már meg a garancia? 
 
Nagy Károly:  
A garancia 1 évre szólt és már 6-7 éve megvan a játszóterünk. 
 
Már Ágnes:  
A kaszálás meglehetősen költséges volt. A traktorral és a toldalékokkal ez a feladat megoldható 
lesz? 
 
Nagy Károly:  
Igen, a 435.000.- forintos költség megtakarítható lesz. 
 
Már Ágnes:  
A közfoglalkoztatottak létszámát nem lehetne más településről növelni? 
 
Nagy Károly:  
Sajnos minden környékbeli településen ez a helyzet. Ezeken a helyeken is hiányoznak 
közfoglalkoztatottak. 
 
Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
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2./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 

 
Csontos József:  
Egy bizottsági ülés volt az elmúlt testületi ülés óta, ahol az óvoda beszámolóját, illetve a Luca napi 
rendezvénnyel kapcsolatos javaslatokat vitattuk meg. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm.  

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
 
Ludányi Ferenc: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutóbbi testületi ülés óta 4 bizottsági ülés volt, ahol 
települési támogatásokat bíráltunk el, illetve tartottunk egy, a Kulturális és Településfejlesztési 
Bizottsággal egy együttes bizottsági ülést, ahol a 2018. évi költségvetés módosítását vitattuk meg. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. 
 
(17 óra 25 perctől Szecskő Zsolt képviselő részvételével folytatódik az ülés.) 

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

- 24/2018. (III. 22.) béremeléssel kapcsolatos intézkedésekről. A végrehajtás folyamatban 
van. 

- 30/2018. (IV. 26.) Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 
módosításáról. Az okiratot módosítottuk. 

- 31/2018. (IV. 26.) Ludányi Józsefné területvásárlási kérelméről. A végrehajtás 
folyamatban van, jelenleg a Földhivatal foglalkozik vele. 

- 34/2018. (IV. 26.) elektromos kerékpár vásárlásáról. A döntést meghoztuk, de sajnos 
olyan rossz műszaki állapotban lévő kerékpárokat találtunk, hogy inkább lemondtunk 
róla. 

- 36/2018. (V. 24.) Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról. A beszámolót a testület elfogadta, a döntésről értesítettük 
az érintettet.  

- 37/2018. (V. 24.) a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadásáról. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, a döntésről értesítettük az 
érintettet.  

- 38/2018. (V. 24.) a 2017. évi gyámhatósági beszámoló elfogadásáról. Elfogadásra került. 
- 39/2018. (V. 24.) 2018. évi belső ellenőrzési terv módosításáról. A módosítást megküldtük 

a belső ellenőrzést végző kistérséghez. 
- 40/2018. (V. 24.) iskolai pedagógusok kirándulásának támogatásáról szóló döntésünk 

alapján a támogatás megtörtént.  
- 41/2018. (V. 24.) asztalitenisz csoport működéséről. A megszavazott támogatás 

folyamatosan kerül felhasználásra.  
- 42/2018. (V. 24.) Muzsikál az erdő 2018. évi zárórendezvényének kiadásairól. A döntést 

meghoztuk, a támogatás kifizetésre került. 
- 43/2018. (V. 24.) önkormányzati utak javításáról. A döntést meghoztuk. 
- 44/2018. (V. 24.) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés építési munkák 

ajánlatkérés elbírálásáról. A kivitelezők már elkezdték a munkálatokat.  
- 45/2018. (V. 24.) Ludányi Józsefné területvásárlási kérelméről szóló határozat 

módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról. Korábban említettm, 
hogy folyamatban van. 
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- 47/2018. (V. 24.) igazgatási szünetről. Az igazgatási szünetet megtartottuk.  
- 48/2018. (VI. 27.) Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása önkormányzati 

hozzájárulásának emeléséről. Megtörtént. 
- 49/2018. (VI. 27.) 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. Elsőként MTZ típusú traktor volt betervezve, de ez, mint kiderült 
nem felel meg az EU-s előírásoknak, ezért megváltoztattuk Zetor típusúra. Ennek az 
önereje nyilván több lesz. 

- 50/2018. (VI. 27.) 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. Az árajánlatokat megkaptuk. 

- 51/2018. (VI. 27.) Fehér Tibor karbantartó-gépkezelő kinevezéséről. A kinevezés, a 
munkaügyi központon keresztül megtörtént.  

- 52/2018. (VI. 27.) erdélyi utazás támogatásáról. A döntésünk alapján az utazást 
megejtettük.  

- 53/2018. (VI. 27.) igazgatási szünetről. Az igazgatási szünetet megtartottuk. 
- 54/2018. (VI. 27.) köztisztviselői nap költségeiről. A képviselő-testület által megszavazott 

összeg felhasználásra került. 
- 55/2018. (VI. 27.) TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat építési munkái 

kivitelezőjének kiválasztásáról. A kivitelezőt kiválasztottuk.  
- 56/2018. (VI. 27.) TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat önerejének 

megállapításáról. Az önerő mértékéről döntöttünk. 
- 57/2018. (VI. 27.) önkormányzati tulajdonban álló kutak használatáról. Arról döntöttünk, 

hogy nem kívánjuk korlátozni a vízhasználatot. 
- 60/2018. (VII. 11.) Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés árajánlatainak 

elbírálásáról. A legjobb árajánlat elfogadásra került. 
- 61/2018. (VII. 11.) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, 

továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről. 
Megtörtént. 

- 62/2018. (VII. 11.) önkormányzati hatósági ügyekben végrehajtás foganatosításáról. 
Megtörtént. 

- 63/2018. (VII. 11.) maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről. A 
döntést továbbítottuk az óvoda részére. 

- 64/2018. (VII. 31.) Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés árajánlatainak 
elbírálásáról. Az árajánlatról döntöttünk.  

- 65/2018. (VII. 31.) települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról. A pályázatot benyújtottuk. 

 
Nagy Károly:  
Van-e kérdés a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, tájékoztatom a 
képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben két esetben történt temetési támogatás 
megítélése. 
 

II. napirend Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. oktatási évről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az írásos beszámolót kiküldtük a képviselő-testületnek, amit tárgyalt a Kulturális és 
Településfejlesztési Bizottság. Megkérdezem a bizottság elnökét, milyen döntés született? 
 
Csontos József:  
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Megkérdezem az óvoda igazgató asszonyát, hogy van-e kiegészítése a beszámolóhoz? 
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Szecskő Tiborné: 
A beszámoló leadása óta történtekről mondanék néhány szót. 62 gyermek jár az óvodába, további 
5-6 gyermeket várunk. Megtartottuk a szülőkkel közösen a szüretet, ami nagyon sikeres volt. 
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy a beiratkozás során derült ki, hogy 1 fejlesztő 
pedagógus foglalkoztatása elengedhetetlen lesz, mivel egy Down-szindrómás kislány is fog járni az 
óvodába. A fejlesztőpedagógus heti 3 órában fog a csoportszobában vagy fejlesztőszobában 
foglalkozni a kislánnyal. A bölcsődébe pedig egy fél éves gyermeket fognak beíratni, és mivel eddig 
nem volt erre példa, a tárgyi feltételeket biztosítani kell számára. 
 
