
 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

2012. szeptember 6. napján 17 órakor 
 

megtartott 
 

üléséről készült 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 



 129 

 
 
 
 

Rendelet 16/2012.(IX. 7.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 1/2012. (II.3.) rendelet módosításáról 

Rendelet 17/2012. (IX. 7.) 
 

A temető használatáról, kezeléséről és 
rendjéről szóló 3/2004. (II. 20.) rendelet 

módosításáról 

Határozat 62/2012. (IX. 6.) A Családi Napközi működéséről 

Rendelet 18/2012. (IX. 7.) A Gyermekek támogatásáról és a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006. 

(V. 12.) rendelet módosításáról 

Rendelet 19/2012. (IX. 7.) Az önkormányzati intézmények élelmezési 
nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és 

munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 
10.) rendelet módosításáról 

Határozat 63/2012. (IX. 6.) KEOP 4.9.0 pályázathoz szükséges előkészítő 
munkák pénzügyi fedezetéről 

Határozat 64/2012. (IX. 6.) Kistérségi feladatellátásról 

Határozat 65/2012. (IX. 6.) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 

Határozat 66/2012. (IX. 6.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

Határozat 67/2012. (IX. 6.) A pedagógus szakvizsgáról 

Rendelet 20/2012. (IX.7.) 
 

Önkormányzati rendelete a tiltott, 
közösségellenes magatartások eljárási 
szabályairól és tiltott, közösségellenes 

magatartásokat tartalmazó tényállások 
módosításáról 

Határozat 68/2012. (IX. 6.) Brassó utcai pincék körüli közterület 
értékesítéséről 



 130 

Határozat 69/2012. (IX. 6.) Kossuth utcai fák kivágásáról 

Határozat 70/2012. (IX. 6.) Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület támogatása 

Határozat 71/2012. (IX. 6.) Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 
támogatása 

Határozat 72/2012. (IX. 6.) Az iskola működtetéséről  



 131 

 
 
Tartalomjegyzék:  
Napirendi javaslat: ............................................................................................................... 133 
Napirend előtt:...................................................................................................................... 134 

1. A két ülés között végrehajtott feladatok..................................................................... 134 
2. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója............................................................ 135 
3. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója ......................................... 135 
4. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója ....................................................................... 135 
5. Általános iskola tájékoztatója..................................................................................... 135 

I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása ........ 137 
II. Napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása............................................ 139 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 16/2012. (IX. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 

ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL................................................................................. 139 

III. Napirend: Az Önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása........................ 139 
IV. Napirend: Indítványok, bejelentések ........................................................................... 140 

1. A temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló rendelet módosítása ............. 140 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 17/2012. (IX. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TEMETŐ 
HASZNÁLATÁRÓL, KEZELÉSÉRŐL ÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 3/2004. (II. 20.) 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL................................................................................. 141 
2. Gyermekvédelmi rendelet módosítása ....................................................................... 141 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 62/2012. (IX. 6.) számú határozata  

a Családi Napközi működéséről...................................................................................... 143 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 7.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 11/2006. (V. 12.) RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL........................................................................................................ 143 
3. Intézményi és étkezési térítési díj rendelet módosítása.............................................. 144 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉENK 19/2012. (IX. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI 
NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI 

ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 11/2010. (IX. 10.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 144 
4. KEOP -2011-4.9.0 pályázat - fűtéskorszerűsítés ....................................................... 144 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 63/2012. (IX. 6.) számú határozata 

KEOP 4.9.0 pályázathoz szükséges előkészítő munkák pénzügyi fedezetéről............ 144 
5. Kistérségi feladatellátás.............................................................................................. 145 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 64/2012. (IX. 6.) számú határozata 

kistérségi feladatellátásról ............................................................................................... 146 
6. Társulási megállapodás módosítása ........................................................................... 146 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 65/2012. (IX. 6.) számú határozata 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról.................................................................................................................... 146 

7. ÖNHIKI pályázat ....................................................................................................... 148 



 132 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 66/2012. (IX. 6.) számú határozata az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról........................................................................................ 148 

8. Pedagógus továbbképzési terv ................................................................................... 149 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 67/2012. (IX. 6.) számú határozata  

pedagógus szakvizsgáról .................................................................................................. 150 
9. Rendelet szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről .............................. 150 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 20/2012. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK ELJÁRÁSI 
SZABÁLYAIRÓL ÉS TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKAT 

TARTALMAZÓ TÉNYÁLLÁSOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.......................................... 151 
10. Brassó utcai pinceterület ügye.................................................................................. 151 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 68/2012. (IX. 6.) számú határozata 

Brassó utcai pincék körüli közterület értékesítéséről ................................................... 151 
11. Veszélyes fakivágás a Kossuth utcában ................................................................... 152 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 69/2012. (IX. 6.) számú határozata 

Kossuth utcai fák kivágásáról ......................................................................................... 152 
12. Idősek Világnapja megrendezése ............................................................................. 152 
13. Postahivatal nyitva tartása ........................................................................................ 152 
14. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kérelme..................................... 153 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 70/2012. (IX. 6.) számú határozata 

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatása ................................... 154 
15. Községi Sportkör anyagi támogatása ....................................................................... 154 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 71/2012. (IX. 6.) számú határozata 

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör támogatása............................................................ 155 
16. Kovács Karolina áthelyezése.................................................................................... 155 
17. Általános iskola működtetése................................................................................... 155 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 72/2012. (IX. 6.) számú határozata  

az iskola működtetéséről.................................................................................................. 155 
 
 



 133 

 
 
Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 6. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna  
Csontos József (18 óra 10 perc után) 
Bálint Ira (17 óra 25 perc után) 
Szecskő Zsolt 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

 Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 4 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 módosítása 
        Előadó: Nagy Károly polgármester  

         
III. napirend: Az Önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Indítványok, bejelentések 

 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
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Napirend előtt: 
 
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 
- A nyáron a Hősök utcai hídkorlátot összetörte egy személygépkocsi. A biztosítóhoz 

bejelentették, a kárfelvétel megtörtént. A kandeláberek megrendelése még nem történt 
meg, mivel annak az árajánlata nettó 800.000 Ft 

- A Sósi-réti és a fajzati területre az idén nem kapta meg az Önkormányzat a terület alapú 
támogatást. Emiatt fontos, hogy mielőbb ki legyenek takarítva a területek a bokroktól. 
Három hete sikerült egy olyan vállalkozót találni, akinek ennek a munka elvégzéséhez 
megfelelő gépe van. Természetesen ennek ára van, hektáranként bruttó 88.900 Ft. A Sósi-
réti terület 22 hektár, míg Fajzat 17 hektárt foglal magába Úgy gondolták, hogy összesen 
15-16 ha-t kellene géppel rendbe tetetni, ami megközelítőleg 1,4 millió Ft. A fennmaradó 
területet a télen a közmunkásokkal tisztíttatnák ki. 
Ezzel kapcsolatban a gyors döntés érdekében négy képviselővel tudott egyeztetni. 
Ez a kiadás várhatóan 1-2 éven belül megtérül. 

