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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 17-én  

     17,30 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

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

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

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 6 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./ Egyes önkormányzati rendeleteknek a 2019. évi költségvetést megalapozó  
      módosításáról szóló rendelettervezet 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati  
       rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
3./ Kiss Attila kérelme településrendezési eszközök módosítására 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
4./ Védőnői szolgálat TOP pályázati önerő megállapítása 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
5./ Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
6./ Tájékoztatás Mátra Fejlesztő Központ Nkft.-ről 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
7./ 2018. évi bérmaradvány felhasználása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
8./ Rákóczi u. külterületi útszakasz javítása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
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A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Csontos József és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Mielőtt rátérnénk az első napirendre, néhány gondolat az elmúlt hetekkel kapcsolatban. 
Megtartottuk a Luca napot, amelynek megszervezéséhez és lebonyolításához köszönöm mindenki 
segítségét. Múlt szombaton sport vacsorán vettem részt, ami jól sikerült, fantasztikus volt látni a 
szülők pozitív hozzáállását. Az elmúlt napok időjárása, pontosabban a hóesés problémákat 
okozott, de úgy gondolom ezek kezdeti jellegűek. A traktorosként alkalmazott Fehér Tibor 
betegsége miatt nem tudta időben eltakarítani a havat, de vasárnap már dolgozott. A pontos 
instrukciókat meg fogja kapni a későbbiekhez. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben 
nincs, rátérünk az első napirendi pontra. 

I. napirend Egyes önkormányzati rendeleteknek a 2019. évi költségvetést 
megalapozó módosításáról szóló rendelettervezet 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést kiosztottuk. Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A vagyonrendelet módosítására Ludányi József területvásárlása miatt van szükség. Az 
útmegszüntetésről szóló végleges határozat eddig még nem érkezett meg. A helyi adókról szóló 
rendelet módosítása az idegenforgalmi adó alá tartozó adózó által vezetett nyilvántartásokra 
vonatkozik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban azt kérdezném meg, hogy ki az igénybevevő? Az, aki a 
szállást igénybe veszi? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
„Igénybevevő vagy vendég: aki  
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti 
nyilvántartásban szereplő szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást igénybe veszi, 
b) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) 
Korm. rendelet 14-14/C. §-a szerint nyilvántartásba vett szálláshelyen a nem üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint vendégként szolgáltatást vesz igénybe vagy munkásszállást vesz igénybe.” 
 
Szecskő Zsolt: 
A nyilvántartásnak tehát az igénybevevőre vonatkozó adatokat kell tartalmaznia? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A turisztikai központnak ugyanezeket az adatokat kell lejelenteni.  
 
Szecskő Zsolt: 
Túlzottnak érzem az adatok mennyiségét. Például miért kell megjelölni a nemét? A névből 
kitűnik. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Külföldieknél ez nem egyértelmű. 
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Szecskő Zsolt: 
Mivel ez felsőbb szabályozás, el tudom fogadni.  
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a kiosztott rendelettervezetnek 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete  

egyes önkormányzati rendeleteknek a 2019. évi költségvetést megalapozó 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
 

II. napirend Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést megküldtük, és úgy tudom, a Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta is.  
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem képviselő társaimat, van-e kérdésük, észrevételük? Amennyiben nincs és el tudjuk 
fogadni, kérem szavazzunk a megküldött rendelettervezet alapján! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 

III. napirend Kiss Attila kérelme településrendezési eszközök módosítására 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszöntöm körünkben Kiss Attilát, akinek kérelmét megküldtük a képviselők részére. Van-e 
szóbeli kiegészítés a kérelemhez? 
 
Kiss Attila: 
Nincs, de a kérdésekre szívesen válaszolok. 
 
