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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 29-én  
     18,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Mészáros Mátyásné bizottsági tag 

Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Szeretettel köszöntöm a jelen lévő képviselőket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, mivel 6 képviselő van jelen a 7 fős testületből. 
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjére, a kiküldött meghívóban szereplőktől annyiban 
eltérve, hogy a közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosítására később térjünk vissza, mivel – bár 
kértünk bővebb tájékoztatást a módosítás okáról –, még nem érthető teljes mértékben. Úgy gondolom, 
hogy szakmai segítséget kell igénybe vennünk, ezért javaslom a napirendi pont törlését, későbbre 
halasztását. Ennek megfelelően: 
 
Napirendi javaslat: 

 
1./ Döntés a „Közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzésről 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 2./ Tájékoztatás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag pályázatáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

3./ A településképi rendelettel kapcsolatos kormányhivatali javaslat megtárgyalása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
                 

4./ Tájékoztató fogorvosi alapellátási szerződés módosításáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
5./ Kátyúzás árajánlatának elbírálása 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

6./ Indítványok, egyebek 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ozsvári Dénes és Jenei Károly személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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I. Napirend Döntés a „Közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A két éve beadott pályázatunk kivitelezésére nettó 125 millió forintot biztosítanak. Az eltelt időszak 
alatt azonban változások voltak, és az árajánlatkérésünkre beérkezett egyetlen árajánlat nettó 165 
millió forintról szól, ami jócskán túllépi a lehetőségeinket. Ezt a döntést – véleményem szerint – már 
nem ennek a testületnek kellene meghozni.  
 
Ozsvári Dénes: 
Viszont ha halogatjuk, a költségek még jobban emelkedni fognak. 
 
Nagy Károly:  
Ez igaz, de úgy érzem, hogy ha a két éve beadott pályázatról azonnal döntenek, ma nem itt tartunk. 
Viszont a következő testületet sem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni azzal, hogy egy ilyen mérvű 
döntést hozzunk meg. Javaslom tehát, hogy az alábbi határozati javaslat szerint döntsünk: 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 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 indított közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban a beérkezett ajánlat ajánlati ára alapján az Önkormányzat nem biztosítja a 
szükséges 35.432.463 Ft önerőt, így a Kbt. 75.§ 2 (b) pontja értelmében a tárgyi közbeszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja tekintve, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2019. (VII. 29.) KT 
határozata 

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

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 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 indított közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban a beérkezett ajánlat ajánlati ára alapján az Önkormányzat nem biztosítja a 
szükséges 35.432.463 Ft önerőt, így a Kbt. 75.§ 2 (b) pontja értelmében a tárgyi közbeszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja tekintve, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

II. Napirend Tájékoztatás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
pályázatáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ebben az évben is beadható a szociális tűzifa pályázat. Kérdezem a Pénzügyi és Szociális Bizottságot, 
hogy van-e javaslata a mennyiségre vonatkozóan? 
 
Szecskő Zsolt: 
Az elmúlt két évben már egyaránt 60-60 erdei m3 tűzifa került kiosztásra. Úgy gondolom, hogy ezt nem 
kellene meghaladni, mivel egyrészt a kérelmezők száma sem szokott növekedni, másrészt az önerő 
nagysága is meggondolandóvá teszi, hogy mennyi fát osztunk ki. Tavaly 7.826.- Ft/m3 volt az önerő, 
ami 60 m3 esetén közel 500.000.- forint. Idén, várhatóan még magasabb lesz a költség.  
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Nagy Károly:  
Az Egererdő részéről nem számítok áremelkedésre, mivel központi döntés alapján csak önköltségi áron 
adhatja a szociális tűzifát. De egyetértek azzal, hogy nem érdemes eltúlozni a támogatást, mivel volt 
már példa arra, hogy a többlet tűzifát eladta a kérelmező, ennek pedig nagyon negatív kicsengése volt. 
A bizottság javaslata tehát a 60 m3? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. Ismerve a rászorulók körét, a 60 m3 elegendőnek tűnik. Azonban nem biztos, hogy a pályázaton 
meg is kapjuk a kért mennyiséget.  
 
