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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. február 2. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
Csontos József  
Dénes László 
Szecskő Zsolt képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Szántó Marianna ÁMK igazgató 

Kissné Matin Éva ÁMK ig. helyettese 
Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezető helyettes  
Nagy László körzeti megbízott 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Török Istvánné igazgatási előadó 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel. 
 

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

II. napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
        Előadó: Nagy Károly polgármester  

         
III. napirend: A 2012. évi rendezvényterv elfogadása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: A 2012. évi munkaterv elfogadása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba 

jegyző 
 
V. napirend: A Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
   VI. Napirend: Indítványok, bejelentések 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Szecskő Zsolt személyében. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

Napirend előtt: 
 
1. Általános Művelődési Központ tájékoztatója  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Örömmel hallja, hogy milyen jó eredményeket értek el a diákok az írásbeli felvételik 
alkalmával. Jónak tartaná, ha ez a hír a helyi újságban megjelenne. 
 
Szecskő Zsolt: 
A jó felvételi eredmény nem kizárólagosan a gyöngyöstarjáni pedagógusok érdeme, hiszen a 
szülők jelentős anyagi áldozatot hoztak, mivel külön órákra járatták a gyerekeket, pl. 
matematikából. 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt héten az iskolai Szülői Munkaközösség ülésén vett részt, ahol sikerült tisztázni a 
korábban említett nézeteltéréseket. 
 
A Képviselő-testület az ÁMK beszámolóját egyhangú szavazással tudomásul veszi. 
 

 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda beszámolóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
 
3. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt:  
A Pénzügyi Bizottsági ülésen a 2012. évi költségvetés tervezetet tárgyalták meg. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a Pénzügyi – Szociális Bizottság tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
 
 
4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Bizottság az ülésen a jövőbeni feladatokat határozta meg, illetve beszélt a helyi újság 
következő számának tartalmáról.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 

I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtása 

 
Nagy Károly:  
lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 
- A 81/2011.(XI. 24.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a bányakárosultak 
pertársasága perköltségének részbeni fedezéséről. 
Jelenti a Képviselő-testületnek, hogy perköltséghez az Önkormányzat, hozzájárulás címén, 
125.000 Ft + áfa összeggel járult hozzá, melynek kifizetése megtörtént. 
- A 90/2011. (XII. 15.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az ÉMOP pályázat 
benyújtásáról. 
Jelenti a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtása megtörtént. 
- A 87/2011. (XII. 15.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a fogászati ellátás 
helyettesítéséről Nagyfüged községben. 
Jelenti a Képviselő-testületnek, hogy az érdekeltek kiértesítése a helyettesítésről megtörtént. 
- A 71/2011. (X. 12.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a LEADER pályázat 
benyújtásáról rendezvény megrendezése ügyében. 
Jelenti, hogy a pályázat benyújtásra került. 
- A 12/2011. (III. 24.) számú határozatában a Képviselő-testület meghatározta a 2011. évi 
köztisztviselői teljesítménykövetelményeket. 
Jelenti a Képviselő-testületnek, hogy a teljesítménykövetelmények dokumentálása megtörtént. 
- A 83/2011. (XI. 24.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Sportkör 
támogatásáról. 
Jelenti, hogy a kért összeg átutalásra került. 
- A 89/2011. (XII. 15.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Őzse László 
közterület vásárlása ügyében. 
Jelenti, hogy Őzse László részére megküldték a Képviselő-testület határozatát. 
Kéri a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatra vonatkozó jelentést egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 

II. Napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly:  
Az ez évi költségvetés összeállítása a romló gazdasági helyzet, a növekvő energia és egyéb 
rezsiköltségek, valamint az ezzel párhuzamosan csökkenő bevételek miatt rendkívül nagy 
fejtörést okozott. 
Az előterjesztés nem számol létszámleépítéssel, és ezt mindenképpen szeretné elkerülni. 
Arra kér mindenkit, hogy az amúgy, - természetesen - a hozzá közel állókhoz próbál több 
pénzt szerezni, ne felejtse el, hogy ezt csak a mások kárára teheti meg. 
Jelenleg a költségvetés komoly hitellel van tervezve. A költségvetés összeállításánál a fő 
szempont a hitel minimalizálása kell, hogy legyen, amellett, hogy az intézmények és az 
egyesületek megfelelő módon tudjanak működni. 
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A hitel összegét azért kellene amennyire csak lehet lecsökkenteni, mert még mindig sok 
pályázati lehetőség áll az Önkormányzat előtt, s nagyon elkeserítő lenne, ha a viszonylagosan 
alacsony önrészt igénylő pályázatot sem tudná benyújtani az Önkormányzat, mert nem kapna 
hitelt az eladósodás miatt. Ismeretei szerint még két év az, amikor lehet pályázatokat beadni, s 
aztán egy nagy szünet várható ez ügyben. 
Minden évben kevesebb információja van az Önkormányzatnak arról, hogy előreláthatóan mi 
várható az elkövetkezendő évben. Éppen ezért rettenetesen nehéz a költségvetést megtervezni. 
Nagyon sok megválaszolatlan kérdés forog napirenden, mint pl. mi lesz az intézményekkel, 
mi lesz az iskolával, továbbra is az Önkormányzat fogja-e működtetni, ha igen, akkor milyen 
feltételekkel. Érdemes-e felújítani, átalakítani, korszerűsíteni őket. Nem lehet tudni, mikor 
cselekszik jól az Önkormányzat, akkor, ha kihasználja a véges pályázati lehetőségeket, vagy 
akkor, ha elszalassza. 
Ennek ellenére mégis az a véleménye, hogy az intézmények vagy így, vagy úgy, de 
Gyöngyöstarjánban maradnak. Az elkövetkezendő időben is, a költségtakarékosságot 
figyelembe véve minél több pályázatot kell benyújtani. 
Sajnos az  a tapasztalata, hogy a Kormány egyre mostohábban kezeli az iskolákat. 
Az idei támogatás a tavalyihoz képest 1,4 millió Ft-tal kevesebb, miközben az iskola igénye 
az idén 2 millió Ft személyi jutatással, és 2-4 millió Ft működési költséggel több. 
Az Általános Művelődési Központ állami támogatása nagyságrendileg 50 millió Ft, míg az 
intézmény működtetése 120 millió Ft-ba kerül. A különbség 70 millió Ft, amit az 
Önkormányzatnak hozzá kell tennie. 
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket a Bizottsági ülésen 
elhangzottakról. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Bizottsági ülésen bizonyos kiigazításokat, pontosításokat kértek, amelyek az 
előterjesztésben szerepelnek. A Bizottság megvitatásra ajánlja a 2012. évi költségvetést. 
 
Jenei Károly: 
Az együttes bizottsági ülésen még 38 millió Ft hiánnyal indultak, abból a mai Képviselő-
testületi ülésre sikerült 8 millió Ft-ot lefaragni. 
Remélhetőleg a tervezet megvitatását követően ez a hiány még tovább fog csökkeni. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
2010. szeptember 22-én hitelfelvétel történt 25 millió Ft értékben. A hitelből el nem költött 11 
millió Ft pénzmaradványként jelentkezett 2011. január 1-jén. Így a felhasznált hitelállomány 
14 millió Ft volt. 2011-ben ez a hitel visszafizetésre került az év folyamán, majd december 
hónapban újabb 25 millió Ft összegű hitel felvételére került sor. Ezt az összeget azonban nem 
helyezték az Önkormányzat számlájára, hanem folyószámla hitelként negatív irányba engedi a 
számla egyenlegét.  
 
Jenei Károly: 
Tehát tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy az elmúlt év 11 millió mínuszához az idén tettek 19 
millió mínuszt. 
 
Nagy Károly: 
Nagyon sokat gondolkodtak azon, hogy melyek azok a feladatok, tervek, melyet el lehetne 
halasztani. 
Véleménye szerint a kátyúzás, síkosság mentesítés összegéből 1 millió Ft-ot le lehetne húzni. 
A Napköziotthonos Óvoda nyugdíjba vonult konyhai kisegítő helyére nem vennének fel új 
dolgozót, hanem megszüntetnék az állást. A dolgozó éves illetményével, 1.299.000 Ft-tal 
csökkenteni lehetne a költségvetést. Az emberi erőt kiváltaná a mosogatógép vásárlása, amely 
betervezésre került a költségvetésbe.  



 10 

Az Önkormány dologi kiadásához betervezésre került szőnyeg és telefon vásárlás, a 
betervezett összeget le lehetne csökkenteni 350.000 Ft-tal és a vásárlást a jövő évre 
elhalasztani. 
Szintén az Önkormányzathoz került betervezésre dr. Lukács Zoltán ügyvéd Úr tiszteletdíja, 
360.000 Ft értékben, melyet szintén célszerű lenne lehúzni. Természetesen ez által az ügyvéd 
Úr nem tartana ingyenes jogi tanácsadást a község lakosságának. 
Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepel irodai bútor beszerzése, 100.000 Ft 
értékben, melyet szintén el lehetne halasztani, és az összeggel csökkenteni a költségvetési 
hiányt.  
Az építmény üzemeltetés szakfeladaton szerepelnek a karbantartók. Egy fő, Mészáros László 
alkalmazott bére, 1.768.000 Ft lehet a bérmegtakarítás, hiszen helyette nem kíván az 
Önkormányzat felvenni senkit. 
A köztemető szakfeladaton fakivágás költsége került betervezésre. Megbeszélte a temetőőrrel, 
mivel az elmúlt évben elég sok kiszáradt fa kivágására került sor, hogy az idén ilyen irányú 
feladatot ne végezzenek a temetőben. Ezen összeggel, 400.000 Ft-tal lehetne csökkenteni a 
költségvetési hiányt. 
Településrendezési terv felülvizsgálata is betervezésre került a költségvetésbe, melyet 
célszerű lenne egy-két évvel elhalasztani, és a betervezett összeggel csökkenteni a hiányt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tudomása szerint volt olyan személy, akinek megígérték, hogy az idén felülvizsgáltatja az 
Önkormányzat a rendezési tervet. 
 
