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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 23-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc képviselők 
Ozsvári Dénes  
 

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

Keszte Tibor a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatója 
Szecskő Tiborné a Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Szita Ferenc bizottsági tag 
Klencznerné Kis Mária a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ képviseletében 
Héri Andrea a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ képviseletében 
Kiss Lajosné 
Csernyik Szabolcs 
Ludányi Mihályné pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Paulenka Hajnalka községüzemeltetési előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 

 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy szeretettel köszöntöm a jelen lévő képviselőket, megjelent meghívottakat, külön köszöntöm a 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ képviselőit. Mielőtt a képviselő-testületi ülés napirendi pontjai 
megtárgyalják, Már Ágnes képviselő asszony lemondása miatt új képviselő kinevezésére kerül sor, 
mindenkit kérek, hogy a jelenlévő Ozsvári Dénes eskütételéhez álljanak fel. 
 
E s k ü t é t e l 
(Az esküokmány másolata a jegyzőkönyv 2. melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Ozsvári Dénes részére átadja az esküokmányt és a megbízólevelet, gratulál a kinevezéshez. 
Megköszönöm Már Ágnes munkáját, és további sikereket, eredményeket, jó egészséget kívánok. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 5 képviselő van jelen a 7 fős testületből. 
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjére, annyi módosítással, hogy az első napirendi 
pontként a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ munkájáról szóló beszámolót tárgyaljuk meg. Ennek 
megfelelően: 
 
Napirendi javaslat: 

 
1./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről 
  Előadó: Maka Piroska központigazgató, címzetes szociális tanácsadó  
 
2./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 3./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
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 4./ Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása  
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
                 

5./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba  jegyző 

 
6./ A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
7./ Tájékoztató a 2018. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
8./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 9./ Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester  
 

10./ Indítványok, egyebek 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ozsvári Dénes és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 

 
Nagy Károly:  
A márciusi ülésünk óta az alábbi események történtek 

- Március 27-én katasztrófavédelmi gyakorlaton vettünk részt. 
- Április 4-én elültettük a Borjúmáj tanya felé a vérszilvafákat. 
- Április 16-án a sósiréti út műszaki átadása megtörtént. 
- Április 17-én az iskolában a minisztériumból felmérést tartottak a tanulók testnevelését 

biztosító helyiségek meglétével kapcsolatban. Szakmai szempontból ajánlást tettek a 
tornaterem építésére vagy a meglévő terem felújítására. 

- Április 23-24-én a magyar faluprogrammal kapcsolatos tájékoztatón vettem részt a TÖOSZ 
szervezésében Bikalon.  

- Május 5-re bérmálásra kaptam meghívást. Jó volt látni, hogy Gyöngyöstarjánban sok fiatal 
bérmálkozott. 

- Május 14-én elkezdtük a falu virágosítását, sajnos az esőzések hátráltatták az ültetést, de a mai 
napon végeztek. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az ültetésben, 
kiemelten Törökné Ilonkának, akinek a vezetésével sikerült széppé tenni a települést. 

 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, megkérem az iskola és az óvoda igazgatóját, tartsák meg 
beszámolójukat. 

2./ Általános iskola beszámolója 

Keszte Tibor: 
Az elmúlt időszakban megtörtént iskolai beiratkozás, a tavalyi évvel ellentétben idén 18 elsős iratkozott 
be, bár nem kizárt, hogy még jönnek. Az elsősek tanító nénije Szecskőné Ozsvárt Krisztina lesz. 19 fő 
fog elballagni. 
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A felső tagozatosak múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt nemrég, a 4. és 5. osztály pedig 
úszásoktatáson.  
Országos mérések előtt állunk, a 6. és a 8. osztályosok kompetencia- és természettudományi 
felmérőket fognak írni. A tavalyi eredményeket látva, nincs szégyenkeznivalónk. A 6. osztályosok 
matematikából 1529 pontot értek el, míg az országos átlag 1499 pont volt, a községekben élők pedig 
1440 pontot értek el. A 8. osztályosok matematikából 1615 pontot értek el, az országos eredmény 1614 
volt, a községekben pedig 1540 volt az átlag. Szövegértésből a 6. osztályosok 1497 pontot értek el, az 
országos átlag 1492 volt, a községi pedig 1420. A 8. osztályosok 1539 pontot értek el, az országos átlag 
1602 volt, a községi pedig 1526. 
Lezajlottak a felvételik, mind a 19 főt felvették. A felvételik körülbelül azt tükrözik, amilyen 
eredményeket elértek. Elmondható, hogy általában oda vették föl őket, ahová jelentkeztek. 
Több versenyen is részt vettünk. A 4. korcsoport országos diákolimpián volt labdarúgásból, a 7-es fiúk 
matematikából 2. helyezést értek el, angolból van egy 1. helyezésünk. Az alsósok több versenyre is 
elmentek, többek között versírásra, szép kiejtésre. Köszönjük a segítséget, különösen a szülők részéről.  
A jövő héten gyerekhetet tartunk, szeretnénk kültéren megrendezni, ha az idő is kegyes lesz hozzánk. A 
Madarak és fák napja alkalmából több programot is meg fogunk rendezni. 
Június 15-én, szombaton lesz a ballagás, előtte még osztálykirándulások lesznek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a beszámolót. Van-e kérdés az igazgató úrhoz? 
 
Ozsvári Dénes:  
Tavaly volt a felújítás. Elvégezte-e már a vállalkozó hiányok pótlását? 
 
Keszte Tibor:  
Még nem pótolta azokat. Olyanok vannak, mint a PVC szegő részének leválása, tehát kisebb hibák. 
 
Ozsvári Dénes:  
Köszönöm.  
 
Jenei Károly: Örülünk annak, hogy az idei évben 18 elsősünk lesz. A jelenlegi 1. osztályosok 
összevonásának mi lesz a kifutása? Mi történik akkor, amikor a felsőbb évfolyam már felsős lesz? A 
felsőben továbbra is összevont tantárgyak lesznek, a 4. évfolyamon még kérdés, hogy hogyan fog 
működni a kis létszámú osztály. Addig még a tankerületben is gondolkodnak rajta. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Kiosztottunk egy kérést, amely az iskolában dolgozó pedagógusoktól érkezett.  
(Kérelem a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Autóbuszos kirándulást terveznek a pedagógus napon, melyhez 60.000.- forint összegű támogatást 
kérnek az önkormányzattól. Tavaly is kaptak hasonló hozzájárulást, úgy gondolom, idén is lehet 
támogatni a kérelmet. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
kérelemről a következő napirendi javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola pedagógusnapi 
kirándulását támogatja oly módon, hogy legfeljebb bruttó 60 000 Ft értékben a buszköltségről 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére kiállított számlát fogad be. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját 
értesítse. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
iskolai pedagógusok kirándulásának támogatásáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola pedagógusnapi 
kirándulását támogatja oly módon, hogy legfeljebb bruttó 60 000 Ft értékben a buszköltségről 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére kiállított számlát fogad be. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az iskola igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

3./Napköziotthonos Óvoda beszámolója  

(Beszámoló a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Van-e kérdés az igazgató asszonyhoz?  
 
Szecskő Zsolt: 
Megvan-e már az ellenőrzés eredménye? 
 