Nagy Károly:  
A pályázatban javaslom, hogy 80 m3-t jelöljünk meg. Amennyiben mindenki elfogadja, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 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 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 101 600 Ft, 
valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a belügyminiszterhez. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. augusztus 1.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2019. (VII. 29.) KT 
határozata 

 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 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 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 101 600 Ft, 
valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a belügyminiszterhez. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. augusztus 1. 

III. Napirend A településképi rendelettel kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
megtárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba:  
A kormányhivatal vizsgálta a Településképi Arculati Kézikönyv alapját képező településképi rendelet 
megfelelését magasabb szintű jogszabállyal. Az általuk tett javaslatokat figyelembe véve készítek egy 
rendelettervezetet a következő testületi ülésre, amit aztán a kormányrendelet szerinti eljárásrendben 
véleményezni kell, és amennyiben mindenki egyetért vele, a testület elé kerül elfogadásra.  
 
Nagy Károly:  
Ezek szerint jelenleg a felülvizsgálat tényét kell megállapítani. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen.  
 
Jenei Károly:  
Ahogy olvastam az előterjesztést, igazából ez csak a köztéri hirdetmények, plakátok kihelyezéséről szól. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, vannak olyan részek a kormányhivatal által tett javaslatban, amelyek eddig még nem voltak 
Gyöngyöstarjánra jellemzőek.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, 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 52/2019. (VII. 29.) KT 
határozata 

 
települési arculati kézikönyv felülvizsgálatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves Megyei 
Kormányhivatal javaslatát a települési arculati kézikönyv felülvizsgálatára és az alábbi határozatot 
hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület részére a Kormányhivatal 
javaslatának megfelelő rendelettervezetet terjessze elő és a rendelet nyilvános értékelő felületét a 
község honlapján tegye közzé. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. szeptember 26-i Képviselő-testületi ülés 

IV. Napirend Tájékoztató fogorvosi alapellátási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A módosított szerződés tervezetét megküldtük a képviselő-társaknak, melyre azért van szükség, mert a 
fogorvos pályázatot szeretne benyújtani, ami ezzel a módosítással válna lehetővé. A korábbiakhoz 
képest az a fő eltérés, hogy 6 évig a szerződést nem lehetne felmondani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ez a módosítás jó nekünk, mert akkor a fogorvos sem mondhatja fel. 
 
Nagy Károly:  
Igen, ez részünkről elfogadható. Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a 
szerződésmódosításról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, határozathozatal 
nélkül a szerződés módosításával egyetért. 
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V. Napirend Kátyúzás árajánlatának elbírálása 

(Árajánlat összesítő a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Három árajánlat érkezett be a kátyúzásra, melyek közül az Andezit Kft ajánlata a legkedvezőbb, ami 
talán köszönhető annak is, hogy régóta, megbízhatóan dolgoznak a községben, és nem szeretnék 
elveszíteni a lehetőséget. Ők takarították ki a patakmedret is, a tervezettnél nagyobb szakaszon. A 
7.277.237.- forintos költség a költségvetésben benne van. 
 
Jenei Károly:  
Ebből külterületre nem jutna? 
 
Nagy Károly:  
Oda is adtak volna külön árajánlatot, de az már olyan magas volt, hogy nem tudtuk volna a 
költségvetésből teljesíteni.  
 
Szecskő Zsolt: 
Jó lenne, ha a Vízmű is, miután egy-egy hibás szakaszt kijavít, megfelelően kátyúzna. De az a 
tapasztalat, hogy az általuk kijavított szakasz rövid időn belül beszakad, besüllyed. Ez a helyzet a 
Kossuth utcában is. Ha jól megcsinálnák, nem lenne ilyen magas a kátyúzás költsége.  
 
