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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. november 29. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Csontos József  
Bálint Ira 
Dénes László  
Szecskő Zsolt képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Kissné Matin Éva ÁMK iskola intézményegység-vezető helyettes 

Szecskő Tiborné ÁMK Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezető helyettes
 Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 

Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

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

Napirendi javaslat: 
 

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

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

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

         
III. napirend: Az Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának 

elfogadása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
IV. napirend: A 2013. évi koncepció elfogadása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend: A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
   VI. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással egyetért. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szecskő Zsolt és Dénes László személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

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

- November 12-én falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásra került sor, ahol az 
aktuális témák is felvetődtek. 

- November 16-án tájékoztatást tartott az iskolai Szülői Munkaközösség tagjainak az 
iskola működtetésével kapcsolatos Képviselő-testületi döntésről. 

- November 20-án katasztrófavédelmi előadáson vettek részt, 25 fővel. 
- November 22-én megtartották az első egyeztetést a közös hivatal létrehozásával 

kapcsolatban, Gyöngyösoroszi és Szücsi polgármestereivel és jegyzőivel. 
- A lakosság fogorvosi ellátásával kapcsolatban problémák merültek fel. A helyzet 

tisztázásra vár, s ezzel kapcsolatban a jövő héten, szerdán kerül sor egy egyeztető 
tárgyalásra az érintettek részvételével. A helyettesítés december 1-től megoldott, Dr. 
Elek Klára fogszakorvos látja el a gyöngyöstarjáni betegeket. 

 
Bálint Ira: 
A közös hivatal létrehozásával kapcsolatban megtartott egyeztető tárgyalásról kér bővebb 
tájékoztatást. 
 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület határozatba foglalta, hogy csak abban az esetben járul hozzá a közös 
hivatal létrehozásához, ha annak létrejöttével Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát az 
önálló hivatal működtetéséhez képest anyagi hátrány nem éri. 
Ennek figyelembevételével kezdték meg a tárgyalásokat. Nagyon úgy néz ki, hogy 2013. 
január 1-től nem tud létrejönni a közös hivatal. Kiszámolták, hogy a közös hivatal 
létrehozásával 32 millió Ft többlet költség jelentkezhet, melyet a két településnek 
(Gyöngyösoroszi és Szücsi) kellene megtérítenie a gyöngyöstarjáni Önkormányzatnak. Ezt az 
összeget azonban a két település nem tudja felvállalni, annál is inkább, mert a jövő évi 
költségvetést még nem ismerik. Úgy döntöttek, hogy várnak, remélve abban, hogy kedvező 
változások következnek be, és talán akkor nem éri őket annyi plusz kiadás. 
 
Dénes László: 
Gyöngyösoroszi nem is próbált Gyöngyössel, vagy Gyöngyössolymossal társulni? 
 
Nagy Károly: 
Nem, Gyöngyöstarjánnal szeretne társulni. 
 
Bálint Ira: 
Milyen probléma merült fel a fogorvosi ellátással kapcsolatban? 
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Nagy Károly: 
Gyöngyöstarján lakosságának fogorvosi ellátását eddig dr. Reszkető Marianna alkalmazottja 
által látta el, de valamilyen nézeteltérés keletkezett köztük, így a fogorvosnő felmondott az 
alkalmazottjának, és a fogorvosi eszközöket, berendezéseket is elvitte. Átmenetileg az ellátást 
dr. Elek Klára fogszakorvos vállalta. A jövő héten ez ügyben egyeztetésre kerül sor. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 
2. Általános iskola tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Tudomása szerint az iskolai SZMK bálon nagyon kevés pedagógus vett részt. Van ennek 
valami oka? 
 
Kissné Matin Éva: 
Tudomása szerint semmi különös oka nincs, más elfoglaltságuk volt a pedagógusoknak. 
 
Jenei Károly:  
A falugyűlésen szó volt az iskola működtetéséről is. Ezzel kapcsolatban kifejtették a 
véleményüket a szülők, az Önkormányzat, de az iskola részéről senki sem mondott 
véleményt, nem szólt hozzá a témához, holott ott volt az igazgató asszony, a helyettese, 
valamint jó pár pedagógus. Mi lehet ennek az oka? 
 
Kissné Matin Éva: 
Úgy gondolták, hogy a Képviselő-testület döntése végleges, nem tudja felvállalni az iskola 
működtetését, így egy végleges döntéshez mit szólhattak volna hozzá?! 
 
Jenei Károly: 
Véleménye szerint az iskola un. strucc politikát folytat – nem érti a pedagógusok hozzáállását 
az egész témához. 
Sajnos azt is halotta, hogy a tegnap megtartott SZMK ülésen az Önkormányzat nem vett részt. 
 
Nagy Károly: 
A tegnapi SZMK ülésre, hétfőn kapott az igazgató asszonytól meghívást, de elmondta, hogy 
egyéb elfoglaltsága miatt (a Belügyminisztériumba kellett mennie) az ülésen nem tud részt 
venni. Kérte, hogy tegyék át egy másik időpontra az ülést, de értesítést nem kapott az 
intézkedésről 
Ha tudta volna, hogy mégis meg lesz tartva az SZMK ülése, megkérte volna az 
alpolgármester urat, vagy bármelyik képviselőt, hogy képviselje az Önkormányzatot. 
 