Ludányi Ferenc: 
Felvehető fél éves gyermek a bölcsődébe? 
 
Szecskő Tiborné: 
A bölcsőde szakmai dokumentuma úgy szól, hogy 20 hetes kortól 3 éves korig felvehetők a 
gyermekek. Eddig ilyen kiskorú gyermeknél nem volt igény bölcsődei elhelyezésre. Most azonban 
van. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nyilvánvalóan kényes kérdés, de kötelesek vagyunk felvenni a gyermeket? 
 
Szecskő Tiborné: 
Mivel nappali rendszerű gondozási intézményről van szó, a szülő helybeli és egyedül neveli a 
gyermeket, és ahhoz, hogy a napi megélhetést biztosítani tudja, el kell mennie dolgozni. A 
létszámot tekintve ő lesz a 7. gyermek, így létszámba is belefér. 
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés az igazgató asszonyhoz? Amennyiben nincs, elmondanám, hogy olvasva a 
beszámolót, amit nagyon tartalmasnak ítélek és ennek fényében, illetve a saját tapasztalataim 
alapján is el tudom mondani, hogy nagyon jó kis óvodánk van. Köszönöm ezt az igazgató 
asszonynak és az összes ott dolgozónak.  
 
Szecskő Tiborné: 
Köszönjük. 
 
Nagy Károly:  
Ha el tudjuk fogadni az óvoda beszámolóját, kérem kézfelnyújtással szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

III. napirend Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Keszte Tibor igazgató úr jelezte, hogy erdélyi kiránduláson vesz részt, így személyesen nem tud 
megjelenni az ülésen. Azt reméltem, hogy a helyettesét elküldi az ülésre, de sajnos ő sincs itt. A 
beszámolóját azonban elküldte, amit továbbítottunk a képviselő-testületi tagoknak. Olvasva azt 
reméljük, a legközelebbi ülésre tartalmasabb beszámolóval fog igazgató úr készülni, amelyben 
pótolja az elmúlt időszak eseményeiről szóló tájékoztatókat. Ebben elsősorban a személyi 
változásokról tudósít. Gondolom, mindenki olvasta, ezért megkérdezem, van-e hozzáfűznivaló az 
abban foglaltakhoz? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
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IV. napirend A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az anyagok kiküldtük, korábban a Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta is. Megkérdezem 
gazdálkodási előadónkat, Gyenesné Fekete Ildikót, hogy van-e kiegészítése a 2018. évi 
költségvetés módosításához? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Első körben az első féléves tényleges kifizetések ismeretében szükséges a költségvetési rendeletet 
módosítani. Ennek alapján a kiadási és bevételi főösszeget 523.868.752.- forintban állapítjuk 
meg. A részletes adatokat a megküldött táblázat tartalmazza. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. A Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a módosítást? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, 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 11/2018. (X. 1.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Van további előterjesztés is a költségvetés módosításához? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
2018. februárjában lett elfogadva a költségvetés, és június 30-ával három témában kellett azt 
módosítani. Elsőként érkezett a bérkompenzáció összege, ami 1.576.292.- forint. Ezen kívül volt 
egy országgyűlési képviselő választás, ami a közös hivatal költségvetését befolyásolta, 1.159.026.- 
forint értékben. A zárszámadás után a költségvetéskor megbecsült pénzmaradványt és a 
zárszámadás utáni tényleges pénzmaradványt kellett még módosítani 284.000.- forinttal.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, 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 12/2018. (X. 1.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
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V. napirend Tájékoztató a község közbiztonságáról 

 
Nagy Károly:  
Sajnos még nem kaptuk meg a közbiztonságról szóló beszámolót, Gressai Ákos őrsparancsnok úr 
kérte, hogy amennyiben lehet, a következő testületi ülésen kerüljön sor a beszámoló megtartására. 
Amennyiben a testület elfogadja a javaslatot, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

VI. napirend A támogatásban részesült Egyesületek 2018. évi beszámolója 

1./ Asztalitenisz sportkör beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Körünkben üdvözölhetem Bagi József urat, az asztalitenisz sportkör vezetőjét. Van-e kiegészítése 
a beszámolóhoz? 
 
Bagi József: 
Köszönöm a lehetőséget és köszönjük a támogatást. 200.000.- forintot kaptunk az 
önkormányzattól, a sportkörtől pedig mezeket, így valamennyi sportolónk Gyöngyöstarján 
feliratos mezben tud indulni a versenyeken. Ezen kívül a Művelődési Ház használata jelent nagy 
segítséget a sportkör számára. 2,5 éve kezdődött diákszinten a sportkör működése, majd 
kibővültünk és felnőttek is szívesen járnak, különböző okok miatt. Azonban továbbra is elsődleges 
célunk a diákok támogatása. Eger után nálunk működik a legerősebb csapat. Több helyezést 
értünk már el. Elmondható, hogy fejlődő csapat vagyunk, már edzőt is foglalkoztatunk. Köszönjük 
az eddigi támogatást. 
 
Ludányi Ferenc: 
Vannak-e idegenlégiósok a csapatban, vagy csak gyöngyöstarjániak vannak? 
 
Bagi József: 
Baráti alapon kezdett hozzánk járni két nem gyöngyöstarjáni illetőségű, de a többség helybéli. 
 
Ludányi Ferenc: 
Esetleg ki lehetne plakátolni a mérkőzéseket, akkor talán nagyobb nézettséget lehetne elérni.  
 
Bagi József: 
Van egy Facebook csoportunk, ott minden adat fönt van, de majd készítünk plakátot is. Hazai 
meccseinket általában kedden játsszuk, 3-4 órától kezdünk, a mérkőzés 6 órától kezdődik. 
 
Ludányi Ferenc: 
Köszönöm. 
 
Mészáros Mátyásné: 
Gratulálunk a sikerekhez! 
 
Nagy Károly:  
Magam is többször voltam játszani is, nézni is. Nagyon jó látni, hogy a 6 asztalnál mindenhol két 
vagy több gyerek, felnőtt játszik. Némely gyermek fantasztikus, ahogyan játszik. Óriási élmény 
egy-egy meccset végignézni. Nagy jövőt jósolok nekik. Bagi úr és kedves felesége hatalmas 
energiát fektet ebbe a sportkörbe, nekik már most megköszönöm a munkájukat. Sok sikert 
kívánok az egyesületi célok eléréséhez is.  
 