(Bálint Ira részvételével folytatódik az ülés) 
- Megkezdődött a szeméttelep rekultivációja, 2012. augusztus 24-én a munkaterületet 

átadásra került. A rekultiváció 11 település közösen elnyert pályázatából fog létre jönni, 
még ebben az évben. A rekultiváció tereprendezéssel és Visontáról odaszállított 
földréteggel fog megvalósulni. 

- A nyáron többször volt ivóvíz csőtörés a bevezető főgerincen. Ez nem csak 
gyöngyöstarjáni jelenség. Érdeklődésre azt a tájékoztatást kapta, ahol eternit csövekkel 
oldották meg az ivóvíz elvezetést, ott a szokatlan szárazság miatt a talajmozgásnak 
köszönhetően széttörnek, vagy megrepednek a vezetékek. Többször élt kifogással a 
Vízmű Zrt. felé a víz minősége miatt. Jelenleg a község teljes területén szivacsos 
átmosatást végeznek a lerakódott homok és vastartalom megszüntetéséért.  

- A „Nyárbúcsúztató” elnevezésű rendezvényt augusztus 18-19-20-án megtartották. 
Véleménye szerint nem nagy elvárás az, hogy legalább az ünnepi megnyitóra eljöjjön a 
lakosság által választott képviselő. Ezzel a többször kiemelt összefogás ereje a település 
vezetésénél is tükröződne. Arról nem beszélve, hogy a jelenlévők sokszor keresik a 
képviselőket a rendezvény alatt. Nem elég, ha csak a megválasztott képviselők tudják, 
hogy a Képviselő-testület egységes, azt láttatni is kell a település lakossága felé. 

- A közcélú munkásokat megpróbálják a legjobban, jó értelemben „kihasználni”. Az elmúlt 
hónapokban több helyen, a belterületen lévő árkokat újították fel. A leglátványosabb a 
Nefelejcs utcai árok rendbetétele volt, ahová kőműves vállalkozót is kellett megbízni. A 
kőműves segítségével lett még a Széchenyi utcai patak oldalfala is felkövezve.  Az árkot 
a közmunkások előkészítették, a pályázaton nyert sóderrel és cementtel betont kevertek, a 
pályázaton nyert betonkeverővel. Szintén a pályázaton nyert kistraktorral és utánfutóval 
kiszállították a betont a helyszínre, és a kőműves beépítette. A kőműves helyi vállalkozó 
Harangozó László volt, aki a 250.000 Ft-os munkadíjából 30.000 Ft-ot felajánlott az 
önkormányzatnak, amit ez úton köszöni. 

- A hangos hírmondó és a mobilszínpad elszámolása sikeres volt, a mai nap megkapta az 
Önkormányzat a pályázati pénzt. Köszönet a jegyző úrnak és Kissné Mácsár Piroskának. 

- A Damjanich utcai pályázat nem nyert, pontosabban a pályázat megfelelt, csak a 
rendelkezésre álló keret merült ki, így tartalék listára került Gyöngyöstarján 
Önkormányzata. Információi szerint elképzelhető, hogy újra feltöltik a keretet és akkor 
automatikusan megkaphatják a pályázati összeget. 
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- Az iskolaudvari pályázatra vonatkozóan még mindig nincs döntés, a KEOP-os, 
fűtéskorszerűsítésre vonatkozó energetikai pályázat viszont még mindig nincs kiírva. 

 
Bálint Ira:  
A polgármester Úr tájékoztatóját kiegészítené azzal, hogy az iskolában a PVC padlóburkolás 
elkészült. Igaz, hogy esztétikailag több szülő is kifogásolta. A szülőket meg kellene nyugtatni, 
hogy ilyen minőségben ez volt a legolcsóbb padlóburkolat, s arról is tájékoztatni kellene a 
lakosságot, hogy a kivitelező igen csak kedvező áron végezte el a munkát. 
Tudomása szerint a vállalkozónak az iskola vezetése még nem köszönte meg a munkát. 
 
Szántó Marianna: 
Írásban valóban nem köszönték még meg a kivitelezőnek a munkát, de az évnyitón igen, és a 
helyi újságban is meg fog jelenni. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 
 
2. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Bizottság szociális témában az önkormányzati rendeletnek megfelelően döntött az ápolási 
díjakról, valamint egy gyermek részére állapított meg születési támogatást. Pénzügyi témával 
kapcsolatban megtárgyalta a Bizottság a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását, 
valamint az Önkormányzat I. féléves beszámolóját. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
3. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Bizottsági ülésen az iskola jövőbeni sorsáról, valamint a helyi újságban megjelenő 
cikkekről beszéltek. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökének tájékoztatóját 
egyhangú szavazással tudomásul veszi. 
 
4. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
5. Általános iskola tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
A linórum lerakása során beigazolódott, hogy sajnos a kivitelező előzetesen rosszul mérte fel 
a munkát. Erre a későbbiekben jobban oda kell figyelni. 
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Szántó Marianna: 
A probléma abból is adódhatott, hogy amikor az előzetes felmérés történt, még tanítás volt és 
nem lehetett teljes egészében a régi linóleum burkolatát felszedni, s így nem látszott jól az 
aljzatburkolat. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Több szülő fordult hozzá kérdéssel, hogy miért kellett a gyerekeknek az első tanítási napon 
már fél 12-kor hazamennie. Sok szülőnek ez gondot okozott. 
 