Szecskő Tiborné: 
A NÉBIH nem talált hibát, a belső ellenőrzés 2-3 kisebb minimális változtatást javasolt.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Van-e további kérdés, ha nincs, kérem szavazzunk a tájékoztatókról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a tájékoztatókat elfogadta. 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 

 
Szecskő Zsolt: 
Az elmúlt testületi ülés óta két bizottsági ülésünk volt, ahol települési támogatásokat bíráltunk el, 
valamint a mai testületi ülésen tárgyalandó zárszámadást vitattuk meg. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, mivel a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke nincs jelen, áttérnénk a fő 
napirendi pontokra. 

I. napirend Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a jelenlévő Klencznerné Kis Máriát, illetve Héri Andreát, mint a központ képviselőit, 
van-e kiegészítésük a beszámolóhoz? 
 
Klencznerné Kis Mária: 
Nincs kiegészítésünk. 
 
Nagy Károly:  
Láthatóan jól működik a szolgálat. Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatoz hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
megtárgyalta a 2018. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelést és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot a Kistérségi Humán Szolgáltató 
Központ részére küldje meg. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
Klencznerné Kis Mária és Héri Andrea: 
Köszönjük. 
 

II. Napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

- 96/2018. (XII. 17.) Rákóczi u. külterületi szakaszának javításáról. A költségek átcsoportosítása 
megtörtént. 

- 99/2018. (XII. 17.) Tervezési költségek biztosítása pályázatok benyújtásához. A tervezői 
költségvetés elfogadásra került. 

- 21/2019. (III. 21.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről. 
Döntöttünk, elküldtük a közbeszerzési bizottsághoz. 

- 22/2019. (III. 21.) intézményi térítési díj megállapításáról. A döntést meghoztuk. 
- 23/2019. (III. 21.) a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda névhasználatáról. Döntést 

hoztunk, a mai ülésen téma lesz az alapító okirat módosítása. 
- 26/2019. (III. 21.) bérleti szerződés megkötéséről Gyöngyöstarjáni Hegyközséggel. A 

Hegyközség részéről szerződésmódosításra történt javaslat, amit megtárgyaltunk és a 
szerződést aláírtuk. 

- 27/2019. (III. 21.) Gyöngyöstarján, külterület 092/47 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanok kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 18/2019. (II. 14.) KT 
határozat módosításáról. A határozatot módosítottuk. 

 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó rendes ülésünk óra, átruházott hatáskörben: 1 fő 
részére történt születési és 4 fő részére temetési támogatás megállapítása. Van-e kérdés az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, rátérnénk a következő napirendi pontra. 

III. napirend A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.)  
 
Nagy Károly:  
A kapcsolódó előterjesztést megküldtük a képviselők részére. Felkérem Gyenesné Fekete Ildikó 
pénzügyi előadót, hogy tartson rövid összefoglalót. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
(Röviden ismerteti az előterjesztésben található főbb sarokpontokat.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást. Van-e kérdés az elhangzottakhoz? 
 
Ozsvári Dénes: 
Az előterjesztésben azt lehetett olvasni, hogy a szociális tűzifa mennyisége nem került kiosztásra. Mi 
ennek az oka? 
 
Szecskő Zsolt: 
Különbséget kell tenni aközött, hogy a pályázat keretében mekkora a lehívható mennyiség és mekkora 
a helyi igény rá. Egy téli időszakban általában két alkalommal osztunk tűzifát. A beadott kérelmek 
alapján szoktuk a pályázatból lehívható mennyiséget megállapítani. Nincs igény nagyobb mennyiség 
lehívására. 
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Nagy Károly:  
Köszönjük a kiegészítést. Azt még hozzátenném, hogy a szociális tűzifa esetében jelentős összeget kell 
az önkormányzatnak hozzátenni, ez is befolyásolja a lehívott mennyiséget. Van-e további kérdés vagy 
észrevétel? Amennyiben nincs, 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 4/2019 (V.27.) 
önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 

IV. napirend Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 
elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést megküldtük, megkérdezem a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, milyen döntést 
hozott a zárszámadással kapcsolatban a bizottság? 
 
Szecskő Zsolt: 
Megtárgyalás után elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek a 2018. évi zárszámadási 
rendelettervezetet. 
 
Nagy Károly:  
Felkérem Gyenesné Fekete Ildikót, hogy tartson egy rövid összefoglalót a napirendről! 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
(Röviden ismerteti az előterjesztés anyagát.) 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a megküldött rendelettervezetről! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.27.) 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 

V. napirend Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztést korábban megküldtük. Megkérdezem Ludányi Zoltánnét, van-e kiegészítése? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Gyenesné Fekete Ildikó is említett, hogy megnövekedett a kintlévőségünk. Egy vállalkozó estében, aki 
nagyobb összegű adóhátralékkal rendelkezik, részletfizetési lehetőséget biztosítottunk, ő törleszt is. 
Több letiltást is lehetne alkalmazni, de sokszor időhiány miatt is előfordul, hogy a behajtás nem 
naprakész. Naponta igyekszem teljesíteni, forgalomból történő kivonás, illetve letiltás 
foganatosításával. 
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Dr. Jakab Csaba:  
Másik oldalról hozzá kell tenni, hogy a letiltások közvetlen alkalmazása nehézkes és az eredményessége 
is eléggé alacsony. Egy behajtó megkeresése – mivel neki más eszközei vannak - hatékonyabb lehetne. 
Attól függően, hogy mekkora egy cég adóállománya, részletfizetéssel történő törlesztés mindkét fél 
érdeke lehet. Ily módon a jelenleg törlesztő cég kintlévőségének 85-90%-át behajthatjuk. 
 
Jenei Károly:  
Az összesített táblázat teljesült adatai között számított vagy tényleges összeg szerepel? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Ezek már a teljesült adatok. 
 
Ozsvári Dénes: 
Az ASP rendszer esetében olvasom, hogy sok a probléma. Ez informatikai jellegű, vagy időhiány 
okozza? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Mindkettő. Még nem teljesen ismertük ki a programot. Több időre lenne szükségem. Nem minden 
érhető, illetve ismert. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Sokszor szembesülünk olyan központi hibákkal, amelyeknek a javítása a fejlesztők feladata, akik 
kiadják az utasítást, hogy még nem lehet dolgozni a programban. Ezzel a várakozással is csúszik az 
ügyek intézése, és amint megadják a lehetőséget a programban történő munkára, akkor pedig nagyon 
gyorsan kell a feladatokat elvégezni. Ez már több helyen, például Gyöngyösön is évről-évre visszatérő 
probléma. Ott a befizetési határidőig nem készültek el az értesítők. És sajnos ez egy olyan program, 
amit kötelező használni, nem tudjuk megkerülni. 
 
Ludányi Zoltánné: 
Éjszaka is próbáltam dolgozni, de akkor sem működött. Munkaidőben pedig annyi a felhasználó, hogy 
nem lehet megfelelően haladni. 
 
Jenei Károly:  
Mióta használjuk ezt a programot? 
 
Ludányi Zoltánné: 
2017 márciusa óta. 
 