Bagi József: 
Köszönjük. 
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Szecskő Zsolt: 
Amint az előbb hallhattuk, elsősorban iskoláskorúak utánpótlásával foglalkoztok. Nagyon 
sajnálom, hogy nincs itt az általános iskola igazgatója, és nem hallja, hogy milyen nagy számban 
jönnek a sikerek. Ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulás kellene, egyre több. Ezek az eredmények 
az iskola felé is tanulságosak lehetnek, hogy igenis lehet a gyerekeknek megfelelő elfoglaltságot 
adni, nem feltétlenül mindig a számítógép. Gratulálok a kitartó munkához, amit végeztek, 
köszönjük szépen. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs további észrevétel vagy kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

2./ Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Szeretném köszönteni Nádasdi Lászlónét, az egyesület vezetőjét. Megkaptuk a beszámolót, amit ki 
is küldtünk a testületi tagoknak. Van-e kiegészítése hozzá? 
 
Nádasdi Lászlóné: 
A beszámolóból kimaradt, hogy időközben egyesületté váltunk és a csoport nevében köszönöm 
szépen a támogatást. 
 
Nagy Károly:  
Mi köszönjük a színvonalas műsorokat és a sok munkát, amit az egyesületi munkába fektetnek.  
 
Szecskő Zsolt: 
Köszönjük, hogy van egy ilyen egyesület, amely ilyen nagy munkát tesz le az asztalra. Gratulálok a 
szereplésekhez. 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Köszönjük. A problémánk, hogy bármennyire is szeretnénk, sajnos nem jönnek új tagok. 
Szándékomban áll beszélni az általános iskola igazgatójával, illetve az ének tanárral, hogy esetleg 
7-8. osztályos tanulók csatlakoznának-e, de sajnos nem nagy az érdeklődés. 
 
Már Ágnes:  
Ez az a korosztály, akik már kamaszodnak és passzívabbak. A kántor asszony októbertől tanít az 
általános iskolában, nála lehetne próbálkozni, hátha tudna segíteni. 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Próbálkozunk. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Gratulálunk és sok sikert kívánunk! 
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3./ Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az egyesületből nincs jelen képviselő, de elküldték a beszámolójukat korábban. Elszámoltak a 
kapott támogatással, az autók szinte elviszik a támogatás nagy részét. Munkájukhoz 
mindenképpen gratulálni lehet, ők a legrégebbi egyesülete a községnek. Ha nincs kérdés a 
beszámolóval kapcsolatban, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 

4./ Nagyik és unokák énekcsoport beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Sajnos az ő képviseletükben sincs jelen senki, de írásos beszámolójukat korábban megküldték. 
Ebben megemlítik milyen szépen haladnak, reméljük, hogy még nagyon sokáig kitart a lelkesedés. 
Amennyiben nincs észrevétel, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

5./ Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolója 
 
Nagy Károly:  
Mivel írásos beszámolót nem kaptunk, felkérem a jelenlévő Ozsvári Dénest, az egyesület elnök-
helyettesét, mondjon pár szót az egyesület működéséről! 
 
Ozsvári Dénes: 
Az egyesület működése a taggyűlésen meghatározott célok mentén halad. Fő rendezvényünket 
ebben az évben is megtartottuk. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően ismét 
megrendezésre kerülhetett a nyári táborunk a Falumúzeumban, illetve megtartottuk a közös 
rendezvényünket, a Húzzuk a rétest!, ami – úgy gondolom – nagy siker volt. Részt vettünk 
különböző falunk kívüli rendezvényeken is, ezeken nem csupán az egyesületet, de a községet is 
képviseltük. Köszönjük azt a segítséget, amit az önkormányzattól kapunk, úgy a rendezvények 
előkészítésében, mint a múzeum udvarának rendbetételében. A Falumúzeum karbantartása – 
bérlői szinten – folyamatos, azonban amennyiben pályázati lehetőség lenne rá, nagy szükség 
lenne a múzeum épületének felújítására és ekkora támogatással már egyedül nem vagyunk rá 
képesek. Ha nagy rendezvényeket szeretnénk ott megtartani, a hátsó részt mindenképpen meg 
kell erősíteni. Talán egy 85%-os finanszírozású Leader pályázat keretében meg lehetne oldani. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Minket is foglalkoztat a múzeum hátsó részének felújítása. A Leader 
pályázatok eddig 60%-os támogatottságúak voltak, ami nem annyira kedvező, ezért is nem 
tudtunk pályázni. Ennek a pályázatnak a kihasználása a mai ülésen még téma lesz, azonban 
elmondhatom, hogy nem elsősorban a múzeum épületét gondoltam ennek keretében felújítani. A 
közösségi tér kialakítása keretén belül az IKSZT pincehelyiség, illetve az IKSZT udvarán lévő két 
épület felújítását lehetne a pályázati keretben megoldani. Személyes véleményem, hogy a múzeum 
hátsó részének megvalósítását első körben bontással, majd megfelelő alkalommal újjáépítéssel 
lehetne rendezni. Egyelőre azonban a veszélyes terület bontását kellene elérni. De természetesen a 
testület véleményét is ki fogjuk kérni, és annak döntése értelmében cselekszünk. Az egyesülettel 
kapcsolatban meg szeretném jegyezni, hogy nagy aktív, jól működő egyesület. Örülök, hogy 
ilyenek vagytok. Van-e kérdés a beszámolóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban? 
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Már Ágnes:  
Vannak-e számítások arra vonatkozóan, hogy a felújítás költségei mekkora összegre rúgnának? 
 
Nagy Károly:  
A teljes felújítás jöhetne csak szóba, egy rész, pl. tető cseréje nem lehetséges. Amikor egy ilyen régi 
épület felújításába kezdünk, előbb-utóbb kiderül, hogy még nagyobb részt kell bevonni a 
felújításba, mivel már olyan gyenge a szerkezet, hogy nem bírná a terhelést. Teljes felújításra még 
nem történt meg a felmérés, de természetesen föl lehet mérni. Úgy gondolom, hogy a Leaderes 
pályázattal kihasználható 10 millió forint ennél az épületnél csak csepp lenne a tengerben. 
 
Már Ágnes:  
A híradásokból lehet értesülni arról, hogy a kisebb települések fejlesztését szeretnék megkezdeni. 
Lehet-e már tudni erről pontosabb adatokat? Például utak fejlesztésére is? Sajnos ezen a téren is 
nagyon borzasztóak az állapotok. 
 
Nagy Károly:  
Jövő hét szerdán fogok találkozni az országgyűlési képviselő úrral, akitől meg szeretném kérdezni, 
hogy mit terveznek a falu fejlesztési programon belül. Az utak valóban tragikus helyzetben 
vannak. Többször szóltam ezzel kapcsolatban, egy részét megcsinálták, tűzoltó munka keretében, 
de a bekötő út és a Gyöngyös felé vezető út is nagyon rossz állapotban van. 
 
Csontos József:  
Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy ezek már nem lesznek megcsinálva. 
 
Szecskő Zsolt: 
El lehet mondani, hogy Heves megyében vannak a legrosszabb utak. 
 
