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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. június 21. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (17 óra 25 perc után) 
Csontos József  
Bálint Ira 
Dénes László  
Szecskő Zsolt (17 óra 30 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Szántó Marianna Általános Művelődési Központ igazgatója 

Kissné Matin Éva ÁMK iskola intézményegység-vezető helyettes 
Szecskő Tiborné ÁMK Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezető helyettes

 Antal János Gyöngyöspata Rendőrőrs képviseletében 
Nagy László körzeti megbízott 
Nagy Gábor Polgárőr Egyesület parancsnoka 
Dr. Petrovics Antal háziorvos 
Papp Zoltán a Mátra Fejlesztő Központ Kft. képviseletében 
Dr. Ludányimé Prém Judit Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Vinczéné Csernyik Edina pedagógus 
Csomós Andrea pedagógus 
Dr. Szecskőné Ozsvárt Krisztina pedagógus 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kovács Karolina igazgatási előadó 
Török Istvánné igazgatási előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel, 
de a sorrenden célszerűnek tartaná, ha módosítana a Képviselő-testület.  
 

Napirendi javaslat: 
 

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

Előadó: Nagy Károly polgármester 
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II. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 
        Előadó: Gyöngyösi RK Gyöngyöspatai Rendőrőrs 
               Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka  

         
III. napirend: Beszámoló a 2011/2012. oktatási évről, a 2012/2013 

oktatási év indításáról, valamint a közoktatást érintő 
változásokról 
Előadó: Szántó Marianna igazgató Asszony 

 
IV. napirend: Beszámoló az Egészségügyi Igazgatási Társulás 

Gyöngyöstarján tevékenységéről, gazdálkodásáról, az 
ellátott feladatokról 

 Előadó: Dr. Petrovics Antal háziorvos 
 
V. napirend: Beszámoló a Mátra Fejlesztő Központ Kft. 2011. évi 

tevékenységéről, 2012. évi terveiről 
Előadó: Petrusz Lilla ügyvezető 

 
   VI. napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

Előadó: Dr. Jakba Csaba jegyző 
 

VII. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

Napirend előtt: 
 
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- Az elmúlt testületi ülésen indítványként elhangzott, hogy célszerű lenne, ha a posta 
egy héten, legalább egy nap hosszított nyitva tartást tartana. Ezzel kapcsolatban levelet 
írt a debreceni Posta Igazgatóságnak. Válasz még nem érkezett, de telefonon az 
osztályvezető olyan tájékoztatást adott, hogy a hosszított nyitva tartást pénteki napon 
tudják megoldani. 

- Mindenki előtt ismeretes, hogy a Pünkösdi hétvégén Geisingenben voltak, ahol 
nagyon jól érezték magukat. E testvérvárosi látogatás az Önkormányzatnak 150.000 Ft 
kiadást jelent. 

- A Gyöngyöspata-i Rendőrőrsön új parancsnok helyettes van, Antal János, aki 
tulajdonképpen az őrsöt vezeti. 
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- Az óvodai és az iskolai ballagás lezajlott, színvonalas volt. 
- A Startmunkaprogramhoz köthető eszköz beszerzések folyamatosan történnek. Hét 

közmunkás, napi 8 órában dolgozik ez évben. Őket csak az árkok és a patakok 
tisztítására és javítására alkalmazhatták. 100 %-os támogatással vásárlásra került, 
illetve kerül 2 db damilos fűkasza, 1 db kis traktor, 1 db utánfutó, 1 db betonkeverő, 
valamint a betonozáshoz sóder és cement. 

 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés) 
 
2. Általános iskola tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Szántó Marianna: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az iskola elnyerte az ÖKO iskola díjat, valamint bemutatja a 
Magyar Labdarúgó Szövetség díját. 
 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját egyhangú szavazással tudomásul 
veszi. 
 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés) 
 
3. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Bizottság szociális témában döntött: általános iskolás gyermekek osztály kirándulásához 
járult hozzá a Bizottság. A Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi Szervezete három rászorult 
gyöngyöstarjáni iskolás gyermek táborozását támogatja úgy, hogy a költségekhez a szülők is 
és a Bizottság is hozzájárult. 
Döntött továbbá a Bizottság átmeneti segélyről és születési támogatásról. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
5. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A két Képviselő-testületi ülés között a Bizottság nem ülésezett. 
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A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökének a bejelentését 
tudomásul veszi. 
  