Nagy Károly:  
A kérelmező olyan vállalkozást szeretne indítani a településen, amelyhez az adott ingatlan 
beépíthetőségének mértékét kellene megváltoztatni. Ehhez pedig a településrendezési terven 
kellene módosítani. 
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Dr. Jakab Csaba:  
A megküldött előterjesztés tartalmazza mindazokat a jogszabályi módosításokat, amelyek a 
településrendezési eszközök módosítása esetén szerepet játszanak. A kérelemben foglalt egyik cél 
az, hogy a településfejlesztési stratégiában kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa a képviselő-
testület az adott területet. A településrendezési eszközök módosításánál egyszerűbb eljárást kell 
alkalmazni, ami valószínűleg rövidebb, mint egy teljes eljárás. Másrészt a költségekről, illetve 
arról, hogy valójában mi is ez a beruházás, településrendezési szerződésben kell megállapodnia az 
önkormányzatnak, a beruházónak illetve a tervezőnek. A szerződéskötés előfeltétele, hogy 
készüljön egy olyan telepítési tanulmányterv, amely bemutatja azt, hogy milyen változtatások, 
módosítások szükségesek a településrendezési eszközökben. Ennek a telepítési tanulmánytervnek 
az ismeretében dönt a testület arról, hogy településrendezési szerződés erre a módosításra 
megköthető-e? 
 
Benedek Péter:  
Hol lenne kialakítva a beruházás? 
 
Kiss Attila: 
A Nagyréde felé vezető út két oldalán. 
 
Nagy Károly:  
A településrendezési tervet elkészítővel is beszéltünk, a módosításnak nincs akadálya. Ehhez 
azonban szükséges az említett tanulmány elkészítése. A település úgy fejlődik, ha támogatunk 
ilyen vállalkozásokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Néhány mondatban lehetne hallani valamit a vállalkozásról? 
 
Kiss Attila: 
Egy mezőgazdasági pályázat keretében valósulna meg egy borászati üzem, illetve egy vendéglátó 
egység lenne kialakítva. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egy ilyen jellegű vállalkozást én is támogatok. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel vagy kérdés kérem, szavazzunk a megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2018. (XII. 17.) 
KT határozata 

 
Kiss Attila kérelme településrendezési eszközök módosítására 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Attila, 
Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakos kérelmét településrendezési eszközök 
módosítására és az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a kérelmezőt, hogy a 
Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan telepítési 
tanulmánytervet nyújtson be. 
Felelős: Kiss Attila 
Határidő: 2019. január 10. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telepítési tanulmánytervet küldje meg a Pro 
Arch Bt. részére véleményezésre és készíttesse elő a településrendezési szerződés tervezetét, 
melyben a településrendezési eszközök módosításával összefüggő költségeket a kérelmező viseli. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
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Határidő: 2019. január 10. 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 
hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területtér nyilvánításáról szóló előterjesztést készítse el. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. január 17. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Megadom Takács Eszter elérhetőségét a tanulmány elkészítéséhez, amely gyakorlatilag az elő-
dokumentuma lesz annak, hogy a testület meghozza a döntését. 
 
Kiss Attila: 
Köszönöm.  
 

IV. napirend Védőnői szolgálat TOP pályázati önerő megállapítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábban meghozott döntés módosításáról van szó, mivel a Védőnői szolgálat fejlesztéséhez 
szükséges önerő mértéke változott. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Két kisebb költségvetési változás lenne, a beszerzendő eszközöknél szereplő összeg 9.689.- 
forinttal növekedett, a műszaki ellenőri költség pedig 93.950.- forinttal növekedett. A módosítást 
azért kell megtenni, mert az új önerő vállalásról jelentést kell tenni.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy a változtatás egyértelmű, amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk 
a megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2018. (XII. 17.) 
KT határozata 

 
TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat önerejének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2017. (X. 11.) határozatát 
módosítja és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 
jelű, Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban megnevezésű projekt önerejét, 6 209 978 
Ft-ot vállalja és 2018. évi költségvetésében biztosítja.” 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

V. napirend Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatása 
 
Nagy Károly:  
Minden évben a Luca napi rendezvényt követően szoktuk támogatni a közalapítványt, ebben az 
évben is 100 db bögre kifizetését javaslom, ami 50.000.- forintos támogatást jelentene.  
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal 
támogatja, bögrék megvásárlásával. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2018. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal 
támogatja, bögrék megvásárlásával. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
Nagy Károly:  
A támogatás összegét át fogjuk utalni a közalapítvány részére. 
 