Nagy Károly:  
Ismerjük a magyarországi helyzetet, a magam részéről megpróbálok mindent megtenni annak 
érekében, hogy kapjunk lehetőséget az utak teljes kijavítására, azzal ugyanis nem vagyunk 
kisegítve, ha csak toldoznak-foldoznak. Most viszont visszatérve a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért egyesület beszámolójára, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
A múzeum épületével kapcsolatban pedig el tudom mondani, hogy jelenleg van egy 1 millió 
forintos árajánlatunk a hátsó rész bontására, azonban amennyiben a testület másféleképpen dönt, 
azt fogjuk megvalósítani. Erre később visszatérünk. 
 

6./ Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör beszámolója 
 
Nagy Károly:  
Alpolgármester úr szeretett volna szóban beszámolni a sportkör működéséről, azonban nem 
tudott most eljönni. Indítványozom a beszámoló következő testületi ülésre történő elnapolását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
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7./ Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület beszámolója 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgárőrség élére új vezetőség került, reméljük az új 
elnökkel már működőképes egyesületté válnak. Pár éve már, hogy nem kapnak pénzt, mivel nem 
is működtek, így a beszámolótól akár el is tekinthetünk. 
 
Már Ágnes:  
Javaslom, hogy egy testületi ülésre hívjuk meg az új vezetőséget. 
 
Nagy Károly:  
A közbiztonsági tájékoztató megtartásával egy időben el lehetne beszélgetni velük a jövőbeni 
terveikről. 
 

VII. napirend Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előző évekhez hasonlóan idén is van lehetőség csatlakozni a Bursa Hungarica pályázathoz. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja, hogy Gyöngyöstarján is csatlakozzon a pályázathoz, és 
javasolja, hogy a tavalyi évben meghatározott 500.000.- forintos keretösszeg álljon rendelkezésre. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs 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 67/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. október 3. 
 

VIII. napirend Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megküldtük a közmeghallgatás tervezett napirendjét, van-e valakinek más javaslata? Milyen 
témáról lehetne még beszélni? Jelenleg a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről, 
illetve a község környezeti állapotáról történő tájékoztató van benne. 
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Már Ágnes:  
Én még azt javasolnám, hogy a plakátokra írjuk ki azt, hogy Falugyűlés, mivel talán ezzel nagyobb 
érdeklődésre számíthatnánk. A közmeghallgatás nem biztos, hogy mindenki számára érthető. 
 
Nagy Károly:  
A Falugyűlés kifejezést szerepeltetni fogjuk a plakátokon. A témát illetően van-e javaslat?  
 
Csontos József:  
Sajnos egyre szemetesebb a külterületi rész. Esetleg erről is lehetne beszélni. 
 
Már Ágnes:  
A faluban lakó külföldi vendégmunkások helyzetét illetően is lehetne tájékozódni, mivel egyre 
többen vannak. A közbiztonságot is veszélyeztető tényezőkké válhatnak.  
 
Csontos József:  
A szállásadónak nem kell bejelentenie a hivatal felé, hogy ilyen illetőségű vendégeket fogad? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felé kell bejelentenie. 
 
Nagy Károly:  
Nagyrédén már komoly problémák vannak ezen a téren. Amennyiben a közbiztonságot zavaró 
esetek jelentkeznek, a körzeti megbízottunkat kell értesíteni. De akár a közmeghallgatáson is lehet 
beszélni róla. 
 
Már Ágnes:  
Amikor én tapasztaltam problémát, szóltam is neki, de a lakosságot is tájékoztatni kellene, hogy 
hová forduljanak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A körzeti megbízott telefonszámát megjelentettük a Hírmondóban. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én úgy gondolom, ez nem a képviselő-testület témája kell, hogy legyen. 
 
Csontos József:  
De a növekvő problémára oda kell figyelni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, jó felvetés, megpróbáljuk kideríteni, hogy a rendőrön kívül kihez lehet még fordulni. 
Amennyiben nincs további észrevétel a közmeghallgatás napirendjével kapcsolatban, kérem 
szavazzunk a következő határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26. (hétfő) 18 
órakor közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 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 68/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26. (hétfő) 18 
órakor közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a 
helyben szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

IX. napirend Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést megküldtük, megkérdezem Berta Henriettát, aki előkészítette a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, van-e kiegészítése? 
 
Berta Henrietta: 
Esetleg annyit, hogy elődöm, Török Istvánné nyomán haladva készítettem el a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és eközben láttam, mennyire más jellegű problémákkal kellett 
megküzdeni akkor és mennyire mások a jelenlegiek. Akkor még a magas munkanélküliséggel, 
eladósodással kellett szembenézni a lakosság egy részének, mára ez már megváltozott. Abban is 
lemérhető, hogy csak kevés közfoglalkoztatottat tud az önkormányzat foglalkoztatni. Jelenleg 
inkább a generációk közötti különbségek jelentenek gondot, sok az egyedül élő időskorú, akikkel 
előbb-utóbb foglalkozni kell. A HEP végén található táblázat tartalmazza részletesen az 
intézkedési terveket, amelyek a felmerülő problémákra reflektálnak.  
 
Már Ágnes:  
Mi is tapasztaljuk, hogy egyre több időskorú nem kapja meg a megfelelő ellátást. 
 
Nagy Károly:  
Működik a házi segítségnyújtás, de megvannak a korlátai.  
 
Már Ágnes:  
Esetleg nappali gondozó létrehozásában lehetne gondolkodni. Van esetleg olyan épület, amit át 
lehetne alakítani, fel lehetne újítani? Nagyon nagy igény lenne rá. 
 
Nagy Károly:  
Régi álom már a faluban egy idősek nappali ellátását biztosító intézmény kialakítása. Ha tudnánk 
megfelelő pályázatot találni, a régi rendőrlakást fel lehetne újítani. A probléma azonban ott van,  
és ezt is sérelmezem, hogy több önkormányzati hozzájárulást kell tenni a kötelező feladatok 
ellátásához. Nem tudom, hogy egyáltalán tudnánk-e működtetni a nappali ellátást nyújtó 
intézményt. Még lehetne ott kialakítani a házi gondozók állandó helyiségét is, de a felújítás 
mindenképpen időszerű. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mielőtt nappali ellátást nyújtó intézményt alakítanánk ki, mindenképpen kellene előtte el 
felmérést végezni arra vonatkozóan, hogy hányan vennék igénybe az ellátást.  
 



 581 

Már Ágnes:  
Nem kifejezetten arra gondoltam, hogy az önkormányzat saját hatáskörben látná el a feladatokat. 
Akár vállalkozó bevonását is el tudom képzelni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ez viszont nem biztos, hogy megérné egy vállalkozónak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az idősek nappali ellátása önkormányzati feladat. Esetleg meg lehetne nézni, hogy a járásban, 
vagy a kistérségben milyen költségeket jelent egy ilyen intézmény fenntartása és működtetése. Az 
is gondot jelentene, hogy ezen a területen szakemberhiány van.  
 
Szecskő Zsolt: 
Esetleg még önkéntes alapon nyugdíjasklubot is lehetne működtetni. Erre az igényt fel lehetne 
mérni még az IKSZT-ben is. Ennek tudatában kellene elgondolkodni a nappali ellátásról. 
 