Nagy Károly:  
Beszéltem a Vízmű vezetőjével, külső vállalkozóval végeztetik el az utómunkálatokat, ígéretet kaptam, 
hogy utánanéznek.  
 
Szecskő Zsolt: 
Meddig fogja a munkálatokat elvégezni? 
 
Nagy Károly:  
Augusztus 31-ig. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási munkáira érkezett árajánlatait 
elbírálta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira az Andezit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván szerződést 
kötni, bruttó 7 277 237 Ft összeghatárig. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2019. (VII. 29.) KT 
határozata 

 
önkormányzati utak javításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási munkáira érkezett árajánlatait 
elbírálta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira az Andezit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) kíván szerződést 
kötni, bruttó 7 277 237 Ft összeghatárig. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
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VI. Napirend Indítványok, egyebek 

1./ Csernyik Szabolcs kérelme terepakadály futóverseny támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Korábbi testületi ülésünkön már beszéltünk róla, bővebb költségvetést kértünk a rendezvényről, amit 
most megküldött. Korábban már támogatásról biztosítottuk a szervezőt, csak el kellene dönteni, hogy 
mekkora összeggel. 
 
Jenei Károly:  
Én még mindig hiányolom a konkrét leírást a rendezvényről. Milyen szakaszt érintene a verseny, hány 
fő várható stb.  
 
Nagy Károly:  
Szeptember 7-i dátum van meghatározva, addig akár még be is lehet kérni tőle a pontos leírást. Ha 
nem akar összegről dönteni most a testület, elvi hozzájárulásról is szavazhatunk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem összeget is meghatározhatunk, mivel a költségvetést már megküldték. Azzal azonban 
egyetértek, hogy küldhetne pontosabb leírást. Nem csupán amiatt, mert támogatjuk a rendezvényt, 
hanem mert önkormányzati területet is érinteni fog.  
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, akár dönthetünk úgy is, hogy a költségvetésben szereplő egyes tételek átvállalásával is 
támogathatjuk a rendezvényt. Pl. az első három tétel, azaz 200.000.- összegig. 
 
Ozsvári Dénes: 
Amennyiben egyáltalán megrendezésre kerül. Még az is lehet, hogy meghiúsul. A konkrét tételek 
között vannak olyanok is, amit akkor is ki kell fizetni, ha elmarad a verseny. 
 
Jenei Károly:  
Bízzunk benne, hogy megrendezik. Az előfinanszírozás hasonlóan kockázatos. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs több hozzászólás és egyet tudunk érteni abban, hogy az első három tétel 
finanszírozásával támogassuk a rendezvényt, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csernyik Szabolcs (Gyöngyöstarján, 
Deák F. u. 16.) szám alatti lakos által szervezett terepakadály futóverseny megrendezését támogatja oly 
módon, hogy a megrendezett verseny hangosítási, műsorvezetési és illemhely-biztosítási költségeiről 
az önkormányzat nevére és címére szóló, legfeljebb bruttó 201 600 Ft összegű számlát befogad. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2019. (VII. 29.) KT 
határozata 

 
terepakadály futóverseny támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csernyik Szabolcs (Gyöngyöstarján, 
Deák F. u. 16.) szám alatti lakos által szervezett terepakadály futóverseny megrendezését támogatja oly 
módon, hogy a megrendezett verseny hangosítási, műsorvezetési és illemhely-biztosítási költségeiről 
az önkormányzat nevére és címére szóló, legfeljebb bruttó 201 600 Ft összegű számlát befogad. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu program keretében beadott orvosi eszközök 
pályázat nyertes lett, a maximális 1,7 millió forintot nyertük el. Ebből a két orvosunknak, Dr. Petrovics 
Antalnak és Dr. Purger Piroskának számítógépek és különböző orvosi eszközöket fogunk beszerezni.  
A másik programon belül, egyházközségek által beadható pályázaton is nyertek közel 15 millió forintot 
a parókia felújítására.  
A Kossuth utca végének felújítására beadtuk a pályázatot. 
Köszönettel tartozunk Ludányi Ferenc képviselő-társunknak, aki önkéntes felajánlás keretében 
lefestette a hivatal hátsó bejáratának külső, fedett részét. 
 