VI. napirend Tájékoztatás Mátra Fejlesztő Központ Nkft.-ről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Holnap lesz a Mátra Fejlesztő Központ Kft-nek közgyűlése, ahol bejelentik annak megszűnését. 
Megvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségeink lennének a Kft megszerzésére, de arra a 
következtetésre jutottunk, hogy nem lenne értelme. Reméljük, hogy tartozásokkal nem terhelték 
meg a Kft-t. Az önkormányzatnak 100.000.- forintja van benne, lehet, hogy elbúcsúzhatunk tőle. 
Korábban a részünket felajánlottuk megvételre, de nem éltek vele. Egyelőre tájékoztatás szintjén 
beszélünk róla, de amint megtudjuk a továbbiakat, természetesen szintén tájékoztatom a 
képviselő-testületet. 
 

VII. napirend 2018. évi bérmaradvány felhasználása 
 
Nagy Károly:  
Ehhez a napirendhez szóban szeretném elmondani az előterjesztést. Az óvoda, az IKSZT és a 
hivatal esetében bérmaradvánnyal számolhatunk. Ezt részben javaslom jutalom címen 
felhasználni a következőképpen: 
1./ 50.000.- forintos nettó jutalmat javasolok minden dolgozónak, időarányosan. A költségeket a 
bérmaradvány fedezi.  
2./ ki szeretném emelni a konyhán dolgozók teljes csapatát, így a 7 fő részére fejenként további 
10.000.- forintot javaslok, mivel az utóbbi évben rendkívül sokat dolgoztak, akár hétvégén is.  
Van-e kérdés vagy hozzászólás a javaslathoz? 
 
Már Ágnes:  
Támogatom. 
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Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2018. 
évi bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a polgármester részére engedélyezi Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő étkezési jegy juttatását a közalkalmazottak 
részére oly módon, hogy amennyiben a közalkalmazott 2018. január 1. és 2018. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 21. 
 
2. A Képviselő-testület a jegyző részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetési szerv székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők részére 50 000 Ft/fő étkezési 
jegy juttatását oly módon, hogy amennyiben a köztisztviselő 2018. január 1. és 2018. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. december 21. 
 
3. A juttatáshoz szükséges fedezet átcsoportosítására Gyöngyöstarján Község Önkormányzatától 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervhez a Képviselő-testület a 
polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. A Képviselő-testület az igazgató részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő, a konyhai alkalmazottak részére 60 000 Ft/fő étkezési jegy 
juttatását a közalkalmazottak részére oly módon, hogy amennyiben a közalkalmazott 2018. január 
1. és 2018. december 31. között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a 
juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. Végleges áthelyezéssel keletkező 
jogviszony esetén az önkormányzat és költségvetési szerveinél töltött idők összeszámítandóak. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2018. december 21. 
 
5. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2019. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. február 14.” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2018. (XII. 17.) 
KT határozata 

 
2018. évi bérmaradvány felhasználása 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2018. 
évi bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a polgármester részére engedélyezi Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő étkezési jegy juttatását a közalkalmazottak 
részére oly módon, hogy amennyiben a közalkalmazott 2018. január 1. és 2018. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 21. 
 
2. A Képviselő-testület a jegyző részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetési szerv székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők részére 50 000 Ft/fő étkezési 
jegy juttatását oly módon, hogy amennyiben a köztisztviselő 2018. január 1. és 2018. december 31. 
között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a juttatást arányosítani kell. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. december 21. 
 
3. A juttatáshoz szükséges fedezet átcsoportosítására Gyöngyöstarján Község Önkormányzatától 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervhez a Képviselő-testület a 
polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. A Képviselő-testület az igazgató részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szervnél 50 000 Ft/fő, a konyhai alkalmazottak részére 60 000 Ft/fő étkezési jegy 
juttatását a közalkalmazottak részére oly módon, hogy amennyiben a közalkalmazott 2018. január 
1. és 2018. december 31. között nem dolgozott 12 hónapot, vagy részmunkaidőben dolgozott, a 
juttatást arányosítani kell. 
A próbaidejét töltő közalkalmazott részére juttatás nem adható. Végleges áthelyezéssel keletkező 
jogviszony esetén az önkormányzat és költségvetési szerveinél töltött idők összeszámítandóak. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2018. december 21. 
 
5. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2019. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. február 14. 
 