Már Ágnes:  
Az idősek közül, aki aktív, elmegy a Pávakörbe, a Világos Szándékkal Egyesületbe vagy a Nagyik és 
unokák énekkarba. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor viszont a nappali ellátást sem érdemes megvalósítani. Nem lesz rá igény. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Sajnos az is tapasztalat, hogy aki aktív, az sem megy el ezekre a helyekre. 
 
Csontos József:  
Egy idő után lehet, hogy elmegy; különösen akkor, ha látja, hogy milyenek a körülmények. 
 
Nagy Károly:  
Ezekre a dolgokra még később visszatérünk. A Helyi Esélyegyenlőségi Programra visszatérve, 
amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, 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 69/2018. (IX. 27.) 

KT határozata 
 

Helyi esélyegyenlőségi programról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásához” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentum aláírására. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal  
3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a dokumentum nyilvánosságának biztosításáról az önkormányzat honlapján 
történő közzététel útján. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
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4. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a HEP IT-ben 
meghatározott felelősöket, együttműködő partnereket, hogy a településen élők az 
esélyegyenlőségének növelése érdekében működjenek közre a programok megvalósításában. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 

X. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Gyöngyöstarján 0387/2 hrsz-ú út rendezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amint a kiküldött előterjesztésben is szerepel, pályázat keretén belül fel lehetne újítani a 
zártkertek felé eső külterületi utak közül a térképen 0387/2 hrsz-szal jelölt önkormányzati utat. A 
pályázat megvalósításának előkészítése során derült ki, hogy a térképi állapot nem felel meg a 
valós állapotnak. Mivel a jelenleg használt út és a térképi út csak 20 m2-en fedi egymást, a 
természetbeni út feltüntetése vált szükségessé. Ezenkívül, mivel a területen erdő található, az Egri 
Járási Hivatal engedélye szükséges az erdő végleges célú igénybevételéhez. Amennyiben nincs 
hozzászólás, a megküldött határozati javaslatnak megfelelően kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
0387/1 hrsz-ú ingatlanon erdőrészlet közérdekből történő igénybe vételéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 0387/1 hrsz-ú 
erdőterületen elhelyezkedő, a 0383 és a 2034/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közutakat 
összekötő, 18 db zártkerti ingatlan megközelítését több mint 30 éve szolgáló útszakasz 399 m2-es 
területén a 28/A1 jelű erdőrészlet közérdekből történő igénybevételét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0387/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának 
hozzájárulását követően az erdő végleges célú igénybevételéhez az Egri Járási Hivatal engedélyét 
szerezze be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
A 0387/2 hrsz-ú területet idővel benőtte az erdő. A jelenleg útként funkcionáló szakasz 
magánkézben van. Két lehetőséget látok a megoldásra: vagy megvásárolni az útként használt 
területet, vagy az erdővel benőtt régi útszakaszt kiirtani és útként kialakítani. Meg lehet próbálni a 
területvásárlást. 
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy 100.000.- forintos vételárat ajánljunk fel. Amennyiben nem sikerül megvásárolni 
az útszakaszt, a régit kell visszaalakítani. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további javaslat, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0387/1 hrsz-ú ingatlanon kialakult 
közelítő út és az ahhoz csatlakozó 0383, 0387/2 és 2034/2 hrsz-ú utak feljesztése és a 1660-
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9/2018/HERMAN számú, Agrárminisztériummal megkötött támogatási szerződésben foglaltak 
végrehajtása érdekében a Gyöngyöstarján, külterület 0387/1 hrsz-ú erdő nyilvántartású terület 
806 nm-ére vételi ajánlatot tegyen Dobre Attiláné, Gyöngyöstarján, Szabadhegyi u. 3. szám alatti 
lakos részére, 100 000 Ft vételáron. 
 
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 71/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
0387/1 hrsz-ú ingatlan területrészének megvásárlásáról 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0387/1 hrsz-ú ingatlanon kialakult 
közelítő út és az ahhoz csatlakozó 0383, 0387/2 és 2034/2 hrsz-ú utak feljesztése és a 1660-
9/2018/HERMAN számú, Agrárminisztériummal megkötött támogatási szerződésben foglaltak 
végrehajtása érdekében a Gyöngyöstarján, külterület 0387/1 hrsz-ú erdő nyilvántartású terület 
806 nm-ére vételi ajánlatot tegyen Dobre Attiláné, Gyöngyöstarján, Szabadhegyi u. 3. szám alatti 
lakos részére, 100 000 Ft vételáron. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

2./ Közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Mivel különböző közbeszerzési szakvélemények vannak a közvilágítási közszolgáltatási szerződés 
módosításával kapcsolatban, javaslom a téma tárgyalásának elnapolását. A novemberi ülésig 
beszerezzük a szükséges információt. Amennyiben nincs ellenvélemény, kérem szavazzunk a 
javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

3./ Általános adatvédelmi rendelet végrehajtása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2016. április 27-én fogadta el a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. 
rendelet, amely 2018. május 25. napjától teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban. Ettől az időponttól meg kell felelnie a hivatalnak is a személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos feltételeknek, ez azonban folyamatos feladatot jelent. Erre kaptam 2 
árajánlatot. Ezeket aszerint értékeltem, hogy a 2018/2019-es évben milyen költséggel jár a feladat 
ellátása. A kedvezőbb árajánlat 2018. évben bruttó 1.229.000.- forintról, 2019. évben bruttó 
990.000.- forintról szól. Ehhez forrás biztosítása szükséges. 
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Nagy Károly:  
Korábban már volt napirenden a téma, és újfent azt javaslom, hogy a 2019. évi költségvetés 
ismeretében döntsünk a kérdésről, abban az esetben, ha az állam biztosít forrást a feladat 
ellátására.  
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további javaslat, kérem a következő határozati javaslatnak megfelelően 
szavazzunk: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az EU 
általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglaltak végrehajtásához szükséges forrás 
biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
A Képviselő-testület Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa általános adatvédelmi 
rendeletében meghatározott feladatok végrehajtására bruttó 1 229 000 Ft forrást biztosít az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, amennyiben a feladatfinanszírozásban erre az 
Önkormányzat többlettámogatást kap. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. évi költségvetés előterjesztésekor” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
általános adatvédelmi rendelet (GDPR) végrehajtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az EU 
általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglaltak végrehajtásához szükséges forrás 
biztosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
A Képviselő-testület Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa általános adatvédelmi 
rendeletében meghatározott feladatok végrehajtására bruttó 1 229 000 Ft forrást biztosít az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, amennyiben a feladatfinanszírozásban erre az 
Önkormányzat többlettámogatást kap. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. évi költségvetés előterjesztésekor 
 

4./ Településképi rendelettel védetté nyilvánított épületekkel kapcsolatos 
intézkedések 