Nagy Károly: 
Erre vonatkozóan Ludányi Józsefné Rákóczi utca 15. szám alatti lakosnak tettek ilyen irányú 
ígéretet, de az Önkormányzat anyagi helyzete most nem engedi meg, hogy a rendezési terv 
felülvizsgálata megtörténjen. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Szőke Mátyás közterület vásárlásával kapcsolatban is módosítani kellett volna a rendezési 
tervet. 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településrendezési tervet az idén nem 
vizsgáltatja felül, úgy az 56/2011.(IX. 8.) számú Önkormányzati határozatot, amelyben a 
Testület a Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról és költségeiről döntött, 
vissza kell vonni. 
 
Nagy Károly:  
Kéri a képviselőket, aki a határozat visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 1/2012. (II. 2.) számú határozata 
az 56/2011. (IX. 8.) számú határozat visszavonásáról  

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2011. (IX. 8.) számú 
határozatát Gyöngyöstarján Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról és 
költségeiről visszavonja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2013. évi költségvetés 
koncepciója megtárgyalásakor tegyen javaslatot a településrendezési eszközök költségeinek 
tervezésére. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. november 22. 
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Szecskő Zsolt: 
Erről az újabb helyzetről mindenképpen tájékoztatni kell az ügyfeleket. 
 
Nagy Károly: 
A védőnő kérte, hogy ez évben készüljön el a Tanácsadónál az előtető, illetve a babakocsi 
tároló, melyek költségkihatása 350.000 Ft. 
Megbeszéi a védőnővel, hogy legyen egy kis türelemmel, és halasszák el a kivitelezést a jövő 
évre. 
A Bizottsági ülést követően kérte az ÁMK igazgatóját, hogy az intézményi költségvetést 
nézze át, és csökkentse a költségeket. Felkéri az ÁMK igazgató Asszonyát, hogy ismertesse a 
képviselőkkel a változásokat. 
 
Szántó Marianna: 
A költségvetés összevont Bizottsági ülésen való tárgyalását követően ismételten átgondolták a 
kiadásokat és az alábbi költség csökkentéseket javasolja elfogadni: 
- gyógyszerbeszerzésből 6.000 Ft-ot, 
- irodaszer, nyomtatvány beszerzésből 300.000 Ft-ot, 
- könyvbeszerzésből 500.000 Ft-ot, 
- folyóirat beszerzésből 30.000 Ft-ot, 
- egyéb információhordozó beszerzésből 47.000 Ft-ot, 
- szakmai anyagok beszerzéséből 200.000 Ft-ot,  
- kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből 200.000 Ft-ot 
- munkaruha, védőruhából 2.000 Ft-ot, 
- egyéb anyagbeszerzésből 52.000 Ft-ot 
- egyéb kommunikációs szolgáltatások díját is lehetne csökkenteni talán 100.000 Ft-tal, ha 
nem kötelező a jelenlegi rendszergazdával továbbra is szerződést kötni. A javításokat eseti 
díjazással oldanák meg.  
- az új fénymásolót visszaadnák, annak a cégnek, akitől bérlik, és a régi gépet pedig 
visszahoznák az óvodából. Itt meg lehetne spórolni 427.000 Ft-ot, de tulajdonképpen ide 
kellene tervezni az  uszoda bérleti díját is, ami összesen 458.000 Ft. Ez azt jelentené, hogy 
minden alsós kisdiák járhatna úszásoktatásra.  
A tankönyvbeszerzésből megspórolt összeget – 374.500 Ft-ot – ide lehetne tervezni. 
 
Nagy Károly: 
A fénymásoló bérleti szerződésének felmondási feltételit még nem ismerik, intézés alatt áll a 
dolog. 
 
Szántó Marianna: 
Célszerűnek tartaná, ha a Művelődési Házban megtartott különböző rendezvények alkalmával 
az önköltség mértékéig – fűtés, világítás –terem bérleti díjat fizetnének a terem használói. 
Ezzel növelni lehetne az intézmény bevételét. 
Csökkenteni lehetne továbbá 
- a szállítási szolgáltatás díját 32.000 Ft-tal, 
- a gázenergia szolgáltatási díját 500.000 Ft-tal, 
- a villamos energia szolgáltatási díját 200.000 Ft-tal, 
- karbantartási, kisjavítások kiadásait 861.000 Ft-tal, 
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások díját 270.000 Ft-tal, 
- a belföldi kiküldtetést 16.000 Ft-tal, 
- a reprezentációt 150.000 Ft-tal, valamint  
- a szellemi tevékenység végzésére betervezett összeget 44.000 Ft-tal. 
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Mindezek ellenére nagyon jó lenne az iskola udvarát rendbe hozni. Arra gondoltak, hogy az 
elmúlt évben a felajánlott képviselői tiszteletdíjakból, a Szülői Munkaközösség által 
felajánlott 300.000 Ft-ból, valamint az Egészséges Jövőért Közalapítvány által felajánlott 
200.000 Ft-ból tudnák azt megvalósítani. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A könyvtár szakfeladatán, 1 fő könyvtáros 4 havi illetménye, 686.000 Ft összeggel került 
betervezésre. Ha az állás nem kerül betöltésre, akkor az összeg csökkenti a költségvetés 
kiadás oldalát. 
 