Jenei Károly:  
Évek óta megrendezésre került nyári programként a Múzeumnál megtartott csapatos főzés. Mivel 
jelenleg nincs augusztus 20. körül programunk, ismét meg lehetne csinálni. Korábbi tapasztalat szerint 
nagyon jól sikerült mindkét évben.  
 
Ozsvári Dénes: 
Önkéntes alapon javaslom megvalósítani, minden csapat maga beadja a hozzávalókra valót. Egy 
csapatot vállalok. 
 
Jenei Károly:  
Ha nem is teljesen önkéntes alapon, de csapatonként 10.000.- forintos támogatással meg lehetne 
valósítani. Meg lehetne kérdezni a borászokat is, akarna-e csatlakozni. 
 
Csontos József:  
Valóban jó hangulatú volt a rendezvény, de szerintem csapatonként 10.000.- forint kevés. Én egy 
csapattal benne vagyok. 
 
Jenei Károly:  
Én is tudok egy csapatot szervezni. Az önkéntes tűzoltók is szoktak. 
 
Nagy Károly:  
Ha eldöntjük, hogy megszervezzük, mások is csatalakozni fognak. 
 
Szecskő Zsolt: 
A dátummal az a gond, hogy augusztus 20-a körül sok helyen tartanak rendezvényeket. Ha valami 
nagyobb volumenű van a környéken, inkább oda mennek. Úgy gondolom, hogy a magunk 
szervezésében megrendezhetjük, de nem feltétlenül falurendezvényként. A civil szervezeteket is fel 
lehetne kérni. Én személy szerint nem biztos, hogy 20-a környékén itthon leszek. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy jövő hét kedden térjünk vissza erre a kérdésre. Ha úgy döntünk, hogy megszervezzük, a 
kulturális bizottság keretében összeülünk és átbeszéljük. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Egy korábbi rendezvény, az Idősek Napja pontos dátuma még nem szerepel a rendezvénytervben. Ezt 
pótolni kellene. 
 
Nagy Károly:  
Október első vasárnapja az Idősek Napja. Mivel az önkormányzati választásokat október 13-ra írták ki, 
véleményem szerint úgy korrekt, ha utána, október 20-án tartjuk meg a köszöntést. 
 
Jenei Károly:  
Én nem érezném sértőnek azt sem, ha előtte, október 6-án lenne megtartva.  
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy inkább október 20-án legyen. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben mindenki egyetért azzal, hogy az Idősek Napja rendezvényünk október 20-án legyen 
megtartva, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
rendezvénytervéről szóló 14/2019. (II: 14.) határozatát módosítja és egységes szerkeztű szövegét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
"Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
2019. január 19. Pávakör Nyílt Próbája 
Rendező: Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. március 2. Nagyik és Unokák Énekkar 10. születésnapi rendezvénye 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. június 10. Gyöngyöstarjáni Pünkösdölő            
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
                
2019. július Muzsikál az erdő                                          
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
                 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Operaest (időpontja később kerül meghatározásra) 
Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Kft., Miller Zoltán 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. augusztus 1-5 Erdélyi kirándulás                           
Szervező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. szeptember 7. Tarján Run Fighter 1.0 terepfutó verseny 
Rendező: Csernyik Szabolcs 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. szeptember-október Múzeumok Őszi Fesztiválja        
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
2019. október   Nótás találkozó 
Rendező: Kiss Anna 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. október 20. Idősek Világnapja 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás                        
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 2019. december 31." 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2019. (VII. 29.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervének módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
rendezvénytervéről szóló 14/2019. (II: 14.) határozatát módosítja és egységes szerkeztű szövegét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
"Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
2019. január 19. Pávakör Nyílt Próbája 
Rendező: Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2019. március 2. Nagyik és Unokák Énekkar 10. születésnapi rendezvénye 