VIII. napirend Rákóczi u. külterületi útszakasz javítása 
 
Nagy Károly:  
A Rákóczi utca külterületi része rendkívül veszélyessé vált egy 10-15 méteres szakaszon. Autók 
rongálódtak meg. Az Andezit Kft-től 500.000.- forint alatti árajánlatot adott, és az építési 
szerződés értelmében nagy mennyiségű betonnal pótolták a hiányzó útfelületet. Ritkán, de 
előfordulnak olyan esetek, sürgős feladatok, amelyeket azonnal rendezni kell. Ennek a 
beruházásnak a költségét a tartalékalapból ki is fizettük. 
 
Ludányi Ferenc: 
Azt az utat meg kellett javítani. 
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Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester 
a tartalékokból 488 950 Ft-ot átcsoportosított közutak üzemeltetése alcímre. A Képviselő-testület 
felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2018. évi költségvetés következő módosításakor a 
döntést a költségvetésbe építse be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: legkésőbb 2019. május 23.” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2018. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Rákóczi u. külterületi szakaszának javításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester a 
tartalékokból 488 950 Ft-ot átcsoportosított közutak üzemeltetése alcímre. A Képviselő-testület 
felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2018. évi költségvetés következő módosításakor a 
döntést a költségvetésbe építse be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: legkésőbb 2019. május 23. 
 

Indítványok, egyebek 

1./ Dobó István utcai közműépítésről 
 
Nagy Károly:  
A Dobó István utca végén lévő, volt önkormányzati területeken megkezdődött a beruházás. A 
jelenlegi tulajdonos felvetette, hogy a szennyvíz rákapcsolását a központi rendszerre az 
önkormányzatnak kellene megoldani. Ez önkormányzati feladat. A költségeket, vagy azok egy 
részét át fogjuk hárítani az új tulajdonosra. Ezt az adásvétel aláírásakor a vevő vállalta is. Gyors 
intézkedésre lenne szükség, ezért megkerestem a Vízmű igazgatóját, aki elmondta, hogy a 
kivitelezés költsége 30.000.- forint/méter lenne, ami a 100 méteres szakaszon 3 millió forintot 
jelentene. Azonban az engedélyeztetés, illetve a további kötelező hivatalos ügyek nem teszik 
lehetővé a gyors ügyintézést, illetve kezdeti költségeket is jelentene az önkormányzatnak. Ezt 
tudnánk valamilyen módon továbbszámlázni. Elsőként azonban arról kellene dönteni, hogy 
elindítsuk-e ezt az engedélyeztetési folyamatot, illetve informálódjunk-e arról, hogy ez milyen 
költségekkel járna? 
 
Szecskő Zsolt: 
Egy ipari üzem szennyvíz elvezetése ugyanolyan, mint a kommunális? 
 
Nagy Károly:  
Az ipari szennyvízhez külön lesz szennyvíz tározója, ahonnan külön fogják elszállítani. Az általunk 
kezdeményezett elvezetés csak kommunális jellegű lenne. Itt azonban az a probléma, hogy 
megfelelő mélységre kellene lerakni a vezetéket ahhoz, hogy nem nyomással kelljen átemelni a 
központi rendszerbe. Ehhez pedig tervező, illetve szakember kell. 
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Szecskő Zsolt: 
Attól is függ, hogy honnan megy a szennyvíz? 
 
Nagy Károly:  
A Kassa utca közepén van a vezeték. 
 
Szecskő Zsolt: 
Majdhogynem kizártnak gondolom, hogy ne nyomással kelljen megoldani. Legalább 5 méterre 
kellene leásni. 
 
Már Ágnes:  
Ezekre a felmerülő gondokra figyeljünk majd akkor is, ha a Kiss Attila féle tervnél fogunk döntést 
hozni.  
 
Nagy Károly:  
Ott nincs kiépítve a szennyvíz. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mi a helyzet a földgázzal? 
 
Nagy Károly:  
Azt nem kérik.  
 
Benedek Péter:  
Tartályos megoldás lesz. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 1072 hrsz-ú, állami tulajdonú Dobó István utcában kiépítendő csatornaközmű kiépítési 
költségeiről tájékozódjon és erről a Képviselő-testületet a közműfejlesztési hozzájárulás 
összegének megállapítása céljából tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. január 17.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2018. (XII. 17.) 
KT határozata 

 
Dobó István utcai közműépítésről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 1072 hrsz-ú, állami tulajdonú Dobó István utcában kiépítendő csatornaközmű kiépítési 
költségeiről tájékozódjon és erről a Képviselő-testületet a közműfejlesztési hozzájárulás 
összegének megállapítása céljából tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. január 17. 
 

