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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 12-én  
     18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Szecskő Zsolt 
Már Ágnes 
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Mészáros Mátyásné bizottsági tag 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, majd megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 fő 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:  Vagyonrendelet módosítása  

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
II. napirend:   Helyi adókról szóló rendelet módosítása 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 III. napirend:  Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 IV. napirend:  Igazgatási szünet elrendelése 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 V. napirend:    Elismerésekről szóló önkormányzati rendelet 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
VI. napirend:  Árajánlatok elbírálása (védőnői szolgálat akadálymentesítése, Rákóczi 

utcai járda és vízelvezetés) 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
VII. 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 Már Ágnes és Benedek Péter személyében. 
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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: 
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Testületi döntéssel, beépítetlen területté minősítése után eladásra került a 014/19 hrsz-ú ingatlan. 
A 2018. október 18-án kelt adásvételi szerződés alapján a Gyöngyösi Járási Hivatal a 
tulajdonváltozást átvezette. Ezt kell az önkormányzat vagyonából kivezetni. 
 
Nagy Károly:  
A módosítás egyértelmű, így amennyiben nincs észrevétel, kérem szavazzunk a rendelettervezet 
alapján. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 14) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 

II. napirend Helyi adókról szóló rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztés tájékoztatási céllal lett napirendre tűzve, mivel a törvényi maximumok figyelembe 
vételével változtatni lehetne, a jelenleg megszabott adóterhek mértékén. Azért lett a mai testületi 
ülésnek témája, mert a rendelet hatályba lépését követő legalább 30 nappal később lehetne 
bevezetni az új adóterheket, így a november 29-i testületi ülésen történő döntés után már nehezen 
lehetne megoldani a januári bevezetést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben magasabb jogszabály nem szabályozza a vendégkönyv vezetését, nekünk miért kell? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az idegenforgalmi adó ennek vezetésével jobban ellenőrizhető.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nagy vendégfogadás nincs a faluban. És sajnos azt kell mondani, hogy a szállásadó eddig is, ha be 
akarta vallani, bevallotta és a vendégkönyv vezetésével is hasonlóképpen lenne. Nem ellenőrizhető 
a valós tartalom. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Valóban csak pár szálláshely van a nyilvántartásban, de ezeken be lehetne vezetni. Helyszíni 
ellenőrzéssel pedig ki lehetne deríteni a valótlanságot. 
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Szecskő Zsolt: 
Ha szállodáink lennének, nagyobb jelentősége lenne a vendégkönyvnek.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A kormány elektronikus vendégkönyv bevetetését tervezi, de ennek időpontjáról és részleteiről 
nincsenek információink.  
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint várjuk meg a központi döntést és akkor térjünk vissza rá. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha pedig nem szabályozza a kérdést, szintén térjünk vissza a témára. 
 
Nagy Károly:  
A javaslat tehát az, egyelőre ne foglalkozzunk a témával. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
döntéshozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
 

III. napirend Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztés javaslatot tesz a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szereplő, 
öregségi nyugdíjminimumhoz kötött összegek felülvizsgálatára. Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvénye minden évben meghatározza a nyugdíjak emelését a tervezett 
fogyasztói áremelkedéseknek megfelelően. A nyugdíjminimum összege hosszú évek óta nem 
változott, miközben a nyugdíjak és a különféle ellátások összege emelkedett. A megküldött 
előterjesztésben 8,4%-os emelésre teszek javaslatot. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy az előterjesztést első körben tárgyalja meg a Pénzügyi és Szociális Bizottság és 
amennyiben támogatja, térjünk vissza a javaslatra a következő testületi ülésen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek. 
 
Már Ágnes:  
Egyetértek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2018. (XI. 12.) 
KT határozata 

 
szociális rendelet felülvizsgálatáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatakor a jövedelemhatárok és a megállapítható szociális ellátások esetén 2019. január 
1-jétől 8,4%-os emelést vegyen figyelembe és a rendelettervezetet terjessze a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság, majd a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. november 29. 
 

IV. napirend Igazgatási szünet elrendelése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Elsőként tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hivatalt is érintő, november 15-i és 16-i 
áramszünet ideje alatt a munkavégzés szünetelni fog. Az igazgatási szünet lerendeléséről szóló 
javaslatban 2018. december 1. és 15. – a két szombati munkanap –, valamint a december 21., 27., 
28., valamint 2019. január 2., 3. és 4., tehát összesen 8 munkanap szerepel. Ezekre a napokra 
kérem igazgatási szünet elrendelését. 
 