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

 
Nagy Károly:  
lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 
- A  33/2012.(IV. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület a borverseny támogatására 
vonatkozó határozatot módosította. A módosításnak megfelelően a támogatás kifizetése 
megtörtént. 
- A 44/2012.(IV. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület a Csillagász Kör kérelméről 
döntött. A Csillagász Kör képviselőjével felvette a kapcsolatot, egyeztetések folynak. A 
gyöngyösi Építésügyi Hatósággal történő személyes találkozó alkalmával kívánják tisztázni 
az építési lehetőségeket. 
- A 34/2012.(IVI. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület elfogadta a gyámhatósági 
beszámolókat. A beszámoló a Heves Megyei Gyámhivatalához megküldésre került. 
- A 25/2012.(III. 14.) számú határozatában az iskolai könyvtárfejlesztésről döntött a 
Képviselő-testület. A pályázat beadásra került. 
-  A 46/2012.(IV. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Köztisztviselői 
Nap megtartásáról. A döntésnek megfelelően a Hivatal június 29.-én zárva tart. 
 - A 47/2012.(IV. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület a Közbeszerzési Terv 
elfogadásáról döntött. A Közbeszerzési Terv kihirdetésre került Gyöngyöstarján Honlapján.  
- A 39/2012.(IV. 26.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület az ÁMK 
igazgatójának vezetői pótlékáról. A döntésnek megfelelően a vezetői pótlék módosításra 
került. 
Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 

 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 

II. Napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Antal János:  
A Gyöngyöspatai Rendőrőrs január hónapban alakult meg, de ténylegesen csak áprilistól 
működik. Július 1.-től, 24 fővel fogják ellátni a feladatot, de jelenleg csak 16 fővel dolgoznak. 
Amennyiben az őrs teljes létszámmal fog dolgozni, akkor a körzeti megbízottak maradnak a 
saját községükben. 
A beszámolóval kapcsolatban nincs szóbeli kiegészítése, hiszen a körzeti megbízott egy 
színvonalas, tartalmas előterjesztést készített. 
Amennyiben kérdés merül fel, úgy azt szívesen megválaszolja. 
 
Nagy Károly: 
Van-e arra esély, hogy a Rendőrőrsön bevezessék a 24 órás szolgálatot? 
Mi a véleménye a Gyöngyöspatán bevezetésre került mezőőri szolgálatról? 
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Antal János: 
Nem célszerű egy rendőrt egész éjszakára, szolgálatra beosztani a Rendőrőrsre. Ez 
tulajdonképpen a közterületről való rendőr elvonást jelentené.  
A mezőőri szolgálatról csak pozitívan tud nyilatkozni. Természetesen a lakosságot 
érzékenyen érinti a hozzájárulási díj megfizetése, de többnyire belátják, hogy a szolgálat 
bevezetése az Ő érdekükben történt. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a község közbiztonságáról szóló tájékoztatót – beleértve a 
Polgárőrség beszámolóját is – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a község közbiztonságáról szóló tájékoztatókat 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
III. Napirend: Beszámoló a 2011/2012. oktatási évről, a 2012/2013 oktatási 
év indításáról, valamint a közoktatást érintő változásokról 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szántó Marianna: 
Véleménye szerint sokkal jobban járna az Önkormányzat, ha nem óraadó pedagógusokkal 
kötnének szerződést, hanem fél státuszban alkalmaznának pedagógusokat. 
A közeljövőben a létszámkorlát véget ér, így lehetne állandó pedagógust alkalmazni. 
 
Jenei Károly: 
A beszámolót, ha részekre, intézmény-egységekre osztja érthető, világos, de ha egészében 
nézi hiányérzete támad. 
A jogszabály tervezet szerint sokkal több forrást vonnak el, mint amennyi fedezet kellene a 
feladat ellátására. Egyáltalán nem tiszta semmi, nem lehet dönteni ebben a kérdésben. 
Hogyan kezdi az iskola a 2012/2013-as tanévet? Az első félév folytatódik úgy, ahogyan 
eddig, s a II. félévben mi lesz? Sorolhatná fel a megválaszolatlan kérdéseket tovább, mint pl: 
az első félévben óraadó tanárt alkalmazzanak, s a második félévben hogyan tovább? 
 
Szántó Marianna: 
Teljesen igaza van az alpolgármester Úrnak. Az I. félévet el kell kezdeni úgy, mint eddig, 
még akkor is, ha nagyon sok tisztázatlan kérdés van. 
 
Nagy Károly: 
A jelenlegi értesülése szerint szeptembertől a takarítók és az iskolatitkár maradnak az 
Önkormányzatnál, míg a pedagógusokat átveszi az Állam. 
A döntést érdemes elhalasztani arra az időpontra, amikor már tisztábban lát az Önkormányzat. 
 
Szecskő Zsolt. 
Arról vitatkoznak, amit egyáltalán nem ismernek. Felesleges beszélni erről a dologról, 
szeptembertől indítani kell az oktatást úgy, mint eddig, s januárban majd meglátják hogyan 
tovább. Akkor, amikor már ismerik a változásokat, ismerik a jogszabályokat, döntenek a 
pedagógusok alkalmazásáról. 
Az biztos, hogy nagyon nehéz döntés előtt áll a Képviselő-testület, hiszen – tudomása szerint 
– elveszik az Önkormányzatoktól az iparűzési adó bevételt, a gépjárműadó bevétel egy részét, 
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s bizony más bevétele a gyöngyöstarjáni Önkormányzatnak nincs, és az iskolán kívül a falut is 
el kell látnia, fejlesztenie kell. 
 