Szántó Marianna: 
Ünnepélyes tanévnyitó után három osztályfőnöki órát tartottak, s azt követően mentek haza a 
gyerekek. Az elmúlt évben az első napon, amikor a tanévnyitót tartották, napközi ellátás is 
volt, de alig volt rá igény.  
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Ezek szerint a napközis tanárok azon a napon, amikor az évnyitó volt, nem dolgoztak?  
 
Szántó Marianna: 
Azon a napon a napközit szervezték, illetve a szabadságuk ideje alatt osztották a 
tankönyveket, tehát, ha úgy nézzük azt a napot már előre ledolgozták. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A napközi szervezését már jóval az évnyitó előtt kellett volna elvégezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha tanítási nap van, a szülő nyugodtan elmegy dolgozni, s joggal gondolja, hogy a gyerek jó 
helyen van, reggel elengedi az iskolába, délután pedig a napközi keretén belül vigyáznak rá. 
Nem számít arra, hogy már délben hazaengedik a gyerekeket. 
A napközit korábban kellett volna megszervezni. 
 
Jenei Károly: 
Az ország területén általában, pénteken, vagy szombaton tartották az évnyitót az általános 
iskolákban, Gyöngyöstarján ettől eltért, és hétfőn tartották meg. 
Az iskola munkatervének kellene tartalmaznia a tanítás nélküli szüneteket is, de személy 
szerint abban nem olvasta. 
Megemlíti a nyári napközit, amikor a gyerekek felügyeletét az Általános Művelődési Központ 
Igazgató Asszonya csak úgy tudta megszervezni, ha a pedagógusok a szabadságuk ideje alatt 
plusz pénzt kaptak. 
 
Szántó Marianna: 
A pedagógus részére a nyári szünetben a legpraktikusabb a szabadságot kiadni. 
Részletes tájékoztatást ad a szabadságokról, az őszi szünetről, melyet dátum szerint ismertet, 
és amely tanítás nélküli munkanap. Tájékoztatja a Testületet, hogy az őszi szünet folyamán 
konkrétan mit fognak csinálni a pedagógusok, amely tevékenység elvégzéséhez viszont nem 
kell ténylegesen az iskola területén tartózkodniuk. 
Ezt követően ismerteti a tantárgyfelosztást és a túlórákat. 
 
(Csontos József részvételével folytatódik az ülés) 
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Bálint Ira: 
A tanítás nélküli munkanap, a gyerekek számára szünetet jelent, míg a pedagógusoknak 
munkanap. 
 
Jenei Károly: 
Az alapképzés fölötti dolgokat ki fogja finanszírozni? Jól értelmezi, hogy azt nem fedezi az 
Állam? 
 
Szántó Marianna: 
Ennek jobban utána kell nézni, nagyon sok nyitott kérdés van még. Szeptember 13-án ismét 
megy egy értekezletre, talán azt követően már több kérdésre is választ fog kapni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az igazgató Asszony tájékoztatása szerint a pedagógusok nyáron szabadságon vannak, tehát 
az őszi és téli szünetben az iskolában kellene lenniük és munkát végezni. 
Véleménye szerint hosszútávon nem működhet ez a dolog, a pedagógusok mindent csinálnak, 
csak az iskolába ne kelljen lenniük. 
 
Szántó Marianna: 
A pedagógusok mind az őszi, mind a téli szünetben dolgoznak, csak ténylegesen nem az 
iskolában, hanem odahaza a számítógépen. Ha jól belegondolnak ez takarékosság 
szempontjából igen csak jó, hiszen nem kell a téli időszakban fűteni és világítani. 
 
Jenei Károly: 
Sajnos gondok vannak az oktatás terén is és a szülők nem mernek bemenni az iskolába, mert 
félnek, ha szólnak a gyerekekre fog visszaütni, félnek a retorziótól.  
 
Szántó Marianna: 
Nagyon sajnálja, hogy a szülők nem mernek nyíltan beszélni a problémáikról. 
Az idén első osztályba került egy kisgyermek, kinek a szülei elváltak, és még nem 
rendeződött a gyermekfelügyelete. Az apuka már többször bent járt az iskolába és elég 
agresszíven viselkedett. Valószínű, hogy ezt a problémát az iskola egyedül nem tudja kezelni, 
segítségre lesz szükség. 
 
Jenei Károly: 
Első lépésként tanítási időszakban is zárva kellene tartani az iskolát és kiszűrni, hogy ki mehet 
be. 
 
Nagy Károly: 
Előreláthatólag 2013. január 1-től az iskola működésébe nem sok beleszólása lesz a 
Képviselő-testületnek.  
Semmi probléma nem lenne, ha a szülők meg lennének elégedve a pedagógusok munkájával. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját egyhangú szavazással tudomásul 
veszi. 