Nagy Károly: 
Tisztában kell azzal lenni mindenkinek, hogy a karbantartói műhely fűtése is az Általános 
Művelődési Központon keresztül történik, így a műhely fűtésköltsége is az intézmény 
gázszámlájában jelentkezik. Fent említettek miatt intézkedett, hogy a karbantartói műhelybe 
állítsanak be egy fatüzelésű kályhát. Ennek ellenére túlzásnak tartja a gázszámlából az 
500.000 Ft lehúzását, s ugyanúgy túlzás a villamos energia számlából való 200.000 Ft összeg 
lehúzása is. 
Elismerés az igazgató Asszonynak azért, hogy ilyen összegű megtakarításokat eszközölt. 
Ezek azonban csak a dologi kiadásokra vonatkoznak, személyi kiadásoknál talán nem lehetne 
megspórolni semmit? 
 
Jenei Károly: 
Az Általános Művelődési Központ költségvetésének 72 %-a személyi kiadás, míg a dologi 
kiadás csak 28 %. Az Igazgató Asszony ezt a 28 %-ot csökkentette, a személyi kiadásokhoz 
viszont nem nyúlt.     
Az interneten utána nézett, hogy az ország más iskoláiban hogyan alakulnak a túlórák. A 
megnézett iskolák 80 %-ában egyetlen egy túlóra sincs, de egyetlen egy iskolát sem talált, 
ahol annyi túlóra lett volna, mint a gyöngyöstarjáni általános iskolában. Minden osztályban 
alacsonyabb óraszámmal dolgoztak a pedagógusok. 
Javasolja a II. félévben a túlórákat meg kell szüntetni, akár a Pedagógiai Program 
módosításával. 
 
Szántó Marianna: 
Ismerteti a kötelező modulokat, majd elmondja, hogy túlórára kevesebb összeget terveztek az 
idei költségvetésbe, mint, ami az elmúlt év tényleges felhasználása volt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Teljes mértékben egyetért az alpolgármester Úrral. 
Javasolja, hogy a túlóra és a helyettesítési díjat át kell gondolni, tervet kell készíteni, hogyan 
lehetne azt csökkenteni, vagy akár meg is szüntetni. 
Ezzel a feltétellel tudja csak elfogadni a 2012. évi költségvetést. 
 
Nagy Károly: 
Jól érti, hogy ennek az egy pontnak a kivételével el tudja fogadni a képviselő Úr a 2012. évi 
költségvetést és célszerűnek tartaná, ha a túlórákat, helyettesítéseket újból tárgyalnák? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az Általános Művelődési Központ által tervezett megtakarítás után összesen 900.000 Ft áfa 
megtakarítás is jelentkezik. A költségvetés kiadás oldalát ez csökkenti. 
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Nagy Károly: 
Rehabilitációs hozzájárulás terhére olyan személyt kellene felvenni a Művelődési Ház 
takarítására, aki csökkent munkaképességű és 4 órában elvégezné a takarítást. 
Úgy néz ki, hogy hamarosan be fog indulni a tollaslabda szakosztály, ahol óránként 4.000 Ft-
ért lehet majd bérelni a Művelődési Ház nagytermét. A takarítást végző személy zárná be 
esténként az intézményt. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A könyvtárhoz 686.000 Ft bér van betervezve a 2012. évi költségvetésbe. 
 
Nagy Károly: 
Ez évben ne foglalkozzanak a könyvtárral. 
 
Szántó Marianna: 
Ha nem lesz sem könyvtár, sem sport az intézményben, nem működhet továbbra Általános 
Művelődési Központként. Ezt a Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése 
rögzítette. 
Tulajdonképpen csak négy hónapra kellene a könyvtáros bérét betervezni. 
 
Jenei Károly: 
Sok tisztázatlan dolog van, hiszen a jelenlegi jogszabályok értelmében szeptembertől az 
iskolai dolgozókat átveszi az állam.  Kérdés, hogy ebben az esetben is megszűnik az 
Általános Művelődési Központ, hiszen a Napköziotthonos Óvoda is az intézményhez 
tartozik? 
Meg kell várni, mi lesz a II. félévben. 
 
Szecskő Tiborné: 
Kéri a hivatal dolgozóját, hogy nézzen utána, mi az oka annak, hogy két óvodai dolgozónak 
csökkent a bére az új adózás miatt. 
A családi napköziben egy alkalmazott van. Nagyon jónak tartaná, ha fel lehetne venni egy 
létszámot, mert ha bármi történik a dolgozóval, nincs, aki helyettesítse. 
 