Nagy Károly:  
Amellett, hogy vannak problémák a program működésében, azt is el kell mondani, hogy nagyon sok 
községből kérnek segítséget, tanácsot tőlünk. Reméljük, hogy kiforrja magát a rendszer és 
megfelelőképpen tudjuk majd használni a jövőben. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, 
kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

VI. napirend A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a jegyző urat, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az írásos előterjesztéshez nincs kiegészítésem. Kérdés esetén Kissné Mácsár Piroska ügyintézővel 
együtt szívesen válaszolunk. Azt viszont el kell mondanom, hogy sok segítséget kapunk a kistérségi 
belső ellenőröktől. A máshol előforduló típushibákat tudják felénk közvetíteni. Ellenőrzési 
tevékenységük ezáltal kiegészül tanácsadással is, továbbá a folyamatos kapcsolattartás során mindig 
számíthatunk rájuk. 
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Nagy Károly:  
A kistérség belső ellenőrzése jól működik. Ennek mi is haszonélvezői vagyunk. Amennyiben nincs 
kérdés, kérem szavazzunk a megküldött határozati javaslatnak megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy 
a végrehajtás határideje: 15 nap! 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Annyi módosítással, hogy a határozat határideje 15 napra módosul. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzata megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
Az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 

VII. napirend Tájékoztató a 2018. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a jegyző urat, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nincs kiegészítésem az írásos előterjesztéshez. Elmondható, hogy egymásra épül az ellátotti kör a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal. Elmondható, hogy évről-évre egyre kevesebb azoknak a 
családoknak a száma, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az előző évi 
beszámolómhoz képest vannak kiegészítések, amit a kormányhivatal javasolt témafelvételként, például 
a települési támogatásként megállapított összegekkel, illetve az óvodai és iskolai étkezésre vonatkozó 
igénybevételi adatokkal bővült az idei évi beszámoló. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e kérdés? 
 
Jenei Károly:  
Inkább csak megállapítás. Minden évben azt látjuk, hogy egyre kevesebb a lakosság száma. A jelentős 
mértékű csökkenés az elhalálozásnak köszönhető? 
 
Ozsvári Dénes: 
Igen, ha megnézzük a lakosság összetételét, láthatóak az adatok. 
 
Nagy Károly:  
Hasonlóan az országos helyzethez, sajnos elmondható, hogy nagyon fogy a lakosságszám. Van-e még 
kérdés? Amennyiben nincs, 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 31/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
a 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági beszámoló elfogadásáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
megtárgyalta a 2018. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelést és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2018. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. május 31. 

VIII. napirend Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előző évek tartalmának megfelelően készült a beszámoló. Kiegészítésként elmondanám, hogy a 
meglátásom szerint a hivatal minőségét meghatározza, hogy a jelenleg a hivatalban dolgozó gárda 
lojális a hivatalhoz és az önkormányzathoz, alacsonyabb szintű a fluktuáció, mint a környező 
településeken megfigyelhető. Sokszor kérik a segítségünket más községekből a különféle problémák 
megoldásában. Azt kijelenthetem, hogy a hivatali munka a környékbeli településekhez képest is magas 
színvonalúnak mondható és ezzel is szeretném megköszönni a 2018. évi munkáját a hivatali 
dolgozóknak. Idei évben személyi változás is történt. A községüzemeltetési előadó, Kis Ferenc 
nyugdíjba vonulása miatt helyére Paulenka Hajnalka került felvételre, ő fogja majd ezután a 
községüzemeltetői feladatokat ellátni. Remélem, hogy jó, színvonalas munkát fog végezni és 
elégedettek lesznek vele a község lakosai és a hivatal többi dolgozói. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Csak csatlakozni tudok az elhangzottakhoz és kiemelném jegyző úr munkáját is. Nem 
véletlen, hogy ilyen kicsi a fluktuáció. Lojális vezetővel, lojális dolgozókkal lehet dolgozni. Valóban 
tapasztalom én is, hogy a környező településeken mekkora a baj és azt is tapasztalom, hogy milyen 
sokan fordulnak hozzánk, de sokszor hozzám is kéréssel a hivatali munkával kapcsolatban. Köszönöm 
jegyző úrnak is és a hivatali dolgozóknak is az eddigi munkáját.  
 
Jenei Károly:  
Ugyanez a helyzet Gyöngyösorosziban is? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Úgy gondolom, hogy az ottani hivatali állomány is megfelelően el tudja látni a feladatát, ott is sikerült 
kiválasztani azokat a köztisztviselőket, akik bizonyították hozzáértésüket. Az biztos, hogy nehéz bárkit 
is pótolni. Amikor egy álláshely megüresedik és pályázat kiírására kerül a sor, akkor lehet látni, hogy 
gyakorlatilag mi a felhozatal, ki az, aki eléggé elszánt a köztisztviselői pályára és nem is feltétlenül 
sikerül betölteni mindig első körben az álláshelyet. Gyöngyösorosziban is megüresedett egy álláshely és 
az ottaniak inkább úgy döntöttek, hogy maguk látják el a feladatok, egymás között szétosztva a 
munkaköröket, annak érdekében, hogy a munkavégzés folyamatos legyen. Ott is csökkentett létszám 
van, ahogy korábban a költségvetésből lehetett látni, az állam nem finanszírozza le azt a létszámot, ami 
szükséges lenne egy hivatali munka ellátásához. Mind a két településnek hozzá kell tenni emiatt a 
hivatal működéséhez, ennek ellenére az mondható el, hogy mindkét településen színvonalas a hivatali 
munka. 
 
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. 
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IX. napirend Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról 

Nagy Károly:  
Megkérdezem a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e az idei évi támogatások 
összegét? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, tárgyaltuk és a tavalyi évhez hasonlóan javasoljuk kiosztani mind az iskolakezdési támogatást, 
mind pedig az idősek részére adott támogatást. 
Dr. Jakab Csaba:  
Már ennek megfelelően szerepel a kiosztásos anyagban az általános- és középiskolás, a felsőfokú 
tanulmányaikat nappali tagozaton végzők iskolakezdési támogatásának, valamint az idősek 
támogatásának egy főre jutó összegei.  
 
Nagy Károly:  
Van-e hozzászólás? 
 
Jenei Károly:  
Már a tavalyi évben is hangot adtam annak az, hogy rászorultság nélkül adjuk ezeket a támogatásokat, 
nem jó megoldás. Ezek között az emberek között vannak olyanok, akiknek csal jelképes ez az összeg, de 
vannak olyanok is, ahol inkább megemelve kellene biztosítani a támogatást. Véleményem szerint 
inkább rászorultság alapján kellene megítélni mindazokat a támogatásokat, amelyeket szociális alapon 
ítélünk meg. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Van-e még esetleg hozzászólás? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni a támogatások 
meghatározott összegeit, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályairól szóló 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési 
támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- idősek települési támogatása: 3000 Ft/fő 
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 10000 
Ft/fő 
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10000 Ft/fő 
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10000 Ft/fő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét és a polgármestert, hogy a 
határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások összegét. 
 
Felelős: Szecskő Zsolt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke, Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. december 31.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
települési támogatások összegének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályairól szóló 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési 
támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- idősek települési támogatása: 3000 Ft/fő 
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 10000 
Ft/fő 
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10000 Ft/fő 
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10000 Ft/fő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét és a polgármestert, hogy a 
határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások összegét. 
 
Felelős: Szecskő Zsolt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke, Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
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X. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A márciusi testületi ülésen született döntés alapján készült el az előterjesztés, hogy 2019. július 1-jétől 
Mosolyfalva Óvodára változik az óvoda neve. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Az óvoda igazgató asszonyának van kiegészítése? 
 