I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtása 
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Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 
- Az 54/2012.(VI. 21.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a belterületi utak 
kátyúzásáról, a burkolatsüllyedésről. A munkák jelenleg is folynak, holnap várhatóan 
befejeződnek. Sajnos a költségvetésbe jóval kevesebb pénz került betervezésre, mint amire 
szükség lett volna, ezért a kevésbé veszélyes részek kimaradtak. 
- A 36/2012.(IV. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Családi Napközi 
működéséről. A 8 órás dolgozó mellett, 1 fő augusztus 1-ig 4 óra helyett 6 órában lett 
alkalmazva. E témával kapcsolatban ezen az ülésen a későbbiek folyamán még foglalkoznak. 
- Az 59/2012.(VI. 21.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Gyöngyöstarján 
Községért emlékérem adományozásáról. Az emlékérem a Nyárbúcsúztató elnevezésű 
rendezvény keretén belül átadásra került.  
- A 42/2012.(IV. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a hangos hírmondó 
rendszer karbantartási költségeiről. A 346.000 Ft-os többletköltség átutalása megtörtént. 
-  Az 57/2012.(VI. 21.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Heves Megyéért 
díj adományozásáról. A javaslatot elküldték a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének. 
 - Az 58/2011.(IX. 8.) számú határozatában a Képviselő-testület az IKSZT programtervéről 
döntött. A programterv elfogadásra került.  
- Az 50/2012.(VI. 21.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület az iskola 
tehetséggondozásra vonatkozó pályázatról. A pályázat beadása megtörtént. 
- A 43/2012.(IV. 26.) számú határozatában a Képviselő-testület a körzeti megbízott 
szolgálati lakás felújításáról döntött. A lakás felújítása megtörtént, a számlák kifizetésre 
kerültek. 
- Az 55/2012.(VI. 21.) számú határozatában a Képviselő-testület a kistérségi 
feladatellátásról döntött.  Az indítványok napirendjén belül tárgyalni fogja a Képviselő-
testület e témát.  
 - A 60/2012.(VI.21.) számú határozatában a Képviselő-testület a Károly Róbert 
Főiskolával kötött együttműködési megállapodásról döntött. A megállapodás aláírásra került.   
- A 49/2012.(VI. 21.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület a nyári 
gyermekfelügyeletről. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a nyári 
gyermekfelügyeletet megoldották. 
- Az  56/2012.(VI. 21.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Térségi 
kiadvány költségihez való hozzájárulásról. Az összeg átutalása megtörtént.  
- A 61/2012.(VI. 21.) számú határozatában a Képviselő-testület a Vízmű Zrt. szolgáltatási 
szerződéséről döntött. A szerződés a Képviselő-testület döntésének megfelelően aláírásra 
került.  
 - A 48/2012.(VI.21.) számú határozatában a Képviselő-testület az ÁMK 2012/2013-as 
tanévéről döntött. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták.   
- Az 58/2012.(VI. 21.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület az AVE 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. követeléséről. Az AVE fizetési meghagyása ellen 
ellentmondás benyújtása megtörtént. 
- Az 51/2012.(VI. 21.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület az Óvodai 
csoportlétszám meghatározásáról. Az Óvoda a Képviselő-testület határozatának megfelelő 
csoportlétszámmal működik. 
Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
Szecskő Zsolt: 
A hangos hírmondóban a hirdetési szöveget nagyon nehezen lehet megérteni. 
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Nagy Károly: 
Jelezni fogják a kivitelező felé. 
 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 

II. Napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy az előterjesztéstől eltérően a rendelet a kihirdetés napját követő napon lépjen 
hatályba. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

 16/2012. (IX. 7.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

III. Napirend: Az Önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság az Önkormányzat I. féléves beszámolóját megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A kiadások és a bevételek időarányosak, mind az Önkormányzat, mind az intézmények szolid 
gazdálkodást folytattak. 
 
Nagy Károly: 
Valóban csak a legszükségesebbekre és a Képviselő-testület döntésének megfelelően lett 
felhasználva a pénz. 
Kéri a képviselőket, aki a 2012. évi költségvetés I. féléves beszámolóját elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással, határozathozatal nélkül a 2012. évi költségvetés 
I. féléves beszámolóját elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért. 

IV. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. A temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Csontos József: 
Mi történik akkor, ha a hozzátartozó nem váltja meg 25 év után újból a sírhelyet? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Törvény erre vonatkozóan nem rendelkezik, de a temetkezési vállalkozók tudják, hogy mi a 
teendő ilyen esetben: a kegyeleti jogok ebben az esetben sem sérülhetnek. 
 
Szecskő Zsolt: 
A rendelet tervezet 5. §-a tartalmazza, hogy a járda a talajszinttől legfeljebb 5 cm-re 
emelkedhet ki. Ezt nem mindig lehet megvalósítani. Adott helyzettől függ a szintkülönbség 
meghatározása. A lényeg az, hogy a balesetek elkerülése miatt a járdát egybe kell megépíteni 
és nem szabad a két sír között pár cm helyet kihagyni. 
 
Jenei Károly: 
Az 5 cm szintkülönbséget az új területnél be lehet tartani, a régi területnél viszont egyedi 
elbírálás szükséges. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy az 5. § második és harmadik mondata kerüljön törlésre, míg a 9. § egészüljön 
ki egy (3) bekezdéssel: Az (1) bekezdés c) pontja szerinti munkák esetén az engedélyben meg 
kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját. Ezt követően a bekezdések 
sorszáma eggyel megemelkedik.  
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Csontos József: 
Több alkalommal felvetette már, hogy a temetőben nagy értékek vannak, és nagyon oda 
kellene figyelni a fakivágásokra, mert egy vihar alkalmával a kiszáradt fák óriási kárt 
okozhatnak a síremlékekben. Érdemes lenne biztosítást kötni a temetőre. 
 
Nagy Károly: 
Valóban több alkalommal felvetődött már, hogy célszerű lenne biztosítást kötni a temetőre, de 
az akkor megkérdezett biztosítási szakemberektől olyan választ kaptak, hogy erre nincs 
lehetőség. 
Elképzelhető, hogy azóta már változtak a biztosítási módozatok, utána fog járni és a 
következő Testületi ülésen tájékoztatást ad a lehetőségekről. 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet-tervezettel, a módosítások figyelembe vételével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.   
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, a módosítások figyelembe vételével az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
17/2012. (IX. 7.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A TEMETŐ HASZNÁLATÁRÓL, KEZELÉSÉRŐL ÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 

 3/2004. (II. 20.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
2. Gyermekvédelmi rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Jó lenne leszabályozni, hogy a családi napközi telítettsége esetén, elsőbbséget a 
gyöngyöstarjáni gyermekek élvezzenek. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Eddig a rendelet nem tartalmazta a felvételi körzetet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen sokba kerül a Családi Napközi működtetése az Önkormányzatnak, nem gyöngyöstarjáni 
lakos kis gyermekére ne költsön az Önkormányzat. 
 