 
Nagy Károly:  
Korábbi testületi ülésen született döntés arról, hogy a településkép védelmi rendeletünkben 
védetté nyilvánított épületeket sorba vesszük és ezt követően döntünk azok védetté 
nyilvánításáról. Kis Ferenc községüzemeltetési előadónkkal együtt végigjártuk és lefényképeztük 
az épületeket. A fényképeket elküldtem képviselő-társaimnak. A jelenlegi állaguk alapján arra a 
döntésre jutottam, hogy ezek közül több ingatlan fölöslegesen kerülne védelem alá. A védelem alá 
helyezendő épületek tulajdonosaival személyesen kellene beszélni arról, hogy ilyen jellegű 
kezdeményezésünk van. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azt javaslom, hogy egyet se vegyünk védelem alá.  
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Nagy Károly:  
Azért nézzük meg ezeket az ingatlanokat és a következő testületi ülésen térjünk vissza erre a 
témára. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

5./ Beszámoló TOP 3.2.1 – 16 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési 
pályázat tervezési folyamatáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Előzetesen megküldtük azt az e-mailt, amely az iskola-művelődési ház-hivatal épületének 
energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázati, illetve tervezői költségvetést tartalmazza. A 
linkre kattintva részletesen is olvashatóak az egyes költségvetési tételek. A két becslés közötti 
különbség 8.584.270.- forint, ami mintegy 5%-os önerő bevonását feltételezi. És még nem láttuk a 
kivitelezői költségvetést. Mi van abban az esetben, ha 10,15, de akár 20%-kal is több önerőt kell 
biztosítani. Ezt az önkormányzat költségvetése már nem bírja el. Javaslom, hogy már a tervezői 
költségbecslés szintjén se haladjuk meg a pályázat összegét. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én is azt javaslom, hogy csak a pályázat összegét költsük a beruházásra.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A tervezéssel kapcsolatos probléma, hogy nem készült részletes költségvetés. A pályázat 
tartalmazza, hogy 1 m2 felújítása mennyibe kerül. A pályázat azt is előírja, hogy milyen energetikai 
szabályoknak kell megfelelnie a beruházásnak.  
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor vissza kell lépni a pályázattól? 
 
Már Ágnes:  
Van esetleg olyan tétel, ami nem szerepel konkrétan a pályázatban? Ott lehetne visszafogottabban 
tervezni. 
 
Szita Ferenc: 
Esetleg az épületen változtatni? 
 
Nagy Károly:  
A műszaki tartalmat lehetne bizonyos mértékben változtatni, de akkor a pályázati összeg is 
változna. A napelemeket lehetne esetleg csökkenteni. 
 
Már Ágnes:  
Ez jó ötlet, mert ha a technika már rendelkezésre áll, lehet tovább bővíteni egy későbbi 
alkalommal. 
 
Nagy Károly:  
Sajnos kivitelezői problémák is vannak, ugyanis kevés az olyan cég, aki elvállalná a munkát. 
Egyelőre azonban a költségvetésnél járunk. Javaslom tehát, hogy a tervezői költségvetés ne 
haladja meg a pályázati összeget. Amennyiben egyet tudunk érteni, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 azonosítószámú projekt tervezési folyamatáról szóló tájékoztatót 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felkéri a tervezőt, hogy a tervezés és a tervezői költségvetés megállapítása 
során a megállapított támogatási összeget ne lépje túl. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezővel a határozat végrehajtásával 
kapcsolatban egyeztessen. 
 
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 73/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
TOP-3.2.1-16 jelű önkormányzatok épületenergetikai pályázatának tervezéséről 

 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 azonosítószámú projekt tervezési folyamatáról szóló tájékoztatót 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felkéri a tervezőt, hogy a tervezés és a tervezői költségvetés megállapítása 
során a megállapított támogatási összeget ne lépje túl. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezővel a határozat végrehajtásával 
kapcsolatban egyeztessen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

6./ Igazgatási szünet elrendeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A köztisztviselők szabadságának kiadása érdekében kérem, hogy 2018. október 13. és 2018. 
november 10. napjára, 2 munkanapra igazgatási szünetet rendeljen el.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, érthető a kérés, amennyiben egyet tudunk érteni, kérem kézfelnyújtással 
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 74/2018. (IX. 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 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. 
október 13. és 2018. november 10. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
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7./ EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Megváltozott munkaképességű 
emberek támogatása” projekt támogatásának igényléséről 
 
Nagy Károly:  
Lehetőség nyílt a munkaügyi központon keresztül arra, hogy október közepétől megváltozott 
munkaképességű munkaerőt alkalmazzunk. Mivel a mezőőri szolgálat megszűnt, nagyon kellene 
valaki, aki a közterületek figyelésével, külterületi szemetelés megakadályozásával foglalkozna. 
Dénes Lászlót mindenki ismeri, hiszen képviselőként is tevékenykedett már. Nemrégiben 
leszázalékolták és elvállalná ezt a feladatot.  
 
Szecskő Zsolt: 
Jó ötletnek tartom. Akár falugondnoki, falugazdai feladatokkal is meg lehetne bízni, amennyiben 
ezeket egészségi állapotának megfelelően el tudja látni. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel és támogatjátok a javaslatot, kérem a következő határozati 
javaslatnak megfelelően szavazzunk: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú 
„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” projekt keretében támogatást igényel 1 fő 
foglalkoztatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és felhívja a figyelmét, 
amennyiben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §-a alapján a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a kinevezés, a Képviselő-testületet hívja össze. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Megváltozott munkaképességű 

emberek támogatása” projekt támogatásának igényléséről 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú 
„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” projekt keretében támogatást igényel 1 fő 
foglalkoztatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és felhívja a figyelmét, 
amennyiben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §-a alapján a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a kinevezés, a Képviselő-testületet hívja össze. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
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8./ IKSZT pince és melléképület felújítása 

 
Nagy Károly:  
Turisztikai pályázat keretében, 60%-os önerő biztosításával fel lehetne újítani az IKSZT alatt lévő 
pincét. Itt akár borbemutatót, bormúzeumot is ki lehetne alakítani. A közösségi terek 
kialakítására irányuló pályázatnál pedig 85%-os önerő bevonásával az IKSZT udvarán lévő két 
épületet és a kemencét lehetne felújítani 10 millió forint értékben.  
 
Már Ágnes:  
Már azért is érdemes lenne ezeket rendbe tenni, hogy ne menjenek tönkre.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ha turisztikai szempontból akarjuk a pincét felújítani, minőséget is kell biztosítanunk. Egy 
borkóstolóhoz olyan ember kell, aki ért hozzá. Át kellene gondolni, hogy 60%-os támogatottság 
mellett érdemes-e arra a pincére rákölteni akár pár milliót. 
 
Nagy Károly:  
A borkóstolót csak mint egy lehetőséget említettem. A fennálló, kezeletlen állapotot kellene 
megoldani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Részletes tervezést követően térjünk vissza akár erre, akár az IKSZT udvarán található épületek 
felújítására, mert ha mindenhová költünk egy kicsit a megtakarításból, hamar el fog fogyni. 
Nagy Károly:  
A megtakarításunkat a pályázatok önerejének finanszírozására tettük félre. Most van olyan 
pályázat, amit meg tudnánk valósítani. 
 