Bálint Ira: 
Egyetért Jenei Károly képviselőtársával, de úgy gondolja, hogy a falugyűlés nem vita fórum, 
ott kérdéseket kell feltenni, nem pedig védekezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az intézményvezető mindenhol intézményvezető, és meg kell védenie az intézményét. 
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Dénes László: 
Véleménye szerint a falugyűlésre el sem jut ez a téma, ha a szülők, a lakosság az igazságnak 
megfelelően van tájékoztatva.  
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját egyhangú szavazással tudomásul 
veszi. 
 
3. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A tájékoztató tartalmazza, hogy a mai nap 14 kisgyerek részére tartottak „totyogó” 
összejövetelt. Ez azt jelenti, hogy a kiscsoport 14 fővel fog indulni? 
 
Szecskő Tiborné: 
A „totyogó” foglalkozást a mai nappal betöltött 2 évesek részére tartották. Voltak hiányzók is, 
akik vagy betegség, vagy egyéb ok miatt nem mentek az Óvodába. A kiscsoportba kb. 20 
kisgyermekre lehet számítani. 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Bizottság szociális témában november 6-án ülésezett, ahol döntött születési támogatásról, 
átmeneti segélyről és ápolási díj megszüntetésről. 
Pénzügyi témában november 27-én tartott ülést a Bizottság, ahol megtárgyalták a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítását, az Önkormányzat III. negyedévi beszámolóját, valamint a 
2013. évi koncepciót. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
5. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Bálint Ira: 
A két Képviselő-testületi ülés között a Bizottság nem ülésezett, de a közeljövőben 
megrendezésre kerülő Luca napra készülnek. 
Tudomása szerint már a Facebook-on a teljes program olvasható. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kicsit furcsának találja, hogy a Facebook-on már olvasható a program, holott a Bizottsági 
ülésen csak az előkészületeket beszélték meg, a programról még nem döntöttek. 
 
Nagy Károly: 
Ezt a Bizottsági ülésen kell letisztázni. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagjának a bejelentését 
tudomásul veszi. 
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I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtása 

 
Nagy Károly:  
lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 
- A  74/2012.(X. 18.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázatról. A pályázat beadásra került. 
- A 82/2012.(X.18.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Brassó utcai 
közterület megvásárlásról. Az érintettek kiértesítése és az igények felmérése megtörtént. 
- A 62/2012.(IX.6.) számú határozatában a Képviselő-testület a Családi Napközi 
működéséről döntött. A Családi Napközi részmunkaidős közalkalmazottja napi 4 óra helyett 
napi 6 órában van foglalkoztatva. 
- A 83/2012.(X.18.) számú határozatában a Képviselő-testület a Dobó utca 32. szám alatt 
lévő épület helyi védetté nyilvánításának kezdeményezéséről döntött. A védetté nyilvánítást 
intézik, a dokumentumok beszerzése folyamatban van. 
-  A 81/2012.(X.18.) számú határozatában a Képviselő-testület a járási megállapodás 
elfogadásáról döntött. A megállapodás aláírása megtörtént. 
 - A 63/2012.(IX. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a KEOP 4.9.0 
pályázat pénzügyi fedezetéről. A költségvetési rendelet a döntésnek megfelelően módosításra 
került.  
- A 76/2012.(X.18.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület a pedagógus 
szakvizsgáról. A döntésnek megfelelően a 130.000 Ft – első féléves tandíj – kifizetése 
megtörtént. 
-  Az 1/2012.(II.2.) számú határozatában a Képviselő-testület a településrendezési terv 
felülvizsgálatáról döntött. A 2013. évi költségvetésbe, lehetőség szerint célszerű lesz 
beépíteni. 
 - A 80/2012.(X. 18.) számú határozatában az ügyfélfogadási rend módosításáról döntött a 
Képviselő-testület. Október 27-én és november 10-én a hivatal zárva volt, a dolgozók 
szabadságot vettek ki erre a két napra. A lakosságtól negatív visszajelzés nem érkezett.  
- A 75/2012.(X.18.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület az ÁMK általános 
iskola személyi juttatásairól. A Képviselő-testület által meghatározott 800.000 Ft átutalása 
megtörtént. 
Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
Bálint Ira: 
A Brassó utcai közterületet minden érintett személy meg kívánja vásárolni? 
 
Nagy Károly: 
4-5 személy az, aki nem akarja megvásárolni a közterületet. 
 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 



 218 

 

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 a Képviselő-testületnek. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Részletes tájékoztatást ad a táblázatokról. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2012. évi költségvetési rendelet módosításával egyetért, és a 
rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 
 23/2012. (XI.30.) 