Jenei Károly: 
A tanév kezdése előtt kellene leülni, közösen átnézni a már ismert jogszabályt és megbeszélni 
a jövőbeni dolgokat, feladatokat. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Célszerűnek tartaná, ha a beszámolót és a pedagógusok alkalmazására vonatkozó témát 
elhalasztanák, és egy rendkívüli testületi ülésen, vagy egy kibővített Kulturális és 
Településfejlesztési Bizottság ülésen tárgyalnák meg, ahol csak ez az egy téma kerülne 
napirendre. 
 
Jenei Károly: 
Teljes mértékben egyetért a képviselő Asszony felvetésével. 
 
Bálint Ira: 
Korábban úgy döntöttek, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában az angol nyelv 
tanítására, ezért az angol szakos tanár felvételét támogatja. 
Kéri, hogy az igazgató Asszony által készített tantárgy felosztást minden képviselő kapja 
meg. 
 
Szántó Marianna: 
Mindenképpen két angolszakos tanár felvételére lenne szükség. 
Óraadó tanárt is lehet felvenni, de az mindig költségesebb, mint az alkalmazásban álló. 
 
Jenei Károly: 
A Nemzeti Alaptantervet változtatják-e? 
 
Szántó Marianna: 
Igen, de a gyöngyöstarjáni iskolát nem érinti. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Javasolja, hogy augusztus elején térjenek vissza e témára. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy ezt a napirendet augusztus elején egy kibővített 
Kulturális és Településfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalják meg, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 48/2012. (VI. 21.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ 2012/2013-as tanévéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Művelődési 
Központ 2012/2013-as tanévéhez szükséges anyagi forrásainak biztosításáról a 2012. 
augusztus első felében tartandó Kulturális és Településfejlesztési Bizottság és Pénzügyi és 
Szociális Bizottság együttes ülése után dönt. 
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A Képviselő-testület felhívja a Bizottságok elnökeinek figyelmét, hogy a bizottsági ülést a 
fenti időszakban egy időpontra hívják össze. 
 
Felelős: Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna, Szecskő Zsolt 
Határidő: 2012. július 31. 
 
 
- Nyári Napközi biztosítása 
 
Nagy Károly: 
Az igazgató Asszony felmérte az igényeket: 
Ezen a héten 11 gyermek felügyeletéről kellett gondoskodni, melyet Varnyu Rita 
közművelődési előadó látott el. 
A következő héten 8 gyermekről van szó, s azt követő héten pedig 7 gyermekről. A 7 
gyermek felügyelete megoldott, hiszen Varnyu Rita azon a héten indít egy tábort, s ott el lehet 
helyezni a gyerekeket. 
A jövő hetet viszont valahogyan meg kell oldani, s ebben kéri az igazgató Asszony segítségét. 
 
Szántó Marianna: 
Tudomása szerint a gyermekek részére a nyári napközi biztosítása gyermekvédelmi törvény 
hatálya alá esik. Az Ő feladata abban nyilvánult meg, hogy mérje fel az igényeket. 
A pedagógusok a szabadságukat töltik, de külön szerződést lehet kötni a feladat ellátására. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a Képviselő-testületnek, bízzák meg az igazgató Asszonyt a gyerekek 
felügyeletének a megoldásával. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

 Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 49/2012. (VI. 21.) számú határozata 
nyári gyermekfelügyeletről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 25-29. közötti 
időszakra nyári gyermekfelügyeletet biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhívja az Általános Művelődési Központ igazgatójának figyelmét, 
hogy a pedagógusok részvételével a nyári gyermekfelügyeletet szervezze meg. A nyári 
gyermekfelügyelet költségét, mely a pedagógusok besorolási bérével azonos megbízási díjnak 
megfelelő összeg, az Önkormányzat biztosítja. 
 
Felelős: Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: 2012. július 25. 
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- ÁMK TÁMOP 3.4.3-11/2 iskolai tehetséggondozás pályázata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Az előterjesztésben a pályázat összköltségeként 15 millió Ft-ot jelöltek meg, de, ha a 
részösszegeket összeadja, akkor az, kevesebb összeget mutat. 
 
Nagy Károly: 
A pályázat benyújtásához önrészt nem kell biztosítania az Önkormányzatnak 
 
Szántó Marianna: 
A pályázat benyújtása semmi pénzébe nem kerül az Önkormányzatnak. Előleget lehet 
felvenni, s, ha az felhasználásra került és az elszámolása megtörtént, újabb előleg felvételére 
van lehetőség. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben a pályázat benyújtásának nincs anyagi vonzata az Önkormányzatra nézve, akkor 
egyet lehet érteni a benyújtásával. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 50/2012. (VI. 21.) számú határozata 
TÁMOP 3.4.3-11/2 iskolai tehetséggondozás pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Általános Művelődési Központ (3036 
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) által Új Széchenyi Terv TÁMOP 3.4.3-11/2 jelű kiírásra 
iskolai tehetséggondozás pályázat benyújtását támogatja. 
 