Már Ágnes:  
Az épületeket és a kemencét azonban tényleg jó lenne felújítani. Ne várjuk meg, hogy olyan 
állapotok legyenek itt is, mint a múzeumnál. 
 
Szecskő Zsolt: 
És arra is költenénk 1,5 milliót. 
 
Ludányi Ferenc: 
Kemence a múzeum udvarán is van. 
 
Csontos József:  
Akkor is fel kell újítani. 
 
Nagy Károly:  
Én is jó ötletnek tartanám, mivel a rendezvények alkalmával oda lehetne vinni a vendégeket.  
 
Szecskő Zsolt: 
A konkrét beruházásról ráérünk akkor is beszélni, ha sikeres a pályázat. Előbb adjuk be és nézzük 
meg mi lesz. 
 
Nagy Károly:  
A tervek elkészítésénél, illetve a pályázat beadásánál már költségek merülnek fel, kétszer 
150.000.- forint. 
 
Szita Ferenc: 
Az egész tér átalakítása mennyibe kerülne? 
 
Szecskő Zsolt: 
Abban az esetben, ha a teret is felújítanánk, az IKSZT kerítést lebontanánk, az udvaron lévő 
kisház is más színben tűnne fel, és a pince is értelmet nyerne ebben a környezetben. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pályázatot nyújtsa be az önkormányzat, 
kérem az alábbi határozati javaslat alapján szavazzunk: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
VP6-19.2.1.-22-4.-17 jelű, Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása pályázati felhívásra. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció összeállításához 
szükséges intézkedésket tegye meg és az önerő megállapításához és igazolásához szükséges 
előterjesztést a Képviselő-testület részére készítse el. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 3.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
VP6-19.2.1.-22-4.-17 jelű, Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása pályázat 

benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani VP6-
19.2.1.-22-4.-17 jelű, Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása pályázati felhívásra. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció összeállításához szükséges 
intézkedésket tegye meg és az önerő megállapításához és igazolásához szükséges előterjesztést a 
Képviselő-testület részére készítse el. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 3. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, első körben a közösségi terek, 85%-os támogatottságú pályázattal foglalkozzunk, 
ezzel kapcsolatban a tervezőt meg fogom kérni, hogy a teret is skiccelje le, mérje fel a 
lehetőségeket. Ha majd itt lesz, értesíteni fogom a tisztelt képviselő-testületet, és személyesen 
lehet véleményt mondani a tervről. Aki itt lesz, azt meghallgatjuk, aki viszont nem jön el, kérem, 
hogy fogadja el azt a tervet, amit a jelenlévők is elfogadnak.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Az IKSZT-ben lévő mozgáskorlátozotti lift nincs kihasználva. Javaslom, hogy amennyiben 
találunk rá vevőt, adjuk el. Első körben megérdeklődöm az árat, és ennek tudatában megvitatjuk a 
lehetőségeket. 
 

9./ Ravatalozó tetejének felújítása 

 
Nagy Károly:  
A ravatalozó teteje beázott. Árajánlatot kértem a lapostető szigetelésére, és amennyiben 
elvállaljuk annak tisztítását, 1.500.- forint/m2-es áron megcsinálnák + anyagköltséget kellene 
kifizetni. Összességében 300-400.000.- forint lenne a költség. Tavaly volt kifestve az épület, de a 
beázás miatt a hátsó rész festését nem végezték el.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem lehetne inkább egy normális tetőt rátenni az épületre? Nem kellene nagy tetőre gondolni, 
csak mondjuk egy féltetőre. 
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Nagy Károly:  
Nagyságrendileg így nagyobb lenne a költség, de árajánlatot fogok kérni erre is. Amennyiben 
nincs más javaslat, kérem szavazzunk a javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 

10./ Miller Zoltán ajánlata 
 
Nagy Károly:  
A képviselő-testület is tisztában van azzal, hogy milyen jó kapcsolat alakult ki Miller Zoltán úr és 
az önkormányzat között. A Luca rendezvényünkön is díszvendégként fog szerepelni. Fölajánlotta, 
hogy a november 5-én, az Arénában megtartandó előadásukra ingyenes jegyet biztosít egy 
autóbusznyi, tehát kb. 50 fő részére és a buszt is ő biztosítja. Várom válaszaitokat, hogy ki az, aki 
jönne. Akár autóval is mehetünk, hogy többen részt tudjanak venni az előadáson.  
 

11./ Idősek Napja ünnepség megrendezése 
 
Nagy Károly:  
Október 14-én vasárnap tartjuk a szokásos idősek napi rendezvényünket. Kérem, hogy minél több 
képviselő jöjjön köszönteni az időskorú lakosainkat. 
 

12./ Színpad hátsó borításának megrendelése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Művelődésszervezőnk, Pálosiné Erzsike javasolta, hogy a színpad hátsó részét boríttassuk be, 
mivel a téli rendezvényünkön nagyon hideg szokott lenni. Árajánlatot kértem rá és bruttó 
145.542.- forint értékben készítenének rá borítást.  
 
Már Ágnes:  
Valóban nagyon hideg van Luca napon és a szél is átfúj. Javaslom, hogy készíttessük el. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, és a képviselő-testület támogatja, hogy a színpad hátsó 
részét borítsuk be, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a költségvetés tartalékának terhére a mobil színpad hátsó falának elkészítésére nettó 115 000 
Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 60 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
mobil színpad borításának elkészíttetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a költségvetés tartalékának terhére a mobil színpad hátsó falának elkészítésére nettó 115 000 
Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 60 napon belül 

13./ Október 21-i nótaest megrendezése 

 
Nagy Károly:  
Kis Anna jelezte, hogy ebben az évben is megszervezi a nótaestet, október 21-én.  
 
Csontos József:  
Van rá igény? 
 
Nagy Károly:  
Először nem tervezte megrendezni, de azt mondta, hogy akkora igény merült fel, hogy mégis 
megrendezi. Nagyon jól szervezett, szórakoztató műsorról van szó, remélem, minél több képviselő 
társam részt vesz majd rajta. 

14./ Általános iskola elnevezéséről 

 
Nagy Károly:  
Felmerült az az ötlet, hogy a gyöngyöstarjáni általános iskolát Kányádi Sándorról nevezzük el. 
Testvértelepülésünkön, Galambfalván is fogadókészséggel találkoztam. Megkértem az iskola 
igazgatóját, hogy érdeklődje meg a környezetében, milyen véleménnyel lennének erről. A KLIK-
kel is egyeztetni kell, de képviselő társaim véleményére is kíváncsi vagyok. 
 
Csontos József:  
Részemről támogatom a javaslatot.  
 
Szecskő Zsolt: 
Meg kell nézni, hogy milyen jogi lépéseket kell az ügyben tenni. 
 