Jenei Károly: 
Javasolja a rendeletbe rögzíteni, hogy a családi napközi felvételi körzete Gyöngyöstarján. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly: 
A szülők elmondták, hogy a családi napköziben a gyermekek ellátása 10-12 ezer Ft kiadást 
jelent a család számára, amit ki tudnak fizetni, de ennél magasabb összeget már nem. 
Előreláthatólag októbertől már 6 gyermek lesz a családi napköziben. 5 gyerek létszám felett 
már nem elég egy 8 órás és egy 4 órás gondozónő a gyerekek mellé, ezért a 4 órás dolgozó 
munkaidejét javasolja 6 órára felemelni. Természetesen, ha a gyereklétszám 5 fő alá 
csökkenne, a 6 órás dolgozó munkaidejét is lecsökkentenék.  
Kérdésként merült fel a szülök részéről az is, hogy 1-2 órára be lehetne-e vinni a gyereket a 
családi napközibe? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Időszakos gyermekfelügyeletre a jogszabály lehetőséget ad, de természetesen az után a 
gyermek után normatíva nem jár az Önkormányzatnak. 
 
Nagy Károly: 
Természetesen azok a szülők, akik csak 1-2 órára vinnék be a gyereket a családi napközibe 
magasabb összegű térítési díjat fizetnének, mint azok, akik egész napra íratták be a napközibe 
a gyermeküket. Személy szerint óránként 100 Ft-ra gondolt. 
Felvetődött az is, hogy ki lehetne adni a családi napközit gyerekzsúrok megrendezésére, azért, 
hogy a kiadásokat csökkentsék. 
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Jenei Károly: 
A kiadásokat ismerve, nagyon sok pénzébe kerül az Önkormányzatnak a családi napközi 
működtetése. Ennek ellenére, több okból is, egyáltalán nem javasolja a helyiség bérbe adását. 
 
Csontos József: 
Úgy látja, hogy az Önkormányzat a saját csapdájába esett bele. A családi napközi csak viszi a 
pénzt, de plusz bevételt viszont nem hoz, ugyanakkor pl. az utak teljesen tönkre mennek. 
 
Jenei Károly: 
Máshol mennyi a térítési díjat fizetnek a családi napközi szolgáltatásért? 
 
Bálint Ira: 
Pontosan nem tudja, de véleménye szerint sokkal magasabb összegű térítési díjat fizetnek 
máshol a családi napközi ellátásért. 
 
Nagy Károly:  
Érdeklődött más községekben is, és máshol 30-60 Ft-os óradíjat kell fizetni az igénybe 
vevőknek. 
 
Bálint Ira: 
A gyermekfelügyeletért 100 Ft/óra térítési díjat nagyon alacsonynak tartja. Máshol ez az 
összeg 1.000 Ft/óra. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha már meg van a családi napközi, megszüntetni semmiképpen sem szabad, de meg kell 
emelni a térítési díj összegét, illetve a legnagyobb kihasználtságra kell törekedni. Ebben az 
esetben sem tudnák gazdaságossá tenni a működtetését, csak csökkentenék a kiadásokat. 
 
Nagy Károly: 
A családi napközi bevezetésével az volt a célja az Önkormányzatnak, hogy a községben tartsa 
az óvodás, illetve az annál kisebb korú gyermekeket, mert, ha őket elviszik a szülők 
Gyöngyösre, biztos, hogy nem fogják visszahozni az általános iskolába. 
 
Csontos József: 
Megérti, hogy támogatni kell az embereket, jelen esetben a kisgyermekes családokat, de úgy 
gondolja, hogy a községnek nemcsak bizonyos rétegét kellene támogatnia az 
Önkormányzatnak, mert ezt figyelembe véve, valamire hivatkozva, minden gyöngyöstarjáni 
lakos is kérhetne valamilyen támogatást. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jó lenne megtudni, hogy Gyöngyösön mennyi térítési díjat fizetnek a szülők a családi 
napköziben? 
 
Nagy Károly: 
Célszerűnek tartaná, ha ebben az évben már nem emelnék a családi napközi térítési díját 30 
Ft/óráról, de el lehet azon gondolkodni, hogy 2013. január 1-től felemeljék-e akár 100 
Ft/órára.  
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a családi napközi 4 órás gondozónőjének 
munkaidejét, 2012. október 1-től felemeljék 6 órára, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 62/2012. (IX. 6.) számú határozata 
a Családi Napközi működéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÁMK 
igazgatójának előterjesztését a családi napközi működésével kapcsolatban és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 2012. október 1-jétől a Családi Napközi részmunkaidős 
közalkalmazottja napi 4 óra helyett napi 6 órában legyen foglalkoztatva. 
 
A Képviselő-testület felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy amennyiben a Családi 
Napközibe beíratott gyermekek száma 5 vagy annál kevesebb, tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 
 
Felelős: Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az előirányzat módosítást terjessze elő. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. november 22. 

 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy az 1.§ új (2) bekezdésében rögzítsék: A családi napközi felvételi körzete 
Gyöngyöstarján község közigazgatási területe. Természetszerűen ezt követően a bekezdések 
száma módosul. 
Javasolja továbbá, hogy a rendelet az előterjesztéstől eltérően, a kihirdetés napját követő 
napján lépjen hatályba. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítások figyelembe vételével a gyermekvédelmi rendelet 
módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet hozta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

18/2012. (IX. 7.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 11/2006. (V. 12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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3. Intézményi és étkezési térítési díj rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Van olyan ellátott, aki pl. napi 12 órát tartózkodik a napköziben, és mégis csak 8 óra után 
fizet térítési díjat. Célszerűnek tartaná, ha a tényleges ott tartózkodási idő után kerülne 
megfizetésre a térítési díj. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ez évben már ne változtassanak rajta. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy a rendelet az előterjesztéstől eltérően a kihirdetés napját követő napon lépjen 
hatályba. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítással együtt a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉENK  

19/2012. (IX. 7.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI 
NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI 

ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 11/2010. (IX. 10.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 4. KEOP -2011-4.9.0 pályázat - fűtéskorszerűsítés 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 63/2012. (IX. 6.) számú határozata 
KEOP 4.9.0 pályázathoz szükséges előkészítő munkák pénzügyi fedezetéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzat KEOP -2011-4.9.0 pályázatának benyújtásához szükséges kiadásokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP -2011-4.9.0 
pályázathoz elkészített energetikai audit és kiviteli tervdokumentációk költségéhez az 
általános tartalék terhére 4 064 000 Ft összeget biztosít a költségvetés általános tartalékának 
terhére. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelet módosítását 
készítse el és a polgármester terjessze elő. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr.Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. november 22-i Képviselő-testületi ülés 

 
5. Kistérségi feladatellátás 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület júniusban megtartott ülésén úgy döntött, hogy Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodását, amennyiben a 2013. évben az 
Önkormányzat számára aránytalan terhet jelentene, 2012. december 31. napjával felmondja, 
és a társulásból Gyöngyöstarján Önkormányzata 2012. december 31. napjával kiválik. 
A jövő évi költségeket még mindig nem ismerik. 
Javasolja, hogy egyelőre ne lépjenek ki a Társulásból, de tegyenek meg mindent, hogy mikro-
térségen belül oldjanak meg minél több feladatot, ha a többi Önkormányzat is partner benne. 
 