Nagy Károly:  
Mi az indok? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szabadságok kiadása. 
 
Nagy Károly:  
Nem biztos, hogy mindenki szabadságon lesz, mivel a határidők megkívánják a munkavégzést, de 
amennyiben nincs ellenvetés, 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 80/2018. (XI. 12.) 
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. 
december 1. ,  15. , 21., 27., 28., valamint 2019. január 2., 3. és 4. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

V. napirend Elismerésekről szóló önkormányzati rendelet 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy mivel az elismerésekre vonatkozó jelenlegi szabályozás 
hatályát vesztette, illetve nem felel meg a jogalkotásról szóló jogszabályoknak, milyen módon 
kívánja a képviselő-testület elismerésben részesíteni az arra méltókat. 2015 óta nem került sor 
ilyen jellegű elismerés odaítélésére. 
 
Nagy Károly:  
Ez tehát egyelőre egy javaslat, amelyre ötleteket lehet mondani. 
 
Már Ágnes:  
Anyagi vonzata van ezeknek az elismeréseknek? 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben akarjuk, lehet.  
 
Szecskő Zsolt: 
A javaslatban szereplő sorrend, úgymint díszpolgári cím, emlékérem, illetve díszoklevél az 
elismerés ragsorát is meghatározza. Az, hogy 2015 óta nem osztottunk ki elismerést, véleményem 
szerint nem baj, mivel az elismerés a fontos, nem pedig az, hogy milyen gyakran ítéljük oda. Akár 
10 év is eltelhet a kiosztásig, ez csak azt jelenti, hogy akkor volt egy erre méltó lakos. Legyen 
rangja az elismerésnek. Én inkább a technikai oldalát vizsgálnám meg, például a díszsírhely 
esetében. Van-e egyáltalán olyan terület a temetőben, amely erre a célra kialakítható? Akarja-e a 
család, hogy ne a hozzátartozókhoz, hanem inkább ide legyen eltemetve. A másik kérdés pedig, 
hogy szerintem nem kellene meghatározni pontosan az átadás időpontját. A javaslatban az 
augusztusi rendezvény szerepel. De mi lesz, ha nem tartunk augusztusban ilyen rendezvényt. 
Szerintem csak annyit tüntessünk fel, hogy a legjelentősebb rendezvényen kerül átadásra.  
 
Nagy Károly:  
Az eredeti szándék a javaslatok megtétele volt. A pontosításokat megejtjük a javaslaton, és a 
következő testületi ülésre ehhez hasonló ötleteket várunk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

VI. napirend Árajánlatok elbírálása (védőnői szolgálat akadálymentesítése, Rákóczi 
utcai járda és vízelvezetés) 

(Árajánlatok a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Három árajánlatot küldtünk meg, melyek közül legfontosabb lenne a védőnői szolgálat 
akadálymentesítéséről dönteni, mivel annak átadását a Luca napra, azaz december 8-ra tervezzük. 
Itt az összköltség 1.576.075.- forint lenne. A további két ajánlat kivitelezésére jövő évben kerülne 
sor, mivel kivitelezőt nem tudnánk találni a munkák elvégzésére. Ez a Rákóczi utca végén 
található 60 méter hosszanti járdaszakasz megépítése, illetve a Rákóczi utca fentebbi szakaszán 
42 méternyi folyóka kialakítása. Ez utóbbi 855.861.- forint lenne, a beton járdaszakasz pedig 
1.335.451.- forint. 
 
Ludányi Ferenc: 
Véleményem szerint a 1,5 millió forint a bejárat szintbe hozására a védőnői szolgálatnál túl sok. 
 
Nagy Károly:  
A bejárat át lesz helyezve a pizzéria mellé, így meg kell emelni a járdát is az akadálymentesítéshez. 
Mivel a pályázatban biztosítottuk az akadálymentesítést, meg kell valósítani. Ezen a szakaszon a 
vízelfolyást is biztosítani kell. Ezenkívül további két parkolóhely kerül kialakításra. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nincs erről egy látványterv, hogy jobban el tudjuk képzelni, hogyan fog kinézni? 
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Nagy Károly:  
Látványterv nincs róla, felfestési rajzot készíttettünk, de jelenleg a szintek egy szintbe hozása 
lenne lényeges. 
 