Nagy Károly:  
Pálosiné és a kulturális bizottság javaslatára a pünkösdi rendezvényünkön adnánk lehetőséget a z 
ünnepélyes keretek között történő névadásra. Amennyiben egyetértetek a javaslattal, kérem, 
szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 

15./ Az IKSZT-ben található fűtésrendszer eladására tett javaslat 

 
Nagy Károly:  
Az IKSZT-ben található, de nem használt apríték égető kazán és konténer eladását javaslom a 
képviselő-testületnek. Mivel pályázati pénzből került hozzánk, 10 éven belül a munkaügyi központ 
beleegyezésével lehet csak eladni. 
 
Már Ágnes:  
Amennyiben nem tudjuk használni, támogatom a javaslatot. 
 
Nagy Károly:  
Árajánlatot kérek és megkérem a munkaügyi központ beleegyezését, és visszatérünk a témára. 

16./ Kérelem Rákóczi utcai járda építéséhez  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kiosztásra került az a kérelem, amelyet a napokban kaptunk. A Rákóczi utca ezen szakaszán 
valóban nincs járda és az itt élő gyermekeknek gondot jelent a napi iskolába járás.  
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Szecskő Zsolt: 
De ha megnézem, a Kossuth utcán sincs járda, az Aradin sincs és a Bocskain sincs.  
 
Már Ágnes:  
Át kell gondolnunk, hogy minimális költségvetésből mit tudunk megvalósítani. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat, akkor a kérelmet tudomásul vettük, megnézzük mekkora 
költségvetésből lehetne megoldani a járdát és visszatérünk a kérdésre. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 

17./ Varnyú Rita kérelme 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ebben az évben a gyöngyöstarjáni általános iskolába járó, általános iskolás korúak részére nyújt 
az önkormányzat iskolakezdési támogatást. Többen azok közül, akik más iskolába viszik 
gyermeküket, sérelmezik. Egy ilyen levelet osztottunk ki, de tudomásom szerint a szociális 
bizottság már tárgyalta ezt a témát. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, beszéltünk róla, azonban a rendeletünk jelenleg nem tér ki a nem Gyöngyöstarjánba járó 
általános iskolásokra. Esetleg jövőre meg lehet változtatni a rendeletet, de ehhez majd a 
költségvetés ismerete szükséges. 
 
Már Ágnes:  
Érthető azok sérelme, akik nem kapnak támogatást, de azért kellett így döntenünk, mert kevesebb 
pénzt kaptunk szociális ellátásra. Jövőre meglátjuk. Az ide járó gyermekek részére esetleg más 
jellegű támogatást nyújtunk majd, de nekünk minden gyermekre gondolnunk kell. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, javaslom, a jövő évi költségvetés ismeretében térjünk vissza 
a támogatásokra. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

18./ Az energetikai pályázat közbeszerzési szakértőjének kiválasztása 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az energetikai pályázat közbeszerzőjének kiválasztására, 
a pályázati határidőig 3 pályázat érkezett, melynek bontása megtörtént. Az ajánlattevők: 
CURATUS Kft, az ajánlat nettó 1.365.000.- forint. Heves Projekt Kft. nettó 1.350.000.- forint. 
Sirok-Consulting Kft. nettó 1.385.000.- forint. Javaslom, hogy a képviselő-testület az ajánlatokat 
érvényesnek nyilvánítsa és válassza ki a nyertes ajánlattevőt. 
 
Nagy Károly:  
Mivel a közbeszerzést le kell folytatni, ki kell választani a megfelelő céget. Javaslom, hogy a 
legalacsonyabb ajánlati árat fogadja el a testület. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslat alapján: 
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„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: 
„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása a TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 
azonosítószámú projekt keretében” tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárás eredményes. 
A legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlattal Heves Projekt Regionális 
Gazdaságfejlesztési Kft. ( Ostoros Hunyadi Mátyás utca 101. ) tette. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Heves Projekt Regionális 
Gazdaságfejlesztési Kft.-vel a szerződés megkötésére. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2018. (IX. 27.) 
KT határozata 

 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása a TOP-3.2.1-16-HE1-

2017-00007 azonosítószámú projekt keretében 
 

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: 
„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása a TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 
azonosítószámú projekt keretében” tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárás eredményes. 
A legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlattal Heves Projekt Regionális 
Gazdaságfejlesztési Kft. ( Ostoros Hunyadi Mátyás utca 101. ) tette. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Heves Projekt Regionális 
Gazdaságfejlesztési Kft.-vel a szerződés megkötésére. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
(Bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.) 
 

19./ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rendelet módosítása a közkifolyóról való vízvétel megtérítésére vonatkozik, mivel törvényességi 
észrevételt kaptunk arra vonatkozóan, hogy a közkifolyóról történő vízvételezés továbbszámlázása 
magasabb jogszabályba ütközik. Ezért ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. Az innen 
történő vízvételezést az önkormányzatnak kell megtéríteni a vízmű felé. 
 
Nagy Károly:  
Beszéltem a vízmű vezetőjével, aki azt mondta, hogy van lehetőség a közkifolyó vízáramlásának 
szabályozására.  
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Szecskő Zsolt: 
Ez mit jelent pontosan? 
 
Nagy Károly:  
Hogy nem akkora erővel folyik a közkifolyó, csak csordogál. Így nagyobb mennyiségű vizet nem 
lesz értelme innen vételezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mennyien használhatják még ezeket a közkifolyókat? 
 
Nagy Károly:  
Nem nagy összegeket fizetünk ezek után, kb. 160.000.- forint körül van a bevételi része. Ezt kell 
eltörölni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A rendelettervezet arról szól, hogy a jelenleg meglévő rendeletet hatályon kívül helyezi és 
fölhatalmazza a polgármestert, hogy hozzájárul a közkifolyók nem háztartási célú vízhasználatra 
történő rendszeres igénybevételéhez és megállapítja az igénybevétel után fizetendő díjat. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, 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 13/2018. (X. 1.)  

önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról és a közüzemi vízműből szolgáltatott 
ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb 

hatósági árak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 26. számú melléklete.) 
 
Csontos József:  
A temetőben lévő közkifolyó nagyon furcsán áll. 
 
Nagy Károly:  
Amikorra a vízmű szakemberei megcsinálták a csapot, egy teherautóval nekimentek és 
megdöntötték.  
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy amennyiben úgyis hozzá kell nyúlni a csaphoz, egy 1 m2 alapterületű betonalapot 
készítsünk hozzá, mivel mindig megáll a víz a csap körül és sár van. Ilyen feladatokhoz is jó lenne 
a falugondnok, aki járná a községet és megnézné, hogy hol vannak javítanivalók.  
 
Nagy Károly:  
A temetőben lévő közkifolyó ki lesz emelve, hogy helyre lehessen állítani, és akkor majd a 
betonalapot is kialakítjuk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Kérdésem lenne még, hogy a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület által megszervezett 
és lebonyolított rendezvény járt-e költséggel az önkormányzat irányába? 
 