Jenei Károly: 
Egyelőre tagok maradnak a gyöngyösi Kistérségbe, fizetik a tagdíjat, de közben megalakul a 
mikro-térség is, ahová kiszerveznek a Kistérségből egy pár feladatellátást. Ebben az esetben 
két társulásnak fog az Önkormányzat fizetni? Nagyon oda kell erre majd figyelni. 
 
Nagy Károly: 
A gyöngyösi Kistérségnél nem kell tagdíjat fizetni, minden Önkormányzat a feladatellátás 
után fizet. 
 
Jenei Károly: 
Év közben is lehet váltani feladatellátás tekintetében? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen lehet, elszámolás köteles, hiszen feladatellátás után fizet az Önkormányzat, bár attól 
függ, hogy milyen feladatellátás kerülne ki a kistérségtől. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy ne lépjen ki Gyöngyöstarján Önkormányzata a 
gyöngyösi Kistérség Többcélú Társulásából, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 64/2012. (IX. 6.) számú határozata 

kistérségi feladatellátásról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi 
feladatellátásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tagja kíván maradni a Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulás helyébe lépő önkormányzati társulásnak. 
 
A társulásban ellátott feladatokat a Képviselő-testület 2012. október 31-ig határozza meg a 
finanszírozási feltételek ismeretében. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a feladatellátás 
finanszírozásáról a Képviselő-testület részére készítsen előterjesztést. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. október 24. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy mikrotérségi feladatellátásról 
tárgyalásokat folytasson az Önkormányzat nevében a környező településekkel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 2012. október 24. 
 
6. Társulási megállapodás módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 65/2012. (IX. 6.) számú határozata 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a „Javaslat Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítására” című előterjesztést 
megtárgyalta: és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának II. fejezete 

2.1  pontjából törlésre  kerülnek az alábbiak: 
 
  1. 1.  Az a) ponttól az f) pontig: 
 

a) A társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi 

fejlesztési tanácsként (1996. évi XXI. Törvény 10/G §) jár el; 

b) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait; 
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c) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 

megvalósítását;  

d) A kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 

benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati 

felhívásban is szerepel, 

e) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját 

kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,  

f) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 

felhasználását; 

 
1.2.. A h) ponttól az m) pontig: 
 
h) Koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, 

együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

i) társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit; 

j) Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 

regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben 

működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a 

bevonható helyi források feltárása érdekében; 

k) Vállalja, hogy a Társulás a kistérség területfejlesztési koncepciója, a központi és 

regionális pályázatok véleményezése, valamint saját kistérségi programjainak 

finanszírozása érdekében kötendő megállapodások ügyében egyhangúlag dönt. Ennek 

hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú 

tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt. 

l) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához; 

m) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 

 
1.3.) A p), az r) és az s) pont: 
 

p) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; 

r) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területrendezési tervét, 

s) Véleményezi az illetékességi területét érintő, és részére megküldött területfejlesztési, 

területrendezési vagy beruházási terveket. 

 
2. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának II. fejezete 

2.2  pontjából törlésre  kerül:  
 
2.1 . Az a) pont: 
 

a) Helyi közszolgáltatások helyzetének áttekintése, véleményezése, ezek közös 

megoldása (ivóvíz, szennyvíz, szilárd- és folyékony hulladék, gázellátás, 

kéményseprés) 

 

2.2 A bekezdés utolsó mondata: 
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„A társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény szabályait kell alkalmazni.” 

3. A Társulási megállapodás III. fejezet 2. pontja kiegészül az egyéb közfoglalkoztatás 
feladattal.  

 

4. A Társulási megállapodás III. fejezet 3.5. pontjából törlésre kerül az első kettő 
francia bekezdése: 

 
- Kistérségi területfejlesztési koncepció és program készítése, korszerűsítése 
- Kistérségi fejlesztési program közös megvalósítása 

 

5. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás megállapodása Záró 
rendelkezések 5. pontja második francia bekezdés helyébe lép: függelékét képezi  az 
államháztartási szakfeladatok jegyzéke 2012. évben. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy  a döntésről a határozat – kivonat 
Munkaszervezetnek történő megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulás Tanácsát. 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző       
Határidő: értelem szerint 
 
 
7. ÖNHIKI pályázat 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy az Önkormányzat benyújtsa az ÖNHIKI 
pályázatot, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 66/2012. (IX. 6.) számú határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.  
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:  
 
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
 
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 
jogcímen 33.300 ezer forint összegű bevételt tervez.  
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III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 14.556 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.  
 
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta. 
 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.  
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a kérelmet az előírt 
mellékletekkel a Magyar államkincstárhoz nyújtsák be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. szeptember 10. 
 
 
8. Pedagógus továbbképzési terv 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
A beiskolázással várják meg a december 31.-ét, hogy meg tudják mi lesz 2013. január 1-től az 
oktatás terén. 
 
Szántó Marianna: 
Az óvoda egység élén intézményegység vezetőnek kell állni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Minél előbb meg kell szerezni a szakvizsgát. 
 
Jenei Károly: 
Támogatni tudja a szakvizsga megszerzését, de csak abban az esetben, ha a költségeket 
közösen vállalják. 
 