Nagy Károly: 
A rehabilitációs hozzájárulás terhére lehet egy négy órás személyt alkalmazni. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Pontosítás céljából kérdezi, hogy az építményüzemeltetés szakfeladaton a nyugdíjba vonult 
Mészáros László karbantartó álláshelyet meg kívánják szüntetni, tehát ott lecsökken a létszám 
3 főről 2 főre?  
Az ÁMK Konyhán, szintén nyugdíjba vonult Farkas Józsefné konyhai dolgozó utáni üres 
álláshely egy négy órás dolgozóval kerülne betöltésre, aki csökkent munkaképességű, s ez 
által a rehabilitációs hozzájárulás összegét csökkenteni tudja az ÁMK? 
Ez a személy ténylegesen a családi napközibe lenne felvéve, mint gondozónő? 
A művelődési ház részmunkaidős takarítói álláshelyre szintén 4 órás személy kerülne 
felvételre, aki szintén csökkent munkaképességű, s ezáltal a rehabilitációs hozzájárulást 
lehetne csökkenteni? 
 
Nagy Károly: 
Igen, pontosan erre gondoltak, ezt így kellene megvalósítani. 
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Szecskő Zsolt: 
Javasolja, hogy az 1.825.000 Ft túlóra díjból húzzanak le 1.00.000 Ft-ot és az 526.000 Ft 
helyettesítési díjból 250.000 Ft-ot. 
Továbbra is kitart amellett, hogy tervet kell készíteni arra, hogyan lehet a túlórákat és a 
helyettesítéseket visszaszorítani, szeptembertől pedig meg kell szüntetni a túlórákat. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Szántó Marianna: 
Átnézi a költségvetést. Ha a Testület arra kéri, hogy a helyettesítéseket, túlórákat térítés 
mentessen lássák el a pedagógusok, akkor azt végrehajtja. Minden esetre azt tudnia kell a 
Testületnek, hogy ez csak a minőség rovására mehet. 
 
Jenei Károly: 
Ezt a lépést meg kell tennie az intézménynek, össze kell hozni a Pedagógiai Programmal.  
Nem a túlóra és a helyettesítés jelenlétével van a gond, nagyságrendileg vannak problémák. 
 
Nagy Károly: 
A Jegyző Úr azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy albérleti díját valamilyen 
összeggel támogassák. 
 
Csontos József: 
Véleménye szerint a Jegyző Úr jól végzi a munkáját, s javasolja, hogy támogassák a kérelmét. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tudomása szerint a lakbér hozzájárulás 41 %-os adó alá esik, így javasolja, hogy havonta 
bruttó 10.000 Ft-tal járuljon hozzá a Képviselő-testület a költségekhez. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2/2012. (II. 2.) számú határozata 
jegyző részére nyújtott lakhatási támogatásról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/H. § (1) c) pontja, a 2012. március 1-jétől hatályos, 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1) b) pontja, valamint a 
Közszolgálati szabályzat 44. §-a alapján Dr. Jakab Csaba jegyző részére havi bruttó 10 000 Ft 
lakhatási támogatást állapít meg. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy gondoskodjon a támogatás 
számfejtéséről és kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal „Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
szociális jellegű juttatásai” terhére. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  határozathozatal napjától folyamatos 
 
. 
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Jenei Károly: 
Civil szervezetek támogatására milyen összeg lett betervezve a 2012. évi költségvetésbe? 
 
Nagy Károly: 
Ez évben nem tervezték a civil szervezetek támogatását. 
 
Jenei Károly: 
Lemond a 2012. évi tiszteletdíjáról. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna:  
10 havi tiszteletdíjáról lemond. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítások figyelembe vételével a 2012. évi költségvetési 
rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testülete egyhangú szavazással a 2012. évi költségvetési rendeletet elfogadja. 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

 1/2012 (II. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 

 
 

III. napirend: A 2012. évi rendezvényterv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, hogy meghatározott kereteken belül elfogadható a rendezvényterv. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az Általános Művelődési Központ költségvetéséből is lehúzásra kerültek összegek, itt is meg 
kellene nézni, hogyan lehetne csökkenteni a kiadásokat. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Kulturális és Területfejlesztési Bizottság ülésén is tárgyalták a rendezési programot. A 
közművelődési előadók a költségvetésnek megfelelően át fogják dolgozni a rendezvénytervet, 
és amire csak lehet pályázatot fognak beadni. 
 
Jenei Károly: 
Azon is el kellene gondolkodni, hogy egyáltalán meg kell-e rendezni minden évben a Luca 
napot. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Sokan várják ezt a rendezvényt.  
A szereplők, mint pl. a Nagyi Klub, vagy a Pávások már most készülnek a műsorral. 
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Nagy Károly: 
Rá kell bízni a szervezőkre, s azon kell elgondolkodni, hogy a rendezvények alkalmával 
milyen bevételre lehetne szert tenni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem kellene két rendezvényt lebonyolítani ebben az évben, s mindenképpen limitálni kellene 
a felhasználásra fordítható összeget. 
 
Nagy Károly: 
A művelődésszervezők által benyújtott költségvetésből lehúztak 1 millió Ft-ot. 
 
Jenei Károly: 
Keretösszegként határozzanak meg bruttó 4 millió Ft-ot. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a 2012. évi rendezvényterv elfogadását úgy, hogy évközben lehessen korrigálni azt. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3/2012. (II. 2.) számú határozata 
2012. évi rendezvénytervről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) 2012. évi 
rendezvénytervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az 
IKSZT 2012. évi rendezvénytervét jóváhagyta. 
 