A projektben érintett, az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény rendelkezik 
Intézményi Esélyegyenlőségi Tervvel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Általános Művelődési Központ igazgatóját a pályázat 
benyújtására és a jegyzőt a pályázat aláírására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges fenntartói 
nyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős:    Szántó Marianna igazgató, Dr. Jakab Csaba jegyző  
Határidő:  2012. június 22. 
 
(Dénes László részvétele nélkül folytatódik az ülés) 



 112 

 

IV. Napirend: Beszámoló az Egészségügyi Igazgatási Társulás 
Gyöngyöstarján tevékenységéről, gazdálkodásáról, az ellátott 
feladatokról 

 (az előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovics Antal: 
Tájékoztatja a jelenlévőket a 2012. július 1.-től hatályba lépő változásokról. 
 
Bálint Ira: 
Miben tudná segíteni az Önkormányzat a Doktor Urat? 
 
Dr. Petrovics Antal: 
Ismerve az Önkormányzat anyagi helyzetét, csak olyan segítséget kér, melynek nincs 
pénzügyi vonzata. 
Nagyon jónak tartaná, ha az orvosi rendelővel szembeni gépkocsi parkoló tisztántartásáról a 
közcélú munkások igénybevételével gondoskodna az Önkormányzat.  
 
Nagy Károly: 
Ennek a kérésnek a teljesítésével semmi probléma nincs. Meg fogják oldani. 
Kéri a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az Egészségügyi Igazgatási Társulás 
Gyöngyöstarján tevékenységéről, gazdálkodásáról, az ellátott feladatokról szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
 

V. Napirend: Beszámoló a Mátra Fejlesztő Központ Kft. 2011. évi 
tevékenységéről, 2012. évi terveiről 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Papp Zoltán: 
Szóbeli kiegészítése nincs, a kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Nagy Károly: 
Az Önkormányzat tulajdonában vannak különböző gépek, mint pl: betonkeverő, kistraktor, 
damilos fűkasza, melyek bérbeadása az Önkormányzatnak bevételi forrást jelenthetne. A 
Mátra Fejlesztő Központban az Önkormányzatnak is van tulajdonrésze, így kérdése, hogy a 
Központ működését lehet-e afelé orientálni, hogy a felsorolt a gépeket bérbe adhassák? 
 
Papp Zoltán: 
A Mátra Fejlesztő Központ gépek bérbeadására jelenleg nem alkalmas, de egy megfelelő 
üzleti terv kidolgozását követően alkalmas lehet rá. 
 
Nagy Károly: 
Szeretne hallani a jövőbeni tervekről. 
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Papp Zoltán: 
Minden bizonnyal a Képviselő-testület az un. Kántor ház felújítására kíváncsi. 
A felújításra beadott pályázatot ugyan elnyerte a Mátra Fejlesztő Központ, de mivel az 
előfinanszírozású, így a megvalósítása egyelőre tolódik, hiszen a tagoknak nem áll a 
rendelkezésére a felújítás elindításához szükséges 8 millió Ft. A kivitelezővel tárgyalások 
folynak, de még semmi sem biztos. Szeptember elején írásos tájékoztatást fog kapni a 
Képviselő-testület e témával kapcsolatban, hiszen a pályázat él, annak megvalósítását szem 
előtt tartja a Fejlesztő Központ.  
Várják az Önkormányzat felkérését is a különböző pályázatírással kapcsolatban. 
 
Nagy Károly: 
A Fejlesztő Központ működésének eddig az Önkormányzat csak nyertese volt, de sajnos a 
jövőt nem látják tisztán. A Kántor ház felújítása az Önkormányzat számára is nagyon fontos, 
de a megvalósításához anyagi támogatást nem tud biztosítani. 
 
Papp Zoltán: 
Kéri, hogy az Önkormányzat pontosan írja le, milyen segítséget kér a Fejlesztő Központtól, s 
azt követően elkészítik az üzleti tervet. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a Mátra Fejlesztő Központ tájékoztatóját elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a Mátra Fejlesztő Központ Kft. 2011. évi tevékenységéről, és a 2012. évi 
terveiről szóló beszámolót egyhangú szavazással tudomásul veszi. 
 

VI. Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

VII Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Közművelődési rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2012. (VI. 22.) 

ÖNKORMÁNYZATI rendelete 
a közművelődésről szóló 7/2004. (III. 1.) rendelet módosításáról 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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2. Az ÁMK Napköziotthonos Óvoda maximális létszámtól való eltérés engedélyezése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Tiborné: 
2012. szeptember 1.-től az óvoda kiscsoportjának létszáma várhatóan 26-27 fő lesz, ezért kell 
a csoportlétszám emelést végrehajtani. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért az óvoda kiscsoportjának létszámemelésével, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 51/2012. (VI. 21.) számú határozata 
óvodai csoportlétszám meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÁMK 
igazgatójának bejelentését az óvodai létszám alakulásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított jogköre alapján a törvény 3. számú melléklet 
II. 7. pontja alapján az ÁMK Napköziotthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól 
eltérést az alábbiak szerint engedélyezi: 
1. Pillangó csoport: (kiscsoport) 30 fő 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg az ÁMK 
igazgatója részére. 
 
Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  8 napon belül 
 
3. Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint a Családi Napközibe húszhónapos kortól kezdődően – az előterjesztéstől 
eltérően - 3. évet betöltő életkori szakaszhoz tartozó gyermekek, napközbeni ellátását kellene 
biztosítani. 
 
Szántó Marianna: 
Azért lenne célszerű az 5. évet megjelölni, mert akkor már kötelező az óvoda. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja az előterjesztésben meghatározottak szerint a határozati javaslat elfogadását, kéri, 
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 52/2012. (VI. 21.) határozata  
az Általános Művelődési Központ Alapító iratáról szóló 

19/2012. (III. 14.) határozat módosításáról 
 

A 19/2012. (III. 14.) határozat 3.12 pont 

„3.12. 889102 Családi napközi 
Húszhetes kortól kezdődően 14 évet betöltő életkori szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni 

ellátása.”  

helyébe 

„3.12. 889102 Családi napközi 
A Családi Napközi Szakmai Programja alapján húszhónapos kortól kezdődően 5. évet betöltő 
életkori szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai 
ellátásba bevonható gyermekek körét meghatározhatja.”  
szöveg lép. 

 

A 19/2012. (III. 14.) határozat az alábbi 3.16. ponttal egészül ki: 

„3.16. 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Az Önkormányzat közművelődésről szóló rendelete alapján az ÁMK kezelésében levő 
ingatlanok közművelődési feladatokkal összefüggő üzemeltetési költségei.” 
Ez a határozat 2012. június 21. napján lép hatályba. Az alapító okirat egységes szerkezetbe 
való foglalását követően ez a határozat hatályát veszti. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési szerv alapító okiratát 
foglalja egységes szerkezetbe és a változást a Magyar Államkincstár részére jelentse be. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba 
Határidő:  azonnal 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 53 /2012. (VI. 21.) határozata az 
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratáról  

(egységes szerkezetben) 
 

 

1. A költségvetési szerv 
Neve: Általános Művelődési Központ 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
 
Intézményegységek: 
1/A. Általános Művelődési Központ, Napköziotthonos Óvoda Gyöngyöstarján 

Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 

1/B. Általános Művelődési Központ, Általános Iskola Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 

1/C. Általános Művelődési Központ, Művelődési Ház és Könyvtár Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
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1/D. Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Konyha 
Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 

1/E. Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Családi Napközi. 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1.  
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével) 
851020 Óvodai nevelés 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 
3. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 

3.1. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
A konyha biztosítja az óvodai, iskolai menza, iskolai napközi, valamint a költségvetési 
szervben dolgozó alkalmazottak étkeztetését. A konyha vendégétkeztetést is ellát. Az 
étkeztetési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az alábbi szakfeladatokon 
látja el: 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

 

3.2. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció 
biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, amely a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Iskolai előkészítő oktatás: 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig az 
óvodába bejáró gyermekek ellátása, óvodai nevelése személyiség fejlesztése 

Engedélyezett férőhelyek száma: 90 fő 
3.3 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  
 

3.4. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 
évfolyam) 

a) Tanköteles tanulók számára szervezett elemi ismereteket nyújtó 1-4 osztályos oktatás, 
legalább 1 osztály évfolyamonként, melynek további célja a középfokú oktatásra való 
felkészítés. Felvehető tanulók maximális létszáma 1-4 évfolyamig: 30 fő/osztály.  

b) Általános Iskolába bejáró tanulók ellátása, 
c) tanórán kívüli szervezett foglalkoztatás az oktatásban részesült tanulók részére 

diáksportkör és szakkörök szervezésével, 
d) házi versenyek, tanulmányi versenyek szervezése és más versenyeken való részvétel, 
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e) oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése, szükség szerint szakmai szervek 
igénybevételével, 

f) könnyített testnevelés, gyógy-testnevelés megszervezése, 
g) iskolai könyvtár biztosítása. 
 

3.5. 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  
 

3.6. 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 
Felvehető tanulók maximális létszáma 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály.  

a) Tanköteles tanulók számára szervezett elemi ismereteket nyújtó 5-8 osztályos oktatás, 
legalább 1 osztály évfolyamonként, melynek további célja a középfokú oktatásra való 
felkészítés. Felvehető tanulók maximális létszáma 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály.  

b) Általános Iskolába bejáró tanulók ellátása, 
c) tanórán kívüli szervezett foglalkoztatás az oktatásban részesült tanulók részére 

diáksportkör és szakkörök szervezésével, 
d) házi versenyek, tanulmányi versenyek szervezése és más versenyeken való részvétel, 
e) oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése, szükség szerint szakmai szervek 

igénybevételével, 
f) könnyített testnevelés, gyógy-testnevelés megszervezése, 
g) iskolai könyvtár biztosítása. 
 

3.7. 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  
 

3.8. 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
a) Napközi otthonos ellátás – menza, 
b) tanulószoba biztosítása, 
c) napközis pedagógiai célú oktatás megszervezése nevelői felügyelettel. 
 