Szecskő Tiborné: 
Nincs kiegészítés. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs kérdés és egyet tudunk érteni a megküldött előterjesztéssel, kérem szavazzunk a 
határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda - a névváltoztatással összefüggő - Alapító Okiratának - módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen határozat 
1. mellékleteként jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az Alapító 
Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatán és egyéb dokumentumain a változást vezesse át, valamint az intézménnyel kapcsolatban 
álló szerveket (Oktatási Hivatal, beszállítók, stb.) a névváltozásról értesítse. Intézkedjen továbbá az 
ASP számlázó rendszerében az új név átvezetéséről. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
5 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünet után folytatódik.) 
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2./ Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az energetikai pályázattal összefüggésben szükséges felülvizsgálnunk a közbeszerzési szabályzatunkat. 
Megkérdezem jegyző urat, van-e kiegészítése az előterjesztéshez? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az energetikai pályázattal összefüggésben közbeszerzési eljárást fogunk elindítani. Ennek kapcsán 
közbeszerzési terv került felülvizsgálatra, amit Boros Tamás közbeszerzési szakértő készített el, ő lesz 
majd az eljárásnak is a közbeszerzési szakértője.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatához, kérem a 
megküldött határozati javaslatnak megfelelően szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
közbeszerzési szabályzatról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti 
Közbeszerzési szabályzatot jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szabályzatot Gyöngyöstarján Község honlapján 
tegye közzé. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba 
Határidő: 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 

3./ Közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előterjesztés két részből áll: ajánlattételi felhívás és szerződéstervezet. Ez utóbbi végén található az a 
határozati javaslat, amely tartalmazza az ajánlattételre felkért cégeket, amelyeket előzetesen 
megvizsgált a közbeszerzési szakértő, hogy a közbeszerzési törvény alapján ajánlattételre alkalmasak. A 
kiküldött anyaghoz képest egy pár módosítást javasolnánk, amit az ajánlattételi felhíváson, illetve a 
szerződéstervezeten kell majd átvezetni. Maga az eljárás két részajánlatból áll. Egyik a polgármesteri 
hivatal, másik pedig az iskola, illetve Művelődési Ház együtt számított épületeinek a felújításáról, 
energetikai munkáiról szól. Az ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben szereplő teljesítési 
határidő 170 nap. Ehhez képest javasolnánk 365 nap teljesítési határidőt megállapítani, mivel már az 
év közepén járunk, gyakorlatilag az év végéig lenne a teljesítési határidő. Maga a pályázat 2019. 
december 31-i véghatáridős, viszont azt nem látjuk reálisnak, hogy az iskolában, Művelődési Házban 
vagy a hivatalban, fűtési időszakban, hatékony munkálatokat tudnának elvégezni a kivitelezők. Így már 
azzal a kockázattal is számolni kell, hogy a kivitelezők már nem csak 2019-es árakat fognak figyelembe 
venni. Viszont a megvalósulás szempontjából ez annyiban lenne stabilabb, hogy amennyiben olyan 
kivitelező nyerné el a pályázatot, akinek a 2019-es évi kapacitásai már le vannak kötve, akkor 2020-
ban el tudná látni ezeket a feladatokat. Az ajánlattételi felhívás második része az, hogy egy 
ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2, mivel az eljárás két résztételből áll. A 
szerződésben, illetve az ajánlattételi felhívás során nem írunk elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
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követelményeket, mivel a közbeszerzési törvény alapján teljesítésre alkalmas ajánlattevőktől fogunk 
ajánlatot kérni. A szerződéstervezet több részből áll, illetve két szerződés lesz, hogyha két különböző 
kivitelező nyeri el a pályázatot. A szerződés tárgyában a vállalkozónak természetesen figyelemmel kell 
lennie a támogatási szerződésre is, amit a Magyar Államkincstáron keresztül kötöttünk meg a 
beruházásra, illetve a támogatási szerződése felül még a pályázati kiírásra is, mert abban is vannak 
olyan költségkeretek, költségmaximumok, amikre folyamatosan tekintettel kell lennie az ajánlattétel, 
illetve a kivitelezés során. A számlázásban lesznek változások az előzetes szerződéstervezethez képest, 
mert az várható, hogy a négy részteljesítéshez fog igazodni a számlázás is. 4 kivitelezési mérföldkő van 
a szerződésben, ezért a projektmenedzser javasolta, hogy a számlázás is ehhez igazodjon. Vannak még 
kérdéses dolgok, úgymint hogy a vállalkozónak az energiaigényét saját magának kell biztosítani, illetve 
abban az esetben, hogyha nem, akkor a megrendelő tudja ezt biztosítani. Ezt viszont a megrendelő 
átszámlázza a kivitelezőnek. Mivel a hivatal épületében a közös hivatal fizeti a számlákat, az iskola és a 
Művelődési Ház épületében a Hatvani Tankerület, az, hogy hogyan tudjuk beleszerkeszteni a 
szerződésbe, még kérdéses. Kérdésként vetődött fel, hogy kell-e belefoglalni a szerződésbe azt a 
korlátozást, hogy a vállalkozó a munkát munkanapokon 7 és 17 óra között végzi. Úgy gondolom, hogy a 
vállalkozó belátására, illetve kapacitására lehet bízni azt, hogy a munkákat milyen ütemezéssel tudja 
elvégezni. Az átadás-átvétel feltételei a VII. 3-as pontban vannak részletesen leírva, amit annyiban 
látok kiegészíteni az előző pályázatok tapasztalataiból okulva, hogy amennyiben olyan berendezés 
beépítésére kerül sor, amihez külön engedély szükséges valamely közszolgáltató részéről, akkor ennek 
az üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulást is a vállalkozó csatolja be részünkre. A 
projektmenedzserrel illetve a közbeszerzési szakértővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, utóbbi jogi 
oldalról, előbbi pedig a pályázatírás oldalról tesz javaslatokat a szerződéstervezethez, amelyben már 
csak kisebb pontosítások várhatók. Ezzel kapcsolatban van-e kérdésfelvetés a képviselő-testület 
részéről? Van-e kiegészítés a szerződéstervezethez vagy az ajánlattételi felhíváshoz? 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. A közbeszerzési szakértő alkalmazása azért szükséges, hogy minden rendben legyen. azokat 
a részletkérdéseket, amiket jegyző úr említett, mint például a közüzemi díjak felszámolása, még 
keressük a megoldást, de úgy érzem, hogy nem ezen fog megbukni a közbeszerzési eljárás. Én inkább a 
végszámlától félek, hogy az elnyert pályázat összege elég lesz-e a megvalósításra? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezzel kapcsolatban beszéltünk a projektmenedzserrel, hogy ez egy feltételes közbeszerzés lesz. Nyilván 
a szerződést akkor tudjuk megkötni, hogyha a teljes forrás, a szerződés ellenértéke az önkormányzatnál 
rendelkezésre áll. Amennyiben a pályázat összegét meghaladja a legkedvezőbb árajánlat is, akkor 
többlettámogatás iránti kérelmet kell benyújtani a kormányhoz és annak elbírálásának eredményeként 
tudunk majd szerződést kötni a vállalkozóval.  
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor van némi remény a megvalósításra. 
 