Szecskő Zsolt: 
Rajz nélkül nem tudjuk, hogy változik-e majd a tér arculata. Nehéz így érdemben döntést hozni. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A pizzéria jelenlegi bejáratánál lévő két lépcsőfok magasságáig kell felhozni a bejárat magasságát, 
az lesz az új alapszint. Onnan lesz a kopjafához levezetve a bejárat. A jelenlegi járdát pedig le kell 
lejtetni a parkolóhoz, ami mellett további két parkolóhely lesz kialakítva. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mégis jó lenne látni, mivel ha később mégsem úgy sikerül, nem úgy fog kinézni, nem tudunk mire 
hivatkozni. 
 
Benedek Péter:  
Ilyen jellegű munkákhoz nem szoktak rajzot készíteni. 
 
Ludányi Ferenc: 
A rendelő a volt kenyérbolt területén lesz? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, csak a bejárat lesz áttéve. 
 
Ludányi Ferenc: 
Mikorra lesz kész? 
 
Nagy Károly:  
December 8-ára ünnepélye átadást terveztünk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én látványrajz nélkül nem tudom támogatni. 
 
Nagy Károly:  
Most az akadálymentesítés, illetve a vízelvezetés a legfontosabb. Ha tervet készíttettünk volna, 2-3 
hetet vett volna igénybe, továbbá 150.000.- forinttal megnövelte volna a költségeket. Eredetileg 
nem lehetett látni, hogy mennyi lesz a szintkülönbség, amikor pedig kiderült alaposan átbeszéltük 
a lehetőségeket. A tervezés során folyamatosan merültek fel olyan problémák, amiket meg kell 
oldani. 
 
Ludányi Ferenc: 
Az akadálymentesítés költsége majd az önkormányzatot fogja terhelni? 
 
Nagy Károly:  
Igen.  
 
Ludányi Ferenc: 
És mennyibe fog összesen kerülni ez az önkormányzatnak? 
 
Nagy Károly:  
Jelenleg 4,5 millió forintnál tartunk, amiben az önrész is benne van.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A pályázati kiírásban meg volt határozva, hogy 1m2-re hány forintot kell költeni. Minél többet 
költünk négyzetméterenként, annál nagyobb költségre számíthat az önkormányzat, amit a 
pályázat nem finanszíroz. 
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Szecskő Zsolt: 
Én úgy gondolom, hogy még a pályázat beadása előtt hoztunk egy elhibázott döntést azzal, hogy 
áthelyeztük a védőnői szolgálatot. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy nem volt elhibázott a döntés. A régi épület kicsi lett volna, bővítésre lett 
volna szükség, a tetőszerkezetet le kellett volna bontani, így több költsége lett volna. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor kellett volna jobban átgondolni a döntést. A rendőrlakást is át lehetett volna alakítani 
védőnői szolgálattá. Most a falu legforgalmasabb helyére tettük, amelynek a következő problémája 
az lesz, hogy zebrát kell kialakítani az biztonságosabb megközelítés érdekében. További 
összegeket kell majd hozzátenni a már amúgy is nagy költségvetéshez. Ha jobban átgondoljuk a 
döntést, mindezt meg lehetett volna spórolni. 
 
Már Ágnes:  
Koszorúzáskor is veszélyes az átkelés a kopjafához. 
 
Nagy Károly:  
Az ilyen jellegű eseményeknél a körzeti megbízott segítségét fogjuk igénybe venni, ahogy tettük 
ezt már korábban is. Én továbbra is úgy gondolom, hogy jó döntést hoztunk. A Hősök 1. alatti 
szolgáltató épület modern köntösben újul meg, ki lesz használva és a falu díszévé válik. 
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérem szavazzunk a védőnői szolgálat 
akadálymentesítésével kapcsolatos árajánlatról a következő határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Hősök u. 1. szám alatt kialakítandó védőnői szolgálat környezetének akadálymentesítési 
munkáira az Andezit Kft.-vel (3200 Gyöngyös, Vasút u. 5.) nettó 1 241 004 Ft+27% ÁFA 
összegben szerződést kössön. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2018. (XI. 12.) 
KT határozata 

 
védőnői szolgálat környezetének akadálymentesítési munkáiról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Hősök u. 1. szám alatt kialakítandó védőnői szolgálat környezetének akadálymentesítési 
munkáira az Andezit Kft.-vel (3200 Gyöngyös, Vasút u. 5.) nettó 1 241 004 Ft+27% ÁFA 
összegben szerződést kössön. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
Nagy Károly:  
Akar-e a képviselő-testület most foglalkozni a Rákóczi utcai járda, illetve folyóka árajánlatával? 
 