2./ Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása pályázat benyújtása 

 
Nagy Károly:  
Korábban már volt szó a rendezvénytér kialakításáról, illetve szabadidő park létrehozásáról. 
Ehhez megérkeztek a tervezési költségvetések. Két árajánlatot kaptunk, az első bruttó 8.526.000.- 
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forintról, ami teljes kiépítést takar, a második pedig 6.918.000.- forintról, amiben a fal elbontása 
társadalmi munkában történne meg, önerő bevonásával. 
 
Már Ágnes:  
Ez utóbbi barátságosabbnak tűnik. 
 
Nagy Károly:  
A pályázat összege 5 millió forint, amihez hozzájön az önerő. Megkérdezem, hogy látja-e a testület 
ebben a megvalósulás lehetőségét, érdemesnek látja-e a 2 millió forint önerőt kifizetni a 
beruházásért? 
 
Csontos József:  
Persze. Én mindenképpen megvalósíthatónak látom. 
 
Nagy Károly:  
Én is látom annak esélyét, hogy megvalósítható lenne, az önerőt is elő tudjuk teremteni, viszont 
amennyiben kevesebb összegből akarnánk kivitelezni, nem kellene térkövet rakni mindenhová, 
lehetne füvesíteni bizonyos részeket. A válaszfal elbontása után megtudnánk, hogy az alap 
alkalmas-e támfalnak, ez további csökkentést eredményezne.  
 
Már Ágnes:  
Magam részéről többször is elmondtam, hogy áldoznék rá 2 millió forintot, hogy szépen, 
rendezetten nézzen ki a tér.  
 
Nagy Károly:  
Február 14-ig kell beadni a pályázatot, addig dönteni kell róla. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A hősi emlékművel mi lesz? 
 
Nagy Károly:  
Meg van dőlve, ezt ki kell egyenesíteni. Ennek költsége is benne van az említett összegben. A 
másik ötlet és lehetőség az IKSZT épületénél lévő pince felújítása, illetve a lépcső, a korlát és a 
bejárati ajtó kialakítása. Ennek költsége 2.704.000.- forint, az önerő 40%, ami azt jelenti, hogy bő 
1 millió forintból meg lehetne valósítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Miért kell a pincéhez ajtó? Nem lehetne egybenyitni a fönti helyiséggel? 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben értéket szeretnénk ott tartani, érdemes lenne. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem szükséges ott értéket tárolni. 
 
Már Ágnes:  
Ha a teret szépen megcsináljuk, mennyire szükséges az, hogy a pincét is felújítsuk? A tér 
kialakítása során látni fogjuk, hogyan alakulnak a költségek, és ennek fényében döntsünk a 
pincéről. A közösségi teret személy szerint jobban preferálom. Attól is félek, hogy az 1 millió forint 
nem lesz elég. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én is inkább a rendezvénytér kialakítása mellett vagyok. Hosszú távon jó lenne mindkettőt 
megvalósítani, de rövid távon nem tudjuk mindkettőt bevállalni. 
 
Nagy Károly:  
Én sem költeném minden áron el a pénzünket olyan célra, ami még várhat. Sajnos még azt sem 
tudjuk, hogy az iskola-Művelődési Ház-hivatal energetikai korszerűsítéséhez mekkora önerőt kell 
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biztosítanunk. Félek, hogy nagyon elszállhatnak az árak. Nagy kockázat van benne, de szerintem 
az önkormányzatok 80%-a ilyen kockázatot kell, hogy vállaljon, ha fejleszteni akar. 13 éve 
spóroltunk, minden pénzt félreraktunk és ekkor jött a pofon. Azoknak az önkormányzatoknak, 
akik eladósodtak, a kormány elengedte a tartozásukat. A mi hitelünket nem fizették ki, sőt rossz 
önkormányzatnak tituláltak. Most is takarékoskodunk és megint rosszul fogunk járni, ha hirtelen 
elengedik a rosszul gazdálkodó önkormányzatok tartozásait. Ez hatalmas igazságtalanság. Arra 
mutat rá, hogy nem kell mindig racionálisnak lenni.  
 