Jenei Károly:  
Két évvel ezelőtti pályázatnál kellett szembesülnöm azzal, hogy a kivitelezés a pályázati összeg duplája 
lett. Félő, hogy ebben az esetben is tenni kell a pályázat eredeti összegéhez, akár meg is kell azt 
duplázni.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A pályázat 2017-ben került benyújtásra. Akkor nem egy konkrét költségvetés alapján történt meg a 
pályázat benyújtása, hanem tervezői költségbecslés alapján, illetve az alapján, amit a pályázatban egy 
felújításra jutó maximális összegben meg lehetett határozni. A védőnői szolgálat épületének esetében is 
meghatározta a pályázat, hogy maximálisan mennyibe kerül a kivitelezés m2-enként. Nyilván ez 
épületenként más és mást jelent. A jelenlegi pályázat esetében is vannak olyan költségek, amelyeket 
nem a ténylegesen szükséges munkálatok alapján lehetett kalkulálni, hanem mondjuk az alapján, hogy 
az energetikai számítások mekkora széndioxid kibocsátás megtakarítást feltételeznek. Ez fog majd 
realizálódni a kivitelezés során.  
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy meg kell várni a közbeszerzési eljárás végét és akkor majd meglátjuk a tényleges 
költségeket.  
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Nagy Károly:  
A közbeszerzési eljárás el kell indítani és meglátjuk. 
 
Jenei Károly:  
Legrosszabb esetben a közbeszerzés költségeit bukhatjuk. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
És a tervezési költségeket. 
 
Szita Ferenc: 
És ez összességében mennyi? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
8 millió forint. 
 
Nagy Károly:  
Aki egyetért azzal, hogy el kell indítani a közbeszerzési eljárást, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásról 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 kódszámú, „A gyöngyöstarjáni Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” című projekt építési beruházásai 
kivitelezőinek kiválasztására érdekében közbeszerzési eljárást indít. 
A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115.  §-a szerint. 
2. A közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre (Kbt. 
115.§(2)): 
a) "FÜVIG" Bt.  
"FÜVIG" Épületgépészeti Betéti társaság 
Cégjegyzékszám: 10-06-021491 Adószám: 29641118-2-10 Székhely: 3300 Eger, Balassi Bálint utca 14. 
b) GK Magic Kft  
GK Magic Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 10-09-034635 Adószám: 24902834-2-10 Székhely: 3300 Eger, Maklári út 27. A. ép. 
c) GÖMÖR-BAU. Kft.  
GÖMÖR-BAU. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 05-09-019366 Adószám: 22615217-2-05 Székhely: 3630 Putnok, Fancsal út 20. 
d) KÁLLAY-TERM Kft.  
KÁLLAY-TERM Épületgépészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 10-09-029168 Adószám: 14656604-2-10 Székhely: 3300 Eger, Újsor utca 53. 
e) ANDEZIT PLUSZ Kft.  
ANDEZIT PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 10-09-029057 Adószám: 14616725-2-10 Székhely: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 
32. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság összetételéről 

 
Nagy Károly:  
Már Ágnes lemondásával módosult a Pénzügyi és Szociális Bizottság összetétele. Javaslom, hogy 
Ozsvári Dénes képviselőtársunk legyen a bizottság tagja. Megkérdezem Ozsvári Dénest, hogy van-e ez 
ellen kifogása? 
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Ozsvári Dénes: 
Nincs. 
 
Nagy Károly:  
Aki a javaslattal egyetért, mely szerint Ozsvári Dénes töltse be Már Ágnes megüresedett helyét a 
Pénzügyi és Szociális Bizottságban, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 23. napjától az Pénzügyi 
és Szociális Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Szecskő Zsolt.  
tagjai: Ludányi Ferenc, Ozsvári Dénes 
külsős tagjai: Mészáros Mátyásné, Tihanyiné Bárnai Ildikó 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként 
közzétételét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Pénzügyi és Szociális Bizottság összetételéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 23. napjától az Pénzügyi 
és Szociális Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Szecskő Zsolt.  
tagjai: Ludányi Ferenc, Ozsvári Dénes 
külsős tagjai: Mészáros Mátyásné, Tihanyiné Bárnai Ildikó 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként 
közzétételét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

5./ Tájékoztatás pályázati felhívásról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Pályázati felhívás jelent meg, amelynek keretében fel lehetne újítani a Kossuth utca egy szakaszát. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A pályázati felhívást a testületi anyaggal megküldtük a képviselő-testület részére, a határozati 
javaslatot pedig ülés előtt kiosztottuk.  
 
Nagy Károly:  
A mai napon megkaptuk, hogy milyen kivitelezői költséggel lehet számolni, ez 11,5 millió forint körül 
van.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A pályázati felhívásban szerepel, hogy mellékletként be kell nyújtani vagy tervezői, vagy kivitelezői 
árajánlatot. Célszerűbbnek tartottunk inkább kivitelezői árajánlatot kérni és majd azt benyújtani. Egy 
árajánlatot kértünk, de természetesen, nyertes pályázat esetén a kivitelezést meg fogja előzni 3 
árajánlat kérése. A jelenleg beérkezett árajánlat nettó 9.002.635.- forint értékű volt, ez bruttó 
11.433.346.- forint. A pályázat 85%-os támogatottságú, tehát az önkormányzat részéről 15%-os önerőt 
kellene biztosítani.  
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen műszaki tartalommal érkezett az árajánlat? 
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Nagy Károly:  
Évekkel ezelőtt lett megtervezve, árok, folyókával, illetve az út teljes szélességében történő 
hozzáigazítást tartalmazza. 
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy szélesítsük meg az utat, amennyire csak lehet.  
 
Nagy Károly:  
Így szeretnénk, a terv a rendelkezésünkre áll. 
 
Szecskő Zsolt: 
Más lehetőség nincs, amit még beadhatunk erre a pályázati felhívásra? 
 
Nagy Károly:  
Jelenleg nincs más lehetőségünk. Amennyiben a képviselő-testület támogatja, hogy a pályázat 
beadásra kerüljön, kérem szavazzunk a határozati javaslat alapján! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, hogy 
az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Kossuth utca felújítására benyújtott 
pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (1 730 242 Ft) saját forrásként az Önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. május 31. 

6./ Beszámoló óvodaigazgató pályázatról 

(Dr. Jakab Csaba tájékoztatást ad az intézményvezetői pályázat jogszabályi 
rendelkezéseiről. 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján: 
24. § (1)164 Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert 
nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok 
ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázat kiírása nélkül – vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül – e bekezdésben 
foglaltak szerint – legfeljebb egy évig láthatók el. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az 
intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében 
foglaltak szerint kell ellátni. 
[…] 
(3) Az (1) […] bekezdésben szabályozott vezetői megbízást a miniszter, az országos, területi nemzetiségi 
önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat 
képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. A vezetői megbízáshoz be kell 
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szerezni a helyi nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi 
nevelés-oktatásban részt vevő intézmény.) 
 
Nagy Károly:  
Az óvodaigazgatói pozíció betöltésére meghirdetett pályázat eredménytelen lett. A kiosztott 
előterjesztésben szereplő jogszabályra hivatkozva a jelenlegi igazgató asszony megbízatását a 
képviselő-testület 1 évvel meghosszabbíthatja. A másik lehetőség, hogy a jelenlegi helyettest nevezzük 
ki, de ő ebben az évben nyugdíjba vonul. A jelenlévő igazgató asszony részéről van-e hozzászólás? 
 