A Képviselő-testület felhívja a művelődésszervezők figyelmét, hogy az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében elfogadott kiadásoknak megfelelően a rendezvényterv költségvetési 
oldalát tervezzék át és nyújtsák be a polgármester részére. 
 
Felelős:   Pálosi Györgyné és Varnyú Rita művelődésszervezők 
Határidő: 15 napon belül 
 
 

IV. napirend: A 2012. évi munkaterv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2012. évi munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással a 2012. évi munkatervét 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 4/2012. (II. 2.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. 
évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 

V. napirend: A Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, hogy aki a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a rendelet tervezettel egyetért, és az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2012. (II.03.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 12/2009. (IV. 24.) 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 

VI. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Szemétszállítási díj megállapítása 2012. évre 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a rendelet tervezettel egyetért, és az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2012. (II. 03.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
SZÓLÓ 30/2004. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
2. Víz és csatornadíj megállapítása 2012. évre 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a rendelet tervezettel egyetért, és az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2012. (II. 03.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT, ILLETŐLEG A 
KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ LEGMAGASABB 

HATÓSÁGI ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS 
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 28/2004. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
3. ÉMOP-3.1.3-11 jelű pályázat benyújtásáról - hiánypótlás 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az ÉMOP-3.1.3-11 jelű pályázatot benyújtották, de hiánypótlás érkezett, s így a 90/2011. 
(XII. 15.) számú határozatot módosítani szükséges. 
Az Önkormányzati határozatban a pályázat pontos nevét, címét fel kell tüntetni, meg kell 
határozni  pontosan, házszám és helyrajzi szám szerint a felújítandó utca és járda részt, - 
mettől-meddig kívánja az Önkormányzat az utca és a járda felújítását elvégezni -  valamint 
annak a közterületnek a nevét, helyrajzi számát és területét, amelyeket a közvilágítási lámpák 
korszerűsítése érint.  
Meg kell jelölni a bruttó összköltséget, ami 43.928.168 Ft, illetve az önrészt, amely 2.196.409 
Ft. Ez az összeg természetesen szerepel a 2012. évi költségvetésben is. 
A beruházást 2013. évre tervezik. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozat módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a határozat módosításával egyetért, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 5/2012. (II. 2.) számú határozata 
a 90/2011. (XII. 15.) számú határozat módosításáról és egységes szerkezetű szövegéről, 

ÉMOP-3.1.3-11 jelű pályázat benyújtásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2011. (XII. 15.) számú 
határozatát módosítja és egységes szerkezetű szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„I. A 90/2011. (XII. 15.) határozat szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi 
Regionális Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program 
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kiegészítésére c. pályázati felhívására (Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11) „Új és megújuló 
közlekedés és közvilágítás Gyöngyöstarjánban” című pályázatot nyújt be a Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata tulajdonát képező belterületi ingatlanokon az alábbi munkálatok 
elvégzésének támogatására: 
 
1. A Gyöngyöstarján, belterület 251 hrsz-ú és külterület 08/9 hrsz-ú Damjanich utcában az 1. 
(óvoda) és a 3. sz. közötti telekhatár vonalától az utca keleti végéig az útburkolat felújítása, 
mindkét oldali padka készítése, mindkét oldalon a meglévő kapubejárók elbontása és új 
kapubejárók kiépítése, járdafelújítás az orvosi rendelőtől az utca végéig, járdaépítés az orvosi 
rendelő előtti meglévő járda és a Petőfi utcai meglévő járda közötti szakaszon, valamint 
burkolt árok építése a Damjanich u. 1. (óvoda) és a 3. sz. közötti telekhatár vonalától az utca 
végéig, meglévő burkolt árok szakaszok elbontása és új árkok bekötése/csatlakoztatása a 
meglévő vízelvezető rendszerekhez 
 
2. A Gyöngyöstarján, belterület 114/1 hrsz-ú Petőfi utcában járdafelújítás a Petőfi utca 155,0 
m-es szakaszán (Jókai tér 18. saroktól a Petőfi u. 11. és Damjanich u. 1. közötti telekhatár 
vonaláig), 
 
3. A település teljes belterületén közvilágítási lámpák korszerűsítése, felújítása, cseréje: 
Ssz. Közterület neve Helyrajzi száma Érintett 