3.9. 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 
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c) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

d) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  

 
3.10. 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

a) segítségnyújtás a házi feladat elkészítéséhez, 
b) segítségnyújtás a tananyag értelmezéshez, 
c) írásbeli feladatok ellenőrzése, 
d) szóbeli kikérdezés. 
 

3.11. 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
e) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

f) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  

 
3.12. 889102 Családi napközi 

A Családi Napközi Szakmai Programja alapján húszhónapos kortól kezdődően 5. évet betöltő 
életkori szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai 
ellátásba bevonható gyermekek körét meghatározhatja. 

 
3.13. 910123 Könyvtári szolgáltatások 

Iskolai könyvtári szolgáltatások ellátása. 
 

3.14. 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 
Oktatás keretében kötelező testnevelési, illetve diáksport feladat-ellátáson kívüli – a diáksport 
keretébe tartozó tevékenységek ellátása. 

3.15. 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó 
programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadások elszámolása. 
 

3.16. 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Az Önkormányzat közművelődésről szóló rendelete alapján az ÁMK kezelésében levő 
ingatlanok közművelődési feladatokkal összefüggő üzemeltetési költségei. 
 

4. Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

5. Működési köre:  
Gyöngyöstarján közigazgatási területe, valamint más, nem Gyöngyöstarján község 
közigazgatási területéről érkező tanulók ellátása a maximális létszám erejéig, valamint 
Gyöngyöstarján közigazgatási területe, valamint más, nem Gyöngyöstarján község 
közigazgatási területéről óvódás korú gyermekek, ellátása a maximális létszám erejéig.  

 
6. Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó, felügyeleti szervének neve, 

székhelye: 
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Gyöngyöstarján, Önkormányzatának Képviselő-testülete 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór 
tér 3. 

 
7. Intézmény típusa: Többcélú közoktatási intézménytípuson belül általános művelődési 

központ 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő. 

a) A Költségvetési szerv jogi személy,  
b) a Költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal alá 

tagozódik, amely – a két szerv között megkötött Együttműködési Megállapodásnak 
megfelelően – ellátja azon gazdálkodási feladatokat, amelyek személyi és tárgyi feltétele 
az intézményben nem áll fenn. 
 

8. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
a) Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 5. szám alatt lévő 

ingatlan (melyben a következő tagintézmények kapnak helyet: az Általános Iskola, a 
Művelődési Ház), azok helyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, 
berendezéseket, felszereléseket és számítástechnikai eszközöket térítésmentesen 
használhatja. 

b) Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1. 
szám alatt lévő ingatlan helyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, 
berendezéseket, felszereléseket és számítástechnikai eszközöket térítésmentesen 
használhatja. 

A Költségvetési szerv sem, az ingóságokat, sem az ingatlant nem idegenítheti el (kivéve a 
selejtezési szabályzat szerint), és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott 
(adományok) vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. 

 
9. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 

rendje:  
A Képviselő-testület – pályázat alapján – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, és a végrehajtására vonatkozó 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben, 
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a nevelési oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendeletben meghatározott feltételek 
fennállása esetén 5 évre intézményvezetőt nevez ki. 
 

10. A költségvetési szerv bélyegzőjének felirata: 
 
 
Körbélyegző: 

Általános Művelődési Központ, Gyöngyöstarján  
 

Bélyegző használatára jogosultak: 
Mindenkori igazgató 
Mindenkori intézményegység vezető helyettes 
Élelmezésvezető 
Iskolatitkár 

 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
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jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó. 
 
Az alapító okirat 2012. június 21. napján lép hatályba. A jelen alapító okirat hatálybalépésével 
egyidejűleg a 19/2012. (III. 14.) határozata az Általános Művelődési Központ Alapító 
Okiratáról visszavonásra kerül. 
 
 
4. Szociális rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
Az ápolási díjat igénylők száma évről-évre emelkedik, s a méltányosságból adható ápolási 
díjak összegei mind az Önkormányzat költségvetését terhelik. Ennek ellenére nem venné ki a 
szociális rendeletből ezt az ellátási formát, de korlátozná annak kifizetését. 
Konkrétan arra gondolt, ha pl. valaki kórházból kerül haza, és ápolásra szorul, annak a 
hozzátartozójának 3 hónap időtartamra meg lehetne állapítani, méltányosságból az ápolási 
díjat, s azt követően pedig a család oldja meg az ellátását. 
Az átmeneti segély biztosítását azért nem tartja jónak, mert az emberek szégyellik, és nem 
igénylik. 
 
Jenei Károly: 
Nem szabad hozzányúlni ehhez az ellátási formához, hiszen azzal, hogy ápolási díj 
folyósítására jogosult valaki, az továbbra is fenntartja az egészségügyi jogosultságot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Három hónapon túli betegség esetén, alanyi jogon jár az ápolási díj. 
 
Csontos József: 
Nem javasolja a méltányossági ápolási díj megszűntetését. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azon kellene elgondolkodni, hogyan lehetne leszűkíteni azok körét, akik méltányossági 
alapon kérik az ápolási díj megállapítását. 
 