Szecskő Tiborné: 
Nincs. 
 
Ozsvári Dénes: 
Egy megbízatás hány évre szól? 
 
Nagy Károly:  
5 évre. Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az igazgató asszony megbízását 1 évvel 
meghosszabbítsuk, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról tárgyú 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (3) 
bekezdése alapján 2019. augusztus 15. napjától 2020. augusztus 14. napjáig a Mosolyfalva Óvoda 
(3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.) igazgatói munkakörére megbízást ad Szecskő Tiborné 
jelenlegi igazgató részére. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a megbízásról a Magyar Államkincstárt 
értesítse és a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
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 38/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Mosolyfalva Óvoda igazgatói megbízása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról tárgyú 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (3) 
bekezdése alapján 2019. augusztus 15. napjától 2020. augusztus 14. napjáig a Mosolyfalva Óvoda 
(3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.) igazgatói munkakörére megbízást ad Szecskő Tiborné 
jelenlegi igazgató részére. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a megbízásról a Magyar Államkincstárt 
értesítse és a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Szecskő Tiborné: 
Köszönöm a bizalmat. 

7./ Tűzoltószertár bérletéről 

Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szerződések felülvizsgálatakor derült ki, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület által használt épület bérleti díja 1.- forint. Javaslom, hogy a képviselő-testület 
díjmentes használatot állapítson meg. 
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Nagy Károly:  
A javaslat elfogadható. Amennyiben a képviselő-testület egyetért, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról sé a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltóegyesülettel 2011. 
július 6-án az önkormányzat tulajdonában álló 433/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének 
módosításakor a helyiség bérét havi 1 forint helyett díjmentes használatba adással állapítsa meg. 
 
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 39/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Tűzoltószertár bérletéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról sé a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltóegyesülettel 2011. 
július 6-án az önkormányzat tulajdonában álló 433/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének 
módosításakor a helyiség bérét havi 1 forint helyett díjmentes használatba adással állapítsa meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

8./ Jókai téri gyalogátkelőhely közvilágításáról 

 
Nagy Károly:  
A 2018-ban forgalomba helyezett gyalogátkelőhely megvilágításához szükséges közvilágítás bővítés 
költségeit eddig még nem számlázták le. Ezt szeretnénk most orvosolni. Amennyiben egyetért a 
testület, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarján, Jókai Mór téren 
2018. évben forgalomba helyezett gyalogátkelőhely megvilágításához szükséges közvilágítás bővítés 
költségeihez bruttó 382 087 Ft-t biztosít az Önkormányzat 2019. évi tartalékának terhére. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a költségvetés következő módosításakor az 
előirányzat-módosítást terjessze elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Jókai téri gyalogátkelőhely közvilágításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarján, Jókai Mór téren 
2018. évben forgalomba helyezett gyalogátkelőhely megvilágításához szükséges közvilágítás bővítés 
költségeihez bruttó 382 087 Ft-t biztosít az Önkormányzat 2019. évi tartalékának terhére. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a költségvetés következő módosításakor az 
előirányzat-módosítást terjessze elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
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9./ Patakmeder tisztításról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A patakmeder tisztítását mindenképpen el kell végezni, a korábban felkért kivitelező csak hitegetett, 
így új cégtől kértem árajánlatot. A kiosztott ajánlat bruttó 3.009.801.- forintot tartalmaz. A törmelék 
összegyűlt, megközelítése nehézkes, ezért ilyen magas az összeg. A költségvetésből az utak 
karbantartása terhére lehetne kifizetni. Tovább ezt már nem lehet halasztani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az árajánlat mekkora szakaszra vonatkozik? 
 
Nagy Károly:  
A parktól a két patak összefolyásáig, illetve a Múzeumnál a híd környéke, illetve a volt védőnői 
szolgálattól felfelé vezető szakasz.  
 
Ozsvári Dénes: 
Más kivitelezőtől nem kérünk árajánlatot? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
1 millió forint felett 3 árajánlatot kell kérni. A beszerzési szabályzatunk azonban azt tartalmazza, hogy 
a három árajánlat kérésétől – vagyonvédelmi okokra hivatkozva – el lehet térni. Ha a képviselő-
testület az egy árajánlatot nem látja elegendőnek, a 3 árajánlatkérést le lehet folytatni. 
 
Nagy Károly:  
A probléma az, hogy nagyon nehéz olyan vállalkozót találni, aki a megígért munkát el is végzi.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ezt tovább valóban nem lehet halogatni. Meg kell tisztítani a patakmedret. Számtalan olyan feladat 
lenne, amit elhalasztunk, de ezt már nem szabad. 
 
Nagy Károly:  
Sajnos a keretek korlátozottak, ezért nem került sorra már korábban ez a feladat. Egyetértek azzal, 
hogy tovább már nem lehet halasztani. Közmunkásaink nincsenek, kézi erővel nem lehet már 
megtisztítani, és már csak speciális gépekkel lehet elvégezni a feladatot.  
 
Jenei Károly:  
Az évek során mindig volt ennél is fontosabb dolog, amit el kellett végezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A falu összképére nagyon oda kell figyelni. Nagyon jó, hogy van községüzemeltetési előadónk, talán ő 
jobban fel tudja tárni a hiányosságokat. Ez az összeg nagynak tűnik, de jelenleg nincs más 
választásunk. 
 
Ozsvári Dénes: 
A gépi tisztítás nem fog sérülést okozni a patakmederben? Ez további többletköltségekkel járhat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnos ez csak a munkálatok alatt fog kiderülni. A jelenlegi helyzet kialakulásáért részben mi is 
felelősek vagyunk. Elhanyagoltuk a patakot. 
 
Jenei Károly:  
Nem azért nem tisztítottuk ki már korábban is, mert nem akartuk, hanem mert nem volt rá pénz. 
 
Nagy Károly:  
Most viszont mindenképpen meg kell tisztítani a patakmedret. Amennyiben a képviselő-testület 
egyetért, kérem szavazzunk a kiosztott határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
patakmeder tisztításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarján, Tarján patak és Más 
pataka belterületi szakaszán végzett patakmeder tisztítási munkálatok elvégzésére a 68/2017. (VIII. 8.) 
KT határozattal elfogadott beszerzési szabályzat IV. 1. d) pontjára vagyonvédelmi okokból hivatkozva 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közutak üzemeltetése kormányzati funkció terhére bruttó 3 009 
801 Ft értékben kötelezettséget vállaljon és szerződést kössön az Andezit Kft.-vel (3200 Gyöngyös, 
Vasút út 5.) 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

10./ Gyöngyöstarján, 484/9 hrsz-ú közterület kátyúzásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kérelem érkezett be a dohánybolt előtti parkoló területének javítására. A kiosztott beadvány nem 
tartalmazza az összes aláírást, 120 személy írta alá 2-3 kátyú van ott, ami beleférhet a közterületi 
kátyúzás munkálataiba, de nem feltétlenül ilyen formában kellett volna a kérelemmel előhozakodni.  
 
Jenei Károly:  
Egyetértek. Ilyen módon bárki, bárhol, bármilyen témában gyűjthet aláírásokat.  
 
Szecskő Zsolt: 
Korábban már említettem, hogy ilyeneknek nem lenne szabad teret engedni. Sorba lehet venni, de ez a 
probléma nem elsődleges. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül a napirendi pontot megtárgyalta. 

