
A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. MÁJUS 28-i ÜLÉSÉN TÖRTÉNT 

 

Május 28-án a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Gyöngyösi  

Rendőrkapitányság, a Gyöngyöstarjáni Polgárőrség, a Gyöngyössolymosi  

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás  

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának a beszámolóit a községben  

végzett munkájukról. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról  

megkötött megállapodás módosításának tervezetét a testület tárgyalta, de nem  

fogadta el. Megkezdődött a 2016-tól kezdődő időszakra a hulladékgazdálkodási  

közszolgáltatás megszervezése, cél a szemétszállítás folyamatos biztosítása.  

Önkormányzati pályázatokról is döntés született: hazai forrásból valósulna  

meg a konyha, a Petőfi utca egy szakaszának és az óvoda egy részének  

felújítása, amennyiben pályázataink nyernek. A falumúzeum vagyonhasznosítási  

szerződésével kapcsolatban arról határozott a testület, hogy új  

szerződésszöveg kidolgozása kezdődik meg. Téma volt még a nyári időszakos  

gyermekfelügyelet megszervezése is, melyet a szülők az iskola  

igényfelmérését követően vehetnek igénybe az előző évekhez hasonlóan. 

 

A HÁZSZÁM ELHELYEZÉSE AZ INGATLANTULAJDONOS ÉRDEKE! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2016. január 1-jétől  

kötelezővé teszi, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak  

fel kell tüntetnie a házszámot. E kötelezésen felül azonban érdemes  

belegondolni, mennyire lehet hasznos a házszámtábla: a mentő, az orvosi  

ügyelet vagy a tűzoltóság értékes perceket nyerhet azzal, hogy nem keresi az  

adott címet - ez a néhány perc akár életet is menthet. 

Az önkormányzat a házszámtáblák egységesítését nem írta elő, nem rendelte  

meg és nem írta elő, kitől kell beszerezni a táblákat: vagy a kapura, vagy  

az épületre jól láthatóan elhelyezett táblával, számokkal az  

ingatlantulajdonos eleget tehet e kötelezettségének. 

 

ÉPÍTKEZŐK, BERUHÁZÓK FIGYELMÉBE! 

 

2014. november 14-én lépett hatályba Gyöngyöstarján új helyi építési  

szabályzata és településszerkezeti terve, mely a 2004-es szabályozáshoz  

képest több ponton jelentősen eltér. A véleményezési folyamatba sajnos csak  

kevesen kapcsolódtak be, pedig a felülvizsgálattal egyidőben jelentős  

költségeket lehetett volna megtakarítani az egyedi igények közlésével. 

Az önkormányzat ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki a  

következő időszakban épületét átalakítani, bővíteni, gazdaságát fejleszteni,  

külterületen építkezni szeretne, tekintse meg a  

http://gyongyostarjan.hu/aktualis/TRTT20141014.pdf címen elhelyezett  

tájékoztatót, vegye fel a kapcsolatot 2015. július 15-ig a Gyöngyöstarjáni  

Közös Önkormányzati Hivatallal, hogy a településrendezési eszközöket készítő  

http://gyongyostarjan.hu/aktualis/TRTT20141014.pdf


tervezőknek a szabályozási terv módosítását igénylő elképzeléseket  

továbbíthassuk. A módosítások költségeit településrendezési szerződéssel az  

ingatlantulajdonosnak kell vállalnia. 

 

 

ÉPÍTÉSI HULLADÉKOT ÁTVESZ HELYBEN A KŐBÁNYA! 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hódút Freeway Kft.  

Gyöngyöstarjáni Kőbányája beton (EWC kód: 17 01 01), beton, tégla, cserép,  

kerámia vagy ezek keveréke (EWC kód: 17 01 07), bitumen keverék (EWC kód: 17  

03 02) átvételére jogosult. 

A fenti típusú hulladékokat a kőbánya nyitvatartási idejében (hétfőtől  

péntekig 6-16 óra között) lehet leadni, melynek költsége tonnánként 1250 Ft+  

ÁFA (mázsánként 125 Ft+ÁFA). 

Csak a fenti típusú hulladékok átvételére jogosult a kőbánya, ezért a  

kommunális hulladék beszállítását mellőzzék, e célra a rendszeres  

szemétszállítást, a szelektív hulladékgyűjtést és a házhoz menő  

lomtalanítást vegyék igénybe! 

 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS: RUGALMASSÁG A SZÁLLÍTÁSBAN 

 

Lakossági jelzések alapján a jövőben lehetőség lesz a szelektív  

hulladékgyűjtő edények jobb kihasználására: a színes fedelű új kukákban  

valamennyi, szelektíven gyűjthető hulladék elhelyezhető, a vegyes kommunális  

hulladéktól továbbra is elkülönítetten fogják elszállítani. Így például  

akinek nagy mennyiségű PET palack gyűlik össze, az összepréselve a  

papírgyűjtésre kiadott edényzetbe is beleteheti: ha mindkét szelektív kukát  

kihelyezi a gyűjtőnapon, mindkettő elszállítása megtörténik. A szelektív  

gyűjtés gyakorisága nem változik: a szolgáltató havi egy alkalommal  

biztosítja a szállítást. 

 

Szállítási időpontok 2015-ben: 

2015. június 9., 2015. július 7.,  2015. augusztus 4.,  2015. augusztus 25.,  

2015. szeptember 22.,  2015. október 21.,  2015. november 24.,  2015.  

december 22. 