terület (m2 ) 
1. Bocskai-Vörösmarty u 29 860 
2. Vörösmarty M. u. 31 1356 
3. Aradi utca 51 2180 
4. Petőfi Sándor utca 69 621 
5. József Attila 166 6315 
6. Szabadság utca 217 2602 
7. Szabadhegyi utca 240/40 6652 
8. Hóvirág utca 240-48 6640 
9. Nefelejcs utca 240/52 4184 
10. Damjanich János utca 251 5241 
11. Rózsa utca 276 2786 
12. Tűzoltó utca 287 6881 
13. Tűzoltó utca 311 114 
14. Rákóczi Ferenc utca 363 10080 
15. Klapka György utca 396 1530 
16. Arany János utca 447 3453 
17. Sporttelep 452 8196 
18. Dobó I. u. 484/2 114 
19. Dobó I. u. 484/3 73 
20. Dobó I. u. 484/4 86 
21. Deák F. u. 484/5 189 
22. Deák F. u. 484/6 172 
23. Deák F. u. 484/7 252 
24. Hősök u.  484/8 324 
25. Hősök u.  484/9 403 
26. Hősök u.  484/10 4100 
27. Hősök u.  484/11 376 
28. Hősök u.  484/12 172 
29. Hősök u.  484/13 444 
30. Deák F. u. 505 258 
31. Vág köz 535/1 879 
32. Pozsonyi utca 536 2606 
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33. Kossuth Lajos utca 583 6132 
34. Kassa utca 662 4719 
35. Ady Endre utca 700 5349 
36. Árpád utca 753 3786 
37. Segesvári u. 754 1276 
38. Hatház utca 758 3081 
39. Tizeshonvéd utca 791 1337 
40. Jókai Mór tér 813 4895 
41. Jókai Mór tér 815 241 
42. Jókai Mór tér 816/1 830 
43. Dobó István utca 823 543 
44. Széchenyi István u 828 2197 
45. Máriássi utca 843 828 
46. Fajzati út 864/3 1558 
47. Fajzati út 893 3019 
48. István utca 921/1 11511 
49. Losonci utca 962/4 583 
50. Fátra utca 1002 751 
51. Brassó utca 1031/1 5510 
52. Bocskai István utca 1055 2451 

 
A projekt bruttó összköltsége: 43 928 168 Ft, 
A projekt a támogatás szempontjából elszámolható bruttó költsége:  43 928 168 Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész, melynek forrása saját bevétel: 
 2 196 409 Ft 
A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összeg: 41 731 759 Ft 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2011., 2012. és 2013. évi 
költségvetésében saját forrásból összesen 2 196 409 Ft összeget biztosít. A támogatás 
maximális mértéke 95 %. a projekt fizikai megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba 
lépésétől - számítva maximum 18 hónap áll rendelkezésére. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
 
- A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel küldje meg a pályázatot kiíró Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség NKft. (3523 Miskolc, Széchenyi u. 107.) részére a pályázatban előírt 
mellékletekkel.  
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. január 16. 
 
- A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 2011, 2012. és a 2013. évi 
költségvetés tervezésekor a fenti összeget vegye figyelembe. 
 
Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:   2012. és 2013. évi költségvetés előterjesztése” 
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 4. Leiter Attila – Dízel zenekar anyagi támogatása 
(kérelem írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Anyagi támogatást nem javasol az együttes részére, de annak nincs akadálya, hogy a 
helyiséget, ahol eddig is próbáltak továbbra  is térítésmentesen vegyék igénybe. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az Önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel nem javasolja a zenekar anyagi 
támogatását. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a Dízel együttes kérelmének az elutasításával ért egyet, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 6/2012. (II. 2.) számú határozata 
Dízel zenekar támogatási kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Leiter Attila, 
Gyöngyöstarján, Losonci u. 2. szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban díjmentesen biztosított helységbérleten és 
közműhasználaton kívül további támogatást a Dízel zenekar részére nem kíván nyújtani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK igazgatóját, hogy Leiter Attila, Gyöngyöstarján, 
Losonci u. 2. szám alatti lakossal a helyiség használatáról a fenti feltételekkel határozatlan 
időre a polgármester ellenjegyzésével megállapodást kössön. 
 
Felelős:   Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
 
5. Intézmények villamos energiával való ellátására pályázati lehetőség 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
A napelemes technológia rettenetesen rossz hatékonyságú, a téli, párás időben szinte 
használhatatlan. 
Nyáron termel a legtöbbet. 
Az előterjesztésben szereplő számok sem túl biztatóak. 
 
Nagy Károly: 
Érdemes lenne-e a cég képviselőit meghívni egy kötetlen beszélgetésre? 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem látja értelmét a személyes találkozásnak, hiszen minden bizonnyal csak jót mondanának 
saját magukról. 
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Jenei Károly: 
Egyelőre nem gondolja, hogy ilyen költségvetés mellett tudná az Önkormányzat biztosítani a 
pályázat benyújtásához szükséges önerőt, nem beszélve arról, hogy azt sem tudják mi lesz az 
iskolával szeptember 1-jét követően. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy vegyék le e témát a napirendről. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
 6. Dudeláné Kiss Anna nótaénekes anyagi támogatása 
 
Nagy Károly: 
Dudeláné Kiss Anna nótaénekes azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az 
évente Gyöngyöstarjánban megrendezésre kerülő nótaest lebonyolításához biztosítson az 
Önkormányzat 100.000 Ft összegű támogatást. 
Az Önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel anyagi támogatást nem javasol a 
nótaénekesnek. 
Javasolja azonban, hogy a helyiséget továbbra is díjmentesen biztosítsák a rendezvény 
lebonyolítására. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 7/2012. (II. 2.) számú határozata 
Dudeláné Kiss Anna támogatási kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dudeláné Kiss 
Anna, Gyöngyöstarján, Arany János utca 6. szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban díjmentesen biztosított helységbérleten és 
közműhasználaton kívül további támogatást Dudeláné  Kiss Anna nótaénekes rendezvényére 
nem kíván nyújtani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK igazgatóját, hogy Dudeláné Kiss Anna , 
Gyöngyöstarján, Arany János utca 6. szám alatti lakossal a helyiség használatáról a fenti 
feltételekkel határozatlan időre a polgármester ellenjegyzésével megállapodást kössön. 
 