Szecskő Tiborné: 
A 133.000 Ft csak a tandíj, ezen felül még egyéb költségek is felmerülnek, mint pl. a 
tankönyvek árai, az utazási költség, a fénymásolások díjai stb. Ez kb. még 130.000 Ft. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jól működő óvodáról beszélnek, jó lenne megtartani az óvónőket. Támogatni kell a tovább- 
tanulást, mert ha csak arra gondolnak, hogy egy vezető óvónői pályázat esetén, külső pályázó 
elnyerésekor egy óvónőt el kell küldeni és annak a végkielégítést ki kell fizetni, már sokkal 
több kiadást jelentene az Önkormányzatnak, mint jelen esetben a szakvizsga megszerzésének 
a költsége. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a pedagógus szakvizsga megszerzésére az 
Önkormányzat biztosítson, félévente 130.000 Ft-ot, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 67/2012. (IX. 6.) számú határozata 

pedagógus szakvizsgáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szecskő 
Tiborné pedagógus szakvizsgájáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

I. A fenntartó 2012. évben legfeljebb 130 000 Ft erejéig, 2013-2014. évben a szakvizsga 
továbbképzés díjának 100 %-áig a továbbképzés többletköltségeinek fedezésére, továbbá a 
továbbképzés idején keletkező útiköltség és helyettesítési díj összegének erejéig 
többlettámogatási biztosít az ÁMK részére, az Önkormányzat általános tartalékának terhére 
Szecskő Tiborné, az ÁMK Óvoda intézményegység-vezető helyettes pedagógus 
szakvizsgájának megszerzéséhez. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelet módosítását 
készítse el és a polgármester terjessze elő. 

 

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr.Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 2012. november 22-i Képviselő-testületi ülés 

 

II. A Képviselő-testület felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy az intézmény 
továbbképzési programját és beiskolázási tervét akként módosítsa, hogy Szecskő Tiborné, az 
ÁMK Óvoda intézményegység-vezető helyettese pedagógus szakvizsga megszerzésére 
irányuló tanulmányait 2012. évben meg tudja kezdeni. 

 

Felelős: Szántó Marianna ÁMK igazgató 

Határidő: 8 napon belül 

 
9. Rendelet szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy a 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 
„(1)  Aki a jelen rendelet 5. § (2) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 6. § (8a), (9a) és (10) 

bekezdésében, 9. § (5) és (6) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés második és harmadik 
mondatában, 12. § (3) bekezdés első mondatában, 12. § (6), (8), (9) bekezdésében 
foglaltakat megszegi, tiltott közösségellenes magatartást követ el és 50 000 forintig 
terjedő helyszíni bírsággal vagy 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.” 

 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítás figyelembe vételével a rendelet tervezettel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2012. (IX.7.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK ELJÁRÁSI 
SZABÁLYAIRÓL ÉS TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKAT 

TARTALMAZÓ TÉNYÁLLÁSOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 
10. Brassó utcai pinceterület ügye 
 
Nagy Károly: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a Brassó utcában több olyan pince van, amelyeknek a bejárata 
az útról biztosított, viszont a pince teteje közterület. Ezeket a területeket vagy gondozza a 
pince tulajdonosa, vagy nem. Jelenleg az önkormányzat feladata lenne. Ez nem új dolog, ezzel 
a témával már többször is foglalkozott a Képviselő-testület.  
A napokban többen jelezték, hogy megvásárolnák a pincéhez tartozó területeket. A kérelmet 5 
konkrét igénylő adta be, és megkezdődött a szerveződés. Ezzel kapcsolatban a kiadások, a 
területnek a vagyonból való kivétele, a megosztása stb. még nem ismertek. 
Kéri a képviselőket, hogy nyilatkozzanak a terület eladási szándékról. 
Javasolja, hogy ezen az ülésen egy elvi hozzájárulást hozzon a Képviselő-testület és az eladási 
árat pedig a költségek ismerete után hozza meg.  
Javasolja, hogy a terület rendezése érdekében járuljanak hozzá a költségekhez és a különböző 
engedélyek felméréséhez. Természetesen a költségek ismerete után egyeztető tárgyalásokat 
kellene folytatni az Önkormányzat és az igénylők között. 
 
A Képviselő-testület a szóbeli előterjesztés és a javaslat alapján egyhangú szavazással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 68/2012. (IX. 6.) számú határozata 
Brassó utcai pincék körüli közterület értékesítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését a Brassó utca 975/7 és 1031/1 hrsz-ú ingatlan ügyében és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a Brassó utca 975/7 és 1031/1 hrsz-ú, közút 
megjelölésű ingatlanok nem közlekedési célra használt részeinek értékesítéséhez. A vételárat 
a megosztási költségek figyelembevételével kell megállapítani. A megosztás utáni állapot 
nem okozhatja a vízelvezetés megváltoztatását más ingatlantulajdonosok hátrányára. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett 
ingatlantulajdonosokat értesítse. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 30 napon belül 
 
 
11. Veszélyes fakivágás a Kossuth utcában 
 
Nagy Károly: 
A Kossuth utcában, közterületen 2 db nyárfa van, ami nagyon magas, és emiatt igen veszélyes 
annak a kivágása. Kivágására vonatkozóan 5 árajánlatot kértek, melyre két vállalkozó adott be 
árajánlatot, bruttó 150.000 Ft, illetve bruttó 100.000 Ft összegben. 
 
Szecskő Zsolt: 
A kivágott fát a vállalkozó szállítja el, vagy megmarad az Önkormányzatnak? 
 
Nagy Károly: 
Az Önkormányzaté marad a fa, amit ki lehet majd osztani a téli időszakban, szociális 
segélyként az arra rászorulóknak. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alacsonyabb összegű árajánlatot fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért, és egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 69/2012. (IX. 6.) számú határozata 
Kossuth utcai fák kivágásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését a Kossuth utcai fakivágással kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Kossuth u. 8/a szám előtti 2 db nyárfa kivágására Nagy János gyöngyösi vállalkozó 
árajánlatát fogadja el a Képviselő-testület bruttó 100 000 Ft, azaz Egyszázezer Forint 
értékben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 15 napon belül 
 
12. Idősek Világnapja megrendezése 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Idősek Világnapja október 14-én kerül megrendezésre. 
Az idősek a költségevetésbe betervezett, 2.000 Ft összegű ajándékot kapnának. Arról, hogy ez 
az ajándék, csomag, pénz, vagy utalvány lesz-e, még további egyeztetést igényel. 
 