Csontos József:  
Én azt mondom, hogy valósítsuk meg a pince felújítását is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én meg nem gondolom, hogy bele kellene menni. 
 
Nagy Károly:  
A jelenlegi 60-40%-os pályázati lehetőség nem jó aránynak tűnik. Úgy gondolom, hogy várhatunk 
egy kedvezőbb pályázatra. Amennyiben nincs más észrevétel és a rendezvénytérrel kapcsolatban 
tudunk döntést hozni, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat alapján: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy bruttó 6 900 000 Ft értékben pályázatot nyújtson be VP6-19.2.1.-22-4.-17 kódszámú Térségi 
közösségi szolgáltatások kialakítása címú pályázatra az IKSZT és a Művelődési ház közötti terület 
rendezésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. február 15.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2018. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása pályázat benyújtása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy bruttó 6 900 000 Ft értékben pályázatot nyújtson be VP6-19.2.1.-22-4.-17 kódszámú Térségi 
közösségi szolgáltatások kialakítása címú pályázatra az IKSZT és a Művelődési ház közötti terület 
rendezésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. február 15. 
 

3./ Tervezési költségek biztosítása pályázatok benyújtásához 
 
Nagy Károly:  
A pályázatokhoz szükséges tervezési költségeket megküldte a tervező. Az IKSZT épületét mérte fel, 
a pince 160.000.- forint + ÁFA, a közösségi tér pedig 90.000.- + ÁFA összegben. Amennyiben 
egyetért a képviselő-testület, hogy ezen összegeket fizessük ki Nagy Orsolya tervező részére, 
kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester 
a tartalékokból 317 500 Ft-ot átcsoportosítson községgazdálkodás alcímre LEADER pályázatok 
tervezési feladatai költségeinek biztosítása érdekében. A Képviselő-testület felhívja a polgármester 
figyelmét, hogy a 2018. évi költségvetés következő módosításakor a döntést a költségvetésbe 
építse be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: legkésőbb 2019. május 23.” 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2018. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Tervezési költségek biztosítása pályázatok benyújtásához 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester a 
tartalékokból 317 500 Ft-ot átcsoportosítson községgazdálkodás alcímre LEADER pályázatok 
tervezési feladatai költségeinek biztosítása érdekében. A Képviselő-testület felhívja a polgármester 
figyelmét, hogy a 2018. évi költségvetés következő módosításakor a döntést a költségvetésbe 
építse be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: legkésőbb 2019. május 23. 
 
Nagy Károly:  
5 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünetet követően folytatódik.) 
 
Nagy Károly:  
Van-e más bejelentés, indítvány? 
 
Ludányi Ferenc: 
Mivel sokszor kevesen vagyunk képviselők a testületi üléseken, javaslatot tennék arra, hogy 
amennyiben lehet szankcionálni a rendszeresen távolmaradó képviselőket, tegyük meg. Például 
egy havi tiszteletdíjuk megvonásával. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szervezeti és működési szabályzatban szerepel, hogy „A képviselő, bizottsági elnök, tag 
tiszteletdíját 25%-kal csökkenteni kell, amennyiben a képviselő-testületi, illetve bizottsági 
munkáját önhibájából elhanyagolja, és két egymást követő testületi ülésen, illetve bizottsági 
ülésen előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt.” Az, hogy a képviselő mivel menti ki magát, 
illetve ezen mentségek hogyan vannak nyilvántartva, erről nincs feljegyzés. A testülettől függ, 
hogy mennyire akarja számon kérni a tagoktól a jelenlétet. Ennek alapján lehet pontosítani a 
rendeletet. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy a képviselők, akár bizottsági üléseken beszéljék át a felvetést, amennyiben 
konszenzus születik, legyen újra előterjesztve a testületnek. Amennyiben nincs más észrevétel, 
tájékoztatom a testületet, hogy holnap testületi ülés lesz. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A munkaterv szerinti rendes testületi ülés. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a munkatervbe további napirendi javaslat van, kérem jelezzétek.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Minimum 6 testületi ülést kell egy évre betervezni, idén nem volt januárban, 2019-ben már lesz. 
Összesen 9 ülés van tervbe véve. 
 
 
 
 