Ludányi Ferenc: 
Véleményem szerint a Rákóczi utca megjelölt szakaszára is a folyóka kialakítása lenne a legjobb 
megoldás, sőt a faluban lévő mély árkokat is fel lehetne váltani ezzel.  
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Nagy Károly:  
Valóban sok helyen jobb lenne, mint az árok, ami veszélyesebb is. Amennyiben most nem kíván a 
testület foglalkozni az árajánlattal, a költségvetés tárgyalásának idejére a megnevezett tételekről 
árajánlatot kérek és visszatérünk rá. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

VII. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Kérelem Hősök utca 1. szám alatti Klub bérbevételére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A testület korábban úgy döntött, hogy saját elbírálással fog határozni a klub helyiség bérlésével 
kapcsolatos kérelmek esetében. Pesti Levente keresett meg azzal a kéréssel, hogy a gyermeke 
születésnapját tartanák meg ott. A helyiség állapotáért és a tisztaságért vállalja a felelősséget. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs ellenvetés, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Pesti Levente, Gyöngyöstarján, Árpád u. 25. szám alatti lakossal 2018. november 24. és 25. 
napjára az önkormányzat tulajdonában álló, Hősök u. 1. volt klubhelyiségére bérleti szerződést 
kössön. 
 
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 82/2018. (XI. 12.) 
KT határozata 

 
Pesti Levente helyiségbérleti kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Pesti Levente, Gyöngyöstarján, Árpád u. 25. szám alatti lakossal 2018. november 24. és 25. 
napjára az önkormányzat tulajdonában álló, Hősök u. 1. volt klubhelyiségére bérleti szerződést 
kössön. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2./ Mozgássérültek Heves megyei Egyesületének kérelme 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábbi évekhez hasonlóan ismét megkerestek a Mozgássérültek Heves megyei Egyesületétől, 
hogy decemberben megrendezésre kerülő rendezvényüket, a „Szeretet ünnep”-ét támogassuk. Az 
egyesület helyi vezetője személyesen jött volna el az ülésre, de sajnos betegsége miatt nem tehette 
meg. 10.000.- forint támogatást javasolok. 
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Már Ágnes:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs ellenvetés, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2018. (XI. 12.) 
KT határozata 

 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 

 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 

3./ A pünkösdi rendezvény 2019. évi rendezvénytervbe történő betervezése 

 
Nagy Károly:  
Művelődésszervezőnk, Pálosiné Erzsike kéri, hogy tervezzük be a pünkösdi rendezvényünket a 
rendezvénytervbe. Véleményeket kérek, hogy mikor legyen megtartva a rendezvény? 
 
Már Ágnes:  
Korábban már volt egy javaslat, de az ütközött az óvodás ballagással. Viszont akkor a Húzzuk a 
rétest rendezvény nem lenne, hanem ez lenne helyette? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Úgy gondolom, hogy más lesz a helyzet, ha nem a Falumúzeumban lesz megtartva. Nem 
tudom, hogy jó ötlet-e elhozni onnan ezt a rendezvényt? 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs még határozott vélemény a rendezvénnyel kapcsolatban, javaslom, hogy 
napoljuk el a döntést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 

4./ A ravatalozó tetejének javítása 
 
Nagy Károly:  
Korábbi testületi ülésen volt arról szó, hogy a ravatalozó tetejét valamilyen módon ki kell javítani, 
mert beázik. Kértem árajánlatot nyeregtetőre, 2,5 millió forintot mondtak, plusz a terveztetés és 
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engedélyeztetés és a végeredmény nem is feltétlenül jó. A lapostető javítását viszont 500.000.- 
forintért el tudnák vállalni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Mivel a falak is meg vannak repedezve, nem biztos, hogy elbírnák a tetőt. 
 
Már Ágnes:  
Ilyen jellegű pályázatokat nem írnak ki? 
 