Felelős:   Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
 
 
7. Polgármester helyettesítése a kistérségi tanácsülésen  
 
Nagy Károly: 
Vannak olyan esetek, amikor egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a gyöngyösi 
Kistérségi tanácsülésen. Ilyenkor az alpolgármester Úr vesz részt helyette az ülésen. Ahhoz 
azonban, hogy az üléseken ne csak tanácskozási joggal, hanem szavazati joggal is részt 
vehessen az alpolgármester Úr, javasolja, hogy határozatban bízza meg a Képviselő-testület a 
helyettesítéssel. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással a javaslattal egyetért és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 8/2012. (II. 2.) számú határozata 
kistérségi tanácsülésen helyettesítésről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Jenei 
Károlyt, Gyöngyöstarján Község alpolgármesterét, hogy Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa ülésein Nagy Károly polgármestert akadályoztatása, 
távolléte esetén helyettesítse.  
 
A meghatalmazás az alpolgármesteri megbízatás megszűnéséig szól. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8. KEOP 4.9.0 pályázat benyújtása- fűtéskorszerűsítés 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
Elviekben egyet lehet érteni az előterjesztésben foglaltakkal, de a döntést megelőzően 
mindenképpen árajánlatot kell kérni a pályázat elkészítésére vonatkozóan. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki elviekben támogatja a KEOP 4.9.0 fűtéskorszerűsítési pályázatot és 
javasolja, hogy a pályázatra vonatkozóan kérjenek be árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 9/2012. (II. 2.) számú határozata 
KEOP 4.9.0 pályázat benyújtásához elvi hozzájárulásról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az 
önkormányzat intézményeinek fűtéskorszerűsítését célzó KEOP 4.9.0 pályázat 
előkészítéséhez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési költségeihez 
árajánlatot kérjen, melyet a Képviselő-testület fogad el. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  8 napon belül 
  
 
9. Önkormányzati tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek bérleti díja 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A 2012. évi elfogadott koncepció alapján meg kell határozni a nem lakás céljára használt 
helyiségek bérleti díját. 
 
Nagy Károly:  
Kéri a képviselőket, aki egyetért a bérleti díjakkal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 10/2012. (II. 2.) számú határozata 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek 

bérleti díjáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló nem 

lakás célú helyiségek bérleti díját és igénybe vételének szabályait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

 
(1) Az ÁMK Művelődési Ház előterének bérbeadása 3100 Ft/óra díjjal történik. A bérleti 

díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján ÁFA mentes. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az ÁMK Művelődési Ház rendezvények céljára történő 
igénybevétele 11 025 Ft/24 óra. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(3) Az ÁMK Művelődési Ház nagyterme kereskedelmi célra nem vehető igénybe. 
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti díjat nem kell megfizetnie 

a) az Általános Művelődési Központ és az Integrált Közösségi Szolgáltató tér 
keretében működő szakköri és egyéb rendezvények szervezőinek, 

b) az Önkormányzat Képviselő-testületének szervezésében megtartott falugyűlés, 
közmeghallgatás és egyéb rendezvények megtartásakor, 

c) közegészségügyi igénybevétel esetén: tüdőszűrés, véradás,  
d) a nemzeti és helyi ünnepek megtartása, országgyűlési és helyi választási 

gyűlések (jelöltenként 1 alkalom), helyi öntevékeny csoportok, klubok 
rendezvényei, színházi előadásai esetén, 

e) gyöngyöstarjáni székhelyű társadalmi szervezetek rendezvénye esetén. 
(5) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér bérbeadása 3100 forint/óra/helyiség díjjal 

történik. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(6) Az (5) bekezdésben megállapított díj nem alkalmazható azon a civil szervezetek és 
nem formális helyi közösségek esetében, amelyek az önkormányzattal az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti megállapodást 
megkötötték. 

(7) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek bérleti díja 87 
Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(8) A (11) bekezdéstől eltérően az önkormányzat tulajdonában álló kereskedelmi, 
szolgáltatási vagy vendéglátási célra bérelt helyiségek bérleti díja 982 Ft/m2/hónap. A 
bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) 
bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az ÁMK igazgatóját, hogy a bevételek 
beszedéséről a határozatnak megfelelően gondoskodjon. 
 
Határidő:  2012. február 3-tól folyamatos 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző, Szántó Marianna ÁMK igazgató 
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Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Jenei Károly Szecskő Zsolt 
alpolgármester képviselő 

 
 
 