11./ Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör U15 és U17 csapatának utazásához nyújtott 
támogatás 

 
Nagy Károly:  
Átadom a szót az alpolgármester úrnak. 
 
Jenei Károly:  
A 15 éves korosztállyal beneveztünk egy nemzetközi tornára. 1 hetes programról lenne szó, mi lennénk 
az egyedüli magyar csapat. A szülők fizetik a szállást és az ellátást, a sportegyesület fizeti a nevezési 
díjakat és a felszerelést. Az útiköltséghez való hozzájárulásra kérjük a testület támogatását. Hatvanból 
indulunk vonattal Kassára, onnan különjárat visz Eperjesre. Ez egy fő részére 4.800.- forintos 
költséget jelent. 20 fő utazik. Komoly torna lesz, komoly hagyományokkal, komoly hátterű csapatok is 
lesznek. Ebben az évben a sportegyesület már támogatást nem kért. 
 
Nagy Károly:  
Számomra nem kérdés, hogy ilyen jellegű program támogatható a testület részéről. 100.000.- forintot 
javasolok. Személyesen is ki akarok menni, szurkolni a mieinknek. Csatlakozni lehet, és büszkék 
vagyunk a korosztályra. 
 
Szita Ferenc: 
Mikor lesz a torna? 
 
Jenei Károly:  
Július 1-7-ig. Sokan jelezték, hogy jönnek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben a testület is támogatja a javaslatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 



 232 
 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 
részére az utánpótlás csapat utazási költségeire az Eperjesen rendezendő tornán részvétele céljából 100 
000 Ft többlettámogatást biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás összegét a forrás 
megjelölésével a költségvetés következő módosításakor terjessze elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör utánpótlás csapata utazási költségeinek támogatása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 
részére az utánpótlás csapat utazási költségeire az Eperjesen rendezendő tornán részvétele céljából 100 
000 Ft többlettámogatást biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás összegét a forrás 
megjelölésével a költségvetés következő módosításakor terjessze elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása 

12./ Fűnyírás 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a testületet, hogy a temetőben már a vállalkozó lenyírta a füvet, jönnek be a faluba. Az 
árok mellett is le kell vágni a bokrokat a Fajzat felé, mivel a Muzsikál az Erdő helyszíne június 30-án a 
Fajzat lesz.  

13./ Futballtorna Zentán 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a testületet, hogy Béres Tibor és baráti köre Zentára megy focizni, akinek kedve van, 
csatlakozhat. Sajnos éppen a pünkösdi rendezvényünk idején, így én nem tudok menni.  

14./ Futóverseny támogatása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kérelem érkezett be a jelenlévő Csernyik Szabolcstól, aki Darók Ádámmal egy futóversenyt szeretnénk 
szervezni a községben. A részletekről megkérem Szabolcsot, hogy tájékoztasson. 
 
Csernyik Szabolcs: 
Terep tájfutó versenyt szervezünk, ebben a régióban nem nagyon van ilyen rendezvény. Szeptember 7-
én lenne, 10 km-es táv megtétele, különféle akadályokkal. A temetőlapról indulunk a Mulató dombra, 
többségében közterületen. 100-200 fő nevezésére számítunk. Esetleg a borászokat is be lehetne vonni, 
tájékoztatót lehetne kiosztani a községről. 
 
Szita Ferenc: 
Nagyon jó ötletnek tartom. Akár más programot is rá lehetne szervezni. 
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Ozsvári Dénes: 
Csatlakozom. Én is jó elképzelésnek tartom. Helyi viszonylatban hány főre számítotok? 
 
Csernyik Szabolcs: 
Főként önkéntesek lesznek, a szervezést Darók Ádám és én végezzük. Egészségügyi csapat is lesz, 
illetve ami ilyenkor szükséges. 
 
Nagy Károly:  
Az ilyen kezdeményezéseket maximálisan támogatni kell milyen összegre gondoltatok? 
 
Csernyik Szabolcs: 
A dologi kiadásokba lehetne beszállni. 
 
Jenei Károly:  
Részletes anyagot össze lehetne állítani a program költségvetéséről? 
 
Nagy Károly:  
Úgy látom, hogy a többség támogatja a versenyt, de hadd ne mondjunk még összeget, amíg a 
költségvetést nem látjuk. Amennyiben bekülditek, ismét tárgyalunk róla. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül a napirendi pontot megtárgyalta. 

15./ Magyar Falu Program orvosi eszközök pályázatáról 

 
Nagy Károly:  
A helyi orvosokkal egyeztetve állítottuk össze azt az eszközigényt, amit a pályázatba be kívánunk adni. 
Maximálisan 2 millió forintra lehet pályázni, az egyéb költségek levonása után 900.000-900.000.- 
forintot kapna mindkét orvos. Nincs önerő, a pluszköltség az 50.000.- forintos pályázatírás. 
 
Ozsvári Dénes: 
Pályázatíró cég írja? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, a Heves megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezzel nem zárjuk a magunkat más Magyar Falu pályázatból? 
 
Nagy Károly:  
Nem, ez más típusú pályázat. Amennyiben nincs további kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk az 
alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Magyar Falu Program (MFP) keretében „Orvosi eszköz” 
című alprogramhoz pályázatot nyújt be orvosi eszközök beszerzésére az önkormányzattal 
feladatellátási szerződést kötött Synapsis 96 Egészségügyi szolgáltató Kft. (3036 Gyöngyöstarján, Aradi 
u. 10.) és a Dr. Petrovics és Társa Háziorvosi Bt. (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 2.) részére. 
Az önkormányzat tudomásul veszi a pályázati kiírás 3.1. pontját, mely szerint a pályázatot csak az 
önkormányzat nyújthatja be. 
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai 
támogatásnak minősül. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tartalékának terhére bruttó 
50 000 Ft-ért szerződést kössön a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel (3300 Eger, 
Kossuth u. 9.) a pályázat megírására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel nyújtsa 
be a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. május 27.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Magyar Falu Program orvosi eszközök pályázatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Magyar Falu Program (MFP) keretében „Orvosi eszköz” 
című alprogramhoz pályázatot nyújt be orvosi eszközök beszerzésére az önkormányzattal 
feladatellátási szerződést kötött Synapsis 96 Egészségügyi szolgáltató Kft. (3036 Gyöngyöstarján, Aradi 
u. 10.) és a Dr. Petrovics és Társa Háziorvosi Bt. (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 2.) részére. 
Az önkormányzat tudomásul veszi a pályázati kiírás 3.1. pontját, mely szerint a pályázatot csak az 
önkormányzat nyújthatja be. 
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai 
támogatásnak minősül. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tartalékának terhére bruttó 
50 000 Ft-ért szerződést kössön a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel (3300 Eger, 
Kossuth u. 9.) a pályázat megírására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel nyújtsa 
be a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. május 27. 

16./ Gyöngyöstarján Községért emlékérem adományozása 

 
Nagy Károly:  
Javaslat érkezett Gyöngyöstarján Községért érdemérem adományozására, Ötvös András atya számára. 
 
Ludányi Ferenc: 
35 éve szentelték fel, ebből 34 évet töltött a községben, itt is született, maximálisan megérdemli. 
Támogatom a javaslatot.  
 