Nagy Károly:  
Magam is azt javaslom, hogy a végleges megoldással egyelőre várjunk, de átmeneti jelleggel a 
lapos tető javítását meg kellene oldani. Azonban ezzel kapcsolatban felmerül a probléma, hogy 
elsőként a tető letakarítását meg kellene oldani. 
 
Már Ágnes:  
Esetleg az egyházközség meghirdethetné a hívek között, hogy társadalmi munkában lehetne 
megoldani a takarítást. Közösségépítő ereje is lenne. 
 
Ludányi Ferenc: 
Javaslom, hogy üljünk le az atyával és beszéljük meg közösen a lehetőségeket.  
 
Benedek Péter:  
Én is úgy gondolom, hogy lenne 4-5 ember, aki szívesen vállalná. 
 
Nagy Károly:  
Meg fogjuk beszélni az atyával, akár ellátmányt is tudnánk biztosítani. Azonban mivel közelít a 
rossz idő, a tető végleges javítására javaslom, hogy térjünk vissza a költségvetés tárgyalásakor.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

5./ A sósiréti külterületi út rendezése 

 
Nagy Károly:  
Korábbi testületi ülésen született döntés értelmében a meghatározott vételárat felajánlottam a 
jelenleg magánkézben lévő külterületi út tulajdonosának, de nem jártam eredménnyel. Ennek 
következtében jobban járnánk, ha a régi útszakaszt tisztítanánk meg és hoznánk helyre. Ígéretet 
kaptam arra vonatkozóan, hogy meg fogják takarítani a területet a fáktól és el is fogják túrni az 
útszakaszt. Ebben az esetben nem kellene a jelenlegi úttal foglalkozni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

6./ Tájékoztatás a Leader pályázattal kapcsolatban 
 
Nagy Károly:  
A Leader pályázatként beadható IKSZT melléképület és pince felújításával kapcsolatban 
tájékoztatom a testületet, hogy a pályázat beadási határideje december elejére módosult, azonban 
az elnyerhető összeg csökkent, 5 millió forintra, plusz 750.000.- forint az önerő. A tervezővel 
megbeszéltem, hogy maximálisan ekkora összeget tudunk költeni a rendezvénytérre. Ha a terv 
elkészül, eldöntjük majd, hogy ilyen feltételek mellett pályázunk-e. A pince kialakításához a 
minimálisan szükséges tervezést kértem, annak önereje 40%. Annak beadási határideje jövő év 
február. 
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7./ Tájékoztatás Dénes László foglalkoztatásáról 

 
Nagy Károly:  
Előző testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy Dénes Lászlót foglalkoztatjuk az 
önkormányzatnál. Tájékoztatom a testületet, hogy a foglalkoztatás megkezdődött. Jelenleg a 
patakok tisztításának módjának meghatározására kértem fel, a lehetőségeket írásban fogja elénk 
terjeszteni. Továbbiakban kérem a testület javaslatát arra vonatkozóan, hogy milyen 
tevékenységekkel lehetne megbízni. 
Visszatérve a patakok tisztítására. Két vállalkozóval beszéltem, közülük az egyik nem vállalta, a 
másik bár elvállalta, de azóta nem tudom elérni. Végül az Andezit Kft-t kértem fel, hogy 
amennyiben módjukban áll, és felszabadulnak a folyamatban lévő munkákból, legalább a 
központban tisztítsák meg a patakmedret. 
 

8./ A Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
2017. novemberében elfogadta a képviselő-testület a társulás megszüntetéséről szóló határozatot. 
Akkor úgy tudtuk, hogy két tagja van a társulásnak, Gyöngyössolymos és Gyöngyöstarján. Most 
viszont kiderült, hogy a Magyar Államkincstár nyilvántartásában 4 tagja van a társulásnak, ezért 
újra el kell fogadnia minden tagközségnek a megszűnésről szóló határozatot.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben el tudjuk fogadni, kérem szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2018. (XI. 12.) 
KT határozata 

 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás megszüntetéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást elfogadja és az Áht. 105/A. § (1) bekezdése alapján 2017. december 31. napjával 
megszünteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat kivonatát küldje meg 
Gyöngyössolymos Község polgármestere részére. 
Hatályát veszti a Képviselő-testület 101/2017. (XI. 23.) KT határozata. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Van-e más? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
November 26-án közmeghallgatás lesz. 
 