Jenei Károly: 
Azt is el tudná képzelni, hogy megszűntetnék az ápolási díjnak ezt a formáját, s azt követően 
egyedi elbírálás alapján döntene a Pénzügyi és Szociális Bizottság. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy szüntessék meg a méltányossági alapon adható ápolási díjat, 2012. 
szeptember 30.-i hatállyal, s addig találja ki a Pénzügyi és Szociális Bizottság, hogy milyen 
segítséget ad a rászorulóknak.  
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen és 2 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2012. (VI. 22.)  

ÖNKORMÁNYZATI rendelete  
a SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 12/2009. (IV. 24.) 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
5. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj mértékéről szóló rendelet módosítása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének   

14/2012. (VI.22.)  
önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő 

díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
6. Önkormányzati utak javítása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Javasolja az Andezit Kft. árajánlatának az elfogadását. 
 
Nagy Károly:  
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért, és egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 54/2012. (VI. 21.) számú határozata 

belterületi utak kátyúzásáról és burkolatsüllyedések javításáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2012. évben az önkormányzati 
belterületi utak kátyúzásával és a burkolatsüllyedések javítási munkáival az árajánlatok 
alapján az Andezit Kft.-t (3200 Gyöngyös, Vasút út 5., Cégjegyzékszám: 10-09-023518, 
Adószám: 11710796-2-10) bízza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést kösse meg. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester  
Határidő: 30 napon belül 
 

7. Kistérségi feladatellátás  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A 2013. január 1-jén hatályba lépő új jogszabály miatt a többcélú társulásban résztvevő 
tagönkormányzatoknak dönteniük kell, hogy az eddig a társulás által ellátott feladatokat 
hogyan kívánják biztosítani. 
Arra gondoltak, hogy amennyiben 2013. évben az Önkormányzat számára aránytalan terhet 
jelentene a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban való részvétel, úgy 
Gyöngyöstarján Önkormányzata, 2012. december 31.-vel felmondja a társulási 
megállapodást. Az ellátandó feladatokat, Gyöngyöshalász, Nagyréde, Gyöngyösoroszi, Szücsi 
és Gyöngyössolymos Önkormányzatával közösen, mikro-térségen belül kívánja ellátni. 
Kéri a képviselőket, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 55/2012. (VI. 21.) számú határozata 
kistérségi feladatellátásról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi 
feladatellátásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 
társulási megállapodását – amennyiben az 2013. évben az Önkormányzat számára aránytalan 
terhet jelentene - 2012. december 31. napjával felmondja, a társulásból 2012. december 31. 
napjával kiválik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a társulásból kiválással 
összefüggő intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  folyamatos 
 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az alábbi feladatokat kívánja Gyöngyöshalász, 
Nagyréde, Gyöngyösoroszi, Szücsi, Gyöngyössolymos községekkel alakított társulás útján 
2013. január 1. napjától elláttatni: 
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- Logopédia   
- Értelmi fogyatékosok nappali ellátása 
- Házi segítségnyújtás   
- belső ellenőrzés, 
- családsegítő szolgálat, 
- gyermekjóléti szolgálat. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatról 
tájékoztassa a Társulást. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  5 napon belül 
 
8. Leader Kiadvány megjelentetése  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 56/2012. (VI. 21.) számú határozata 
térségi kiadvány költségeihez hozzájárulásról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület „Látni és láttatni, 
Dél-Mátra a mi térségünk” című kiadványához önkormányzati hozzájárulásként és a 
kiadványban megjelenés költségeként 65 000 Ft támogatást biztosít az Egyesület részére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás összegét az 
Egyesület számlájára utalja. 
 
Felelős:    Nagy Károly polgármester  
Határidő:  15 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az általános tartalék terhére a 890301 
Civil szervezetek támogatása előirányzatát a fenti támogatási összeggel növelje meg. 
 
Felelős:    Dr. Jakab Csaba jegyző  
Határidő:  2012. szeptember 6. 
 
9. Térfigyelő rendszer kiépítése 
 
Nagy Károly: 
Az idén mindenképen el kell kezdeni a kivitelezését. Több tisztázatlan dolog van még, a 
tárgyalások folynak, remélhetően hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok. 
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 10. Heves Megyéért kitüntető díj adományozása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy ez évben is a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására dr. Petrovics 
Antal háziorvost terjesszék fel. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 57/2012. (VI. 21.) számú határozata 
dr. Petrovics Antal Béla felterjesztéséről Heves Megyéért díjra 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. 
Petrovics Antal Béla (szül: Gyöngyös, 1958. 02. 08. an: Dér Ilona, lakcíme: 3036 
Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 2. szám) gyöngyöstarjáni felnőtt háziorvost javasolja 
2012. évben a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, a felterjesztést küldje meg a Heves 
megyei Közgyűlés elnökének. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  15 napon belül 
 
11. AVE által megküldött szemétszállítási díjra vonatkozó fizetési meghagyás 
 
Nagy Károly:  
Az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. a 2012. évi szemétszállítási díj kompenzációjára 
vonatkozó, 300.000 Ft összegű fizetési meghagyást nyújtott be, melyet természetesen az 
Önkormányzat nem kíván kiegyenlíteni. 
 