 13. Postahivatal nyitva tartása 
 
Nagy Károly: 
Lakossági bejelentés alapján levelet írtak a Debreceni Postaigazgatóságnak, a helyi 
Postahivatal nyitva tartása ügyében. 
A válasz megérkezett, miszerint egyelőre nem változtatnak a nyitva tartáson. 
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14. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kérelme 
(a kérelem írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a kért összeggel, támogassa az Önkormányzat az Egyesület működését.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a gyöngyöstarjáni Pávakör az Egerben megrendezésre 
kerülő Népdal Fesztiválon külön díjat kapott, melyhez ezúttal is gratulál. 
 
Jenei Károly: 
Tudomása szerint a Nagyi Klub ki szeretne válni az Egyesületből, és köszönettel vennék, ha 
valamilyen összeggel támogatná őket az Önkormányzat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Minden elismerése és tisztelete azokért, akik a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesületben, társadalmi munkában, önzetlenül tevékenykednek. A gondot ott látja, hogy ez 
igen szűk kör. Elmondhatná a szűk kör jelzőt azokra is, akik kedvéért a Fészerszínház épül. 
A Nyárbúcsúztató elnevezésű rendezvényt egyáltalán nem tartotta jónak, nem tartotta 
színvonalasnak. Nagyon kevesen voltak a rendezvényen, nagyon szűk érdeklődésű embereket 
toborzott össze. Ugyan ez a véleménye a Luca nap programjáról is. 
Több személytől hallotta, hogy pár évvel ez előtt sokkal színvonalasabb rendezvények voltak 
a községben, melyeken igen nagy számban vettek részt a lakosok. 
Le kell ülni a szervezőkkel és egy olyan műsort szervezni, amelyre jönnek az emberek. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Sajnos az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy neves fellépőket kérjenek 
fel a szereplésre. 
 
Jenei Károly: 
Véleménye ezzel kapcsolatban az, ha nem tudnak nívós, sok embert idecsalogató rendezvényt 
megszervezni, akkor inkább ne legyen rendezvény. 
 
Bálint Ira: 
Nem kell mindig olyan előadót felkérni, akiket a televízióban is lehet látni. 
Személy szerint az augusztusi rendezvényen jól étezte magát, családias hangulat volt és baráti 
beszélgetések alakultak ki. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha az a cél, hogy minél több gyöngyöstarjáni lakos nézze és élvezze a rendezvényeket, akkor 
bizony stílust kell váltani.  
 
Nagy Károly: 
Úgy látja, igény van a rendezvényekre. Ha ezt az évi két rendezvényt nem szervezik meg, 
szinte semmi megmozdulás, összejövetel nincs a községben. 
Az augusztusi rendezvény alacsony látogatottságát annak tudja be, hogy nem egy szerencsés 
időpontban került megrendezésre. Gondol itt a hosszú hétvégére, valamint a kánikulára, de 
mindenképen meg kell említeni a gyöngyöstarjáni emberek érdektelenségét is. 
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Szecskő Zsolt: 
Mindenképpen azon az állásponton van, hogy olyan előadót kell meghívni a rendezvényekre, 
akik kedvéért kimozdulnak az emberek a házukból. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület részére a 2012. évi költségvetésben meghatározott hátralévő támogatás összegét, 
azaz 300 000 Forintot a Fészerszínház befejező munkáinak elvégzéséhez az Önkormányzat 
biztosítsa, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 70/2012. (IX. 6.) számú határozata 

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatása 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2012. évi hátralevő 
támogatását, 300 000 Forintot, azaz Háromszázezer Forintot egyösszegben megítéli a 
Fészerszínház befejező munkáinak elvégzéséhez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a 
támogatási összeg átutalására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 15 napon belül 
 
 
15. Községi Sportkör anyagi támogatása 
 
Jenei Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Községi Sportkör pályázat útján 9 millió Ft-ot nyert. 
Ezen összegből a létesítményre 700-800 ezer Ft-ot kívánnak felhasználni. Szeretnének egy 
öntözőrendszert is kiépíteni, melyre 80.000 Ft önkormányzati támogatást kér. 
 
Nagy Károly: 
Nagyon jól működő Egyesületről van szó, ezért javasolja, hogy a tartalékalapból 80.000 Ft 
támogatást biztosítson az Önkormányzat az Egyesület részére. 
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 71/2012. (IX. 6.) számú határozata 

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör támogatása 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör részére pályázati önerő 
kiegészítéseként a sportpálya öntözőrendszerének kiépítéséhez az általános tartalék terhére 
80 000 Ft-ot, azaz Nyolcvanezer Forintot biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a 
támogatási összeg átutalására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 15 napon belül 
 
16. Kovács Karolina áthelyezése 
 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy Kovács Karolina 2012. szeptember 16.-ával, áthelyezését kérte Nagyfüged 
Polgármesteri Hivatalához. 
 
17. Általános iskola működtetése 
 
Nagy Károly: 
A nemzeti köznevelési törvényben foglaltak szerint az Önkormányzatoknak 2012. szeptember 
30.-ig szándéknyilatkozatot kell adniuk arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan kívánják 
működtetni a településükön lévő iskolát. Az Önkormányzatoknak a végleges döntést erre 
vonatkozóan október 30.-ig kell meghozniuk. 
Javasolja, hogy az iskola működtetését továbbra is vállalja fel az Önkormányzat. 
 
Jenei Károly: 
A szándéknyilatkozatot meghozhatja a Képviselő-testület, de a végleges döntést nagyon meg 
kell fontolni, hiszen még most sem tudják, hogy mi lesz a finanszírozással 2013. január 1-től. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, a javaslattal egyetért és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 72/2012. (IX. 6.) számú határozata 
az iskola működtetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelési 
törvényben foglaltak alapján megtárgyalta a községben lévő általános iskola jövőbeni 
működését és a 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó Önkormányzat részéről, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24.) bekezdés a) pontja alapján 
alábbi szándéknyilatkozatot teszi:  
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Nkt. 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését vállalja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat megküldésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 2012. IX. 30.  
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Jenei Károly Szecskő Zsolt 
alpolgármester képviselő 

 
 
 
 