Nagy Károly:  
Én is támogathatónak gondolom a felterjesztést, a Pünkösdi rendezvényen át lehetne adni. 
Amennyiben a testület is támogatja a javaslatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly polgármester javaslatára 
„Gyöngyöstarján Községért„ emlékérmet adományoz Ötvös Andrásnak, a Gyöngyöstarjáni Római 
Katolikus Plébánia nyugalmazott plébánosának Gyöngyöstarján lakossága érdekében végzett több 
évtizedes áldozatos munkájáért. 
A Képviselő-testület az emlékéremmel pénzjutalmat nem adományoz. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a Gyöngyöstarjáni Pünkösdölő 
rendezvényen az emlékérmet adja át. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. június 9.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Községért emlékérem adományozása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károly polgármester javaslatára 
„Gyöngyöstarján Községért„ emlékérmet adományoz Ötvös Andrásnak, a Gyöngyöstarjáni Római 
Katolikus Plébánia nyugalmazott plébánosának Gyöngyöstarján lakossága érdekében végzett több 
évtizedes áldozatos munkájáért. 
A Képviselő-testület az emlékéremmel pénzjutalmat nem adományoz. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a Gyöngyöstarjáni Pünkösdölő 
rendezvényen az emlékérmet adja át. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. június 9. 
 

17./ Hősök u. 1. szám alatti helyiség bérletéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ludányi Lajos kérelmet nyújtott be a volt pizzéria helyiségének bérletére. Kérdezem a testületet, hogy 
támogatja-e a kérelmet? Amennyiben igen, kérem szavazzunk a kiosztott határozati javaslatnak 
megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Hősök u. 1. szám alatti helyiség bérletéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Ludányi Lajos, Gyöngyöstarján, Bocskai u. 33. szám alatti lakossal 2019. május 26. napjára az 
önkormányzat tulajdonában álló, Hősök u. 1. volt klubhelyiségére bérleti szerződést kössön. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. május 26. 
 

18./ Tájékoztatás Pünkösdölő rendezvényről 

 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel invitálok mindenkit a június 9-én, vasárnap megrendezésre kerülő pünkösdi 
rendezvényünkre. Jó lenne, ha minél többen szerepet vállalnának. Most nem lesz a hivatalban 
vendégfogadás, a parkolóban felállított sátorban lehet fogyasztani.  
 
Szecskő Tiborné: 
Június 9-én lesz az ünnepélyes névadó is az óvodában. 
 
Nagy Károly:  
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit mindkét rendezvényen. 
 

19./ Köztisztviselői nap támogatás 

 
Nagy Károly:  
Tavalyi évhez hasonlóan a köztisztviselői napon kirándulni mennénk a hivatal dolgozóival és a 
karbantartókkal. Még egyelőre nincs meg az úti cél, de az utazás és egy ebéd költségeihez kérem a 
testület támogatását 150.00.- forint összeghatárig, amely a költségvetésben benne van. Amennyiben 
nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők napja 
megrendezésére Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési tartaléka terhére 150 
000 Ft összeget biztosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. július 1.” 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Köztisztviselői nap támogatása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők napja 
megrendezésére Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési tartaléka terhére 150 
000 Ft összeget biztosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. július 1. 

20./ Az óvoda vezetőjének kérelme 

Nagy Károly:  
A ülés előtt keresett meg az óvoda igazgató asszonya azzal a kéréssel, hogy pedagógusnap alkalmából 
támogassuk a pedagógushiánnyal küzdő, túlórát vállaló óvónőket. A bérmaradvány összegéből 
50.000.- forintos fejenkénti jutalmazásra gondolt. 
 
Jenei Károly:  
Év végén az ilyen jellegű bérmaradványokat szoktuk közösen, a hivatal, az önkormányzat, az IKSZT, az 
óvoda és a konyha dolgozói között kiosztani. Ha most, év közben kiosztjuk, év végén már nem várható 
jutalmazás. Személy szerint nem látom támogathatónak a javaslatot. 
 
Szecskő Tiborné: 
A kiosztandó pénzt a hiányzó dolgozó bérének csupán töredéke. Az óvoda mindig elvégezte a kapott 
feladatokat, még most, kevesebb fővel is. Rengeteget dolgoznak. 
 
Jenei Károly:  
Itt az elvről van szó, nem az összegről. Volt már olyan helyzet, amikor a hivatalban maradt 
bérmaradvány, azt is közösen osztottuk ki a dolgozók között. Ez egyfajta megkülönböztetés lenne, 
aminek ha helyt adunk, nem fogjuk tudni követni az egyes intézményekben dolgozók jutalmazását. 
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint sem kellene ebbe most belemenni. Nem a jogossággal van a probléma, inkább az 
elvvel. A közösség összekovácsolását támogató rendezvényt támogatjuk, de ilyen jutalmazást nem. 
 
Szecskő Zsolt: 
Csapatépítő jellegű rendezvényt támogatunk. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben az igazgató asszony olyan kéréssel jön, ami az elhangzottaknak megfelel, újra 
megtárgyaljuk a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül a napirendi pontot megtárgyalta. 

21./ Igazgatási szünetről 

 
Nagy Károly:  
Augusztus 10-e, szombat munkanap. A jegyző úr azzal a javaslattal keresett meg, hogy a képviselő-
testület erre a napra rendelje el igazgatási szünetet. Amennyiben elfogadható a kérés, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslat alapján: 
„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 2019. augusztus 10. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba 
Határidő: 2019. augusztus 10.” 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2019.(V. 23.) 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 2019. augusztus 10. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba 
Határidő: 2019. augusztus 10. 

22./ Erdélyi utazás támogatásáról 

 
Nagy Károly:  
Augusztus 1-4-e között erdélyi utazást szervezünk az elmúlt évekhez hasonlóan. Az önkormányzat és 
intézményeiben dolgozók utazásának költségeihez járultunk már korábban is hozzá, idén is javaslom, 
hogy támogassuk őket. Ebben az évben kevesebb önkormányzati dolgozó fog utazni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az utazók listája megvan már? 
 
Nagy Károly:  
Igen, bár két fő részére még van hely. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Galambfalva testvértelepüléssel való kapcsolattartás szempontjából is hasznosnak tartom ezt az 
utazást, a kapcsolat erősítését szolgálná, ha a képviselők is csatlakozni tudnának.  
 
Nagy Károly:  
Két éve egy vérszilva fát vittünk, most egy padot tervezünk elhelyezni alatta. Ennek részletei még 
tervezés alatt vannak. Amennyiben a testület támogatja a javaslatot, mely szerint az önkormányzat és 
intézményei dolgozóinak utazási költségeit támogatja, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 1-4. között 
szervezendő erdélyi utazást támogatja oly módon, hogy az önkormányzat és intézményei 
Gyöngyöstarjánban kinevezett közalkalmazottai és köztisztviselői autóbusz-költségét az önkormányzat 
átvállalja, melynek költsége Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 
biztosított. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 4.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2019.(V. 23.) KT 
határozata 

 
Erdélyi utazás támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 1-4. között 
szervezendő erdélyi utazást támogatja oly módon, hogy az önkormányzat és intézményei 
Gyöngyöstarjánban kinevezett közalkalmazottai és köztisztviselői autóbusz-költségét az önkormányzat 
átvállalja, melynek költsége Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 
biztosított. 
 