Jenei Károly: 
Nincs olyan jogszabály, ami alapján a szolgáltató kérhetné ezt az összeg megfizetését az 
Önkormányzattól. Semmiképpen nem szabad kiegyenlíteni a számlát. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy a fizetési meghagyás ellen ellenmondást 
nyújtson be az Önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 58/2012. (VI. 21.) számú határozata 
az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. követeléséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVE Gyöngyösi 
Hulladékkezelő Kft. követelését, mely a 2012. évi szemétszállítási díj kompenzációjára 
vonatkozik, nem ismeri el. A követelés összege 297 518 forint. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő 
Kft. fizetési meghagyása ellen ellentmondást nyújtson be.  
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  2012. július 4. 
 
12. Siófok belterület 7452 hrsz-ú ingatlan megosztás és tulajdonrész megszüntetése 
 
Nagy Károly: 
Az üggyel kapcsolatban egyeztetések, tárgyalások vannak, jelenleg a harmadik tárgyalásnál 
tartanak, de konkrétumról még nem tud beszámolni a Képviselő-testületnek. 
Július 3.-án Ostoros Önkormányzatánál kerül sor ismét egy megbeszélésre, amelyen a Jegyző 
Úr és Dr. Lukács Zoltán ügyvéd Úr fog részt venni. 
 
13. Gyöngyöstarján Községért emlékérem adományozása 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az idén Sankovics Jánosné, Petrovics doktor Úr volt asszisztense kapja meg a 
Gyöngyöstarjánért emlékérmet. 
Évtizedek óta segítette a háziorvosok munkáját, a lakosok szerették. Az elmúlt évben vonult 
nyugdíjba. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 59/2012. (VI. 21.) számú határozata 
Gyöngyöstarján Községért emlékérem adományozásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a díszpolgári cím, a 
Gyöngyöstarján Községért emlékérem, valamint a kiemelkedő társadalmi tevékenységért 
díszoklevél alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2010. (IV. 23.) önkormányzati 
rendelet 4. §-a alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a község egészségügyi szolgálatában teljesített 
munkájáért Gyöngyöstarján Községért emlékérmet adományoz Sankovics János Ferencné 
részére (Gyöngyös, Epreskert u. 18, születési neve Tasi Mária, anyja neve: Horváth Mária, 
született Gyöngyös, 1948. szeptember 8.). 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az emlékérmet ünnepélyes 
keretek között az Önkormányzat rendezvényén nyilvánosan adja át és az adományozásról a 
Gyöngyöstarjáni Hírmondó következő számában tájékoztassa a lakosságot. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  2012. augusztus 31. 
 
 
14. „Baross Gábor Napház Középület Program az Észak-magyarországi régióban” 
című, KRNKP-09 jelű pályázat  
(előterjesztés írásban csatolva) 
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Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért a Károly Róbert Főiskola által felkínált együttműködési 
lehetőséggel és az együttműködési megállapodás aláírásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 60/2012. (VI. 21.) számú határozata 
együttműködési megállapodás megkötéséről a Károly Róbert Főiskolával 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Károly Róbert Főiskola által felkínált 
együttműködési lehetőséggel élni kíván és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Károly Róbert Főiskola (3200 
Gyöngyös, Mátrai u. 36) „Baross Gábor Napház Középület Program az Észak-magyarországi 
régióban” című, KRNKP-09 jelű pályázatának megvalósítására, az abban történő 
együttműködésre az Együttműködési megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 5 napon belül 
 
15. Közművesítési hozzájárulás  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, az előterjesztés alapján, egyhangú szavazással az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2012. (VI.22.)  
ÖNKORMÁNYZATI rendelete  

a KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZÓLÓ 6/2009. (II. 27.) RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 
16. Vízmű üzemeltetési szerződés megkötése 
(írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte az ivóvízhálózatra vonatkozó üzemeltetési 
szerződést, aláírás végett. Egyelőre a szerződést nem írták alá, mert több tisztázatlan kérdés 
merült fel. 
2012. július 1.-től új Vízi közmű szolgáltatási törvény jelenik meg, amelyben több változás is 
lesz. A leglényegesebb, hogy ezen túl a szolgáltatás üzemeltetését meg kell versenyeztetni. A 
július 1-je előtt megkötött szerződések 15-30 évre kötendők. 
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Nagy Károly:  
Javasolja a szerződéstervezetben aláhúzással jelölt módosításokkal a szerződés megkötését. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 61/2012. (VI. 21.) számú határozata 
Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatási szerződéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. Üzemeltetési Szerződését ivóvízhálózat üzemeltetésére és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést kösse 
meg. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  5 napon belül 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 óra 55 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Jenei Károly Csontos József 
alpolgármester képviselő 

 
 
 