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-III. negyedéves tájékoztatójának 

elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság az Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatóját 
megtárgyalta. 
A Bizottság megállapította, hogy mind a kiadások, mind a bevételek időarányosan lettek 
felhasználva, a kiadási oldalon túllépés nem jelentkezik. 
A Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja. 
 
Dénes László: 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételen mit kell érteni? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ez az összeg a Nefelejcs utca 4. szám alatt álló, Szabó Lászlóné tulajdonában volt lakóépület 
megvásárlásának az utolsó részletét tartalmazza. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatóját elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az Önkormányzat I-III negyedéves tájékoztatóját 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

IV. Napirend: A 2013. évi koncepció elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a 2013. évi koncepciót is megtárgyalta, de nehéz bármit is 
mondani, véleményt alkotni akkor, amikor még nem ismerik a 2013. évi költségvetési 
számokat. 
A koncepció tartalmazza, hogy a Polgármesteri Hivatalba egy létszámbővítést terveznek. 
Nem érti, milyen meggondolásból teszik ezt? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A járási hivatalok megalakulása miatt az Önkormányzatnak fel kellett ajánlani egy 
álláshelyet, és e helyett szeretnének egy köztisztviselőt felvenni.  
Előreláthatólag a gyámügyi feladat 90 %-át fogja elvinni a járási hivatal, a szociális feladatok 
közül pedig 2-3 feladat az, amely át fog kerülni a járáshoz. Ezek az ügyek csak ritkán 
fordultak elő a hivatalban, így csak kis mértékben fog csökkeni az elintézendő feladatok 
száma, és ezért lenne szükség az átadott álláshelyre való létszámbővítésre.  
 
Nagy Károly: 
Feltételesen hagyják csak benne a 2013. évi koncepcióba. 
 
Szecskő Zsolt: 
A jövő évi költségvetés tárgyalásánál kell visszatérni e témára. 
 
Jenei Károly: 
Várják meg a létszámkérdéssel azt, hogy egyáltalán létrejön-e a közös hivatal, vagy továbbra 
is önálló hivatalként fognak tovább működni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A létszámkérdés még nem egy elfogadott téma, hiszen az sem tisztázott dolog, hogy a 
társközségek egyáltalán hogyan kívánnak részt venni a feladatellátásban. 
 
Jenei Károly: 
Az Állam hitelállomány átvállalásával számoltak-e? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az Államtól célzott támogatást fog kapni az Önkormányzat, amely 2012. évben fog 
realizálódni. 
 
Nagy Károly: 
Általánosságban jövő évre 5 %-os díjemelést terveztek, az ebéd kiszállításánál pedig, 
adagonként 20-30 Ft-os emelést. 
A vállalkozók nehéz anyagi helyzetére való tekintettel a bérleti díjak emelését nem tervezték. 
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Gyenesné Fekete Ildikó: 
A beruházási hitelkamatra 2013. évben már nem kell tervezni, ezt az összeget másra lehet 
felhasználni. 
Az óvónők-dajkák illetménye hogyan alakul még nem lehet tudni. 
Átlag illetményt fognak kapni, melynek pontos összege még nem ismert. 
Az óvodai dologi kiadásokra, előreláthatólag 54.000Ft/gyerek támogatást kapnak 
(70x54.000=3.780.000Ft). Ez nem fedezi majd a teljes kiadást, legalább 2 millió Ft-tal kell 
kiegészítenie az Önkormányzatnak. 
A konyha üzemeltetésére plusz normatívát előreláthatólag nem kap az Önkormányzat, így 
annak fenntartását továbbra is saját bevételből kell fedezni. 
A koncepcióban szereplő plusz egy fő óvónői létszám az Államkincstár részéről módosításra 
került. Egyelőre a köznevelési törvény előírja a plusz egy fő pedagógiai asszisztens és plusz 
egy fő gondozó/takarító alkalmazását 2013. szeptember 1-től. Az óvodai bérek ez alapján 
kerülnek tervezésre. 
 
Bálint Ira: 
Az elvonásokról lehet már tudni, konkrét összeg ismert már? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
2013-tól megszűnik a 8 % Szja, és a jövedelem differenciálódás támogatása, valamint 
elvonásra kerül a gépjárműadó egy része is, kb. 82 millió Ft összegben. 
Az elvonások helyett, kötött felhasználású feladatfinanszírozás kerül bevezetésre, pl: a temető 
fenntartás, a közvilágítás, az utak karbantartása. Ezek pontos összege még nem ismert.  
 
Nagy Károly: 
Ezen az ülésen a díjemelések meghatározásáról dönteni kell, hogy a következő testületi ülésre 
az emelést érintő rendeletek módosítását elő tudják készíteni.  
 
Jenei Károly: 
Ki lesz az Általános Művelődési Központ igazgatója, hiszen az ÁMK tevékenysége csökken, 
de a szervezet megmarad. 
 
Nagy Károly: 
Az Általános Művelődési Központ az által, hogy az iskolát átveszi az Állam, nem szűnik meg. 
Megszűnni akkor fog, ha arról a Képviselő-testület úgy dönt. Tehát az ÁMK tovább működik, 
ahová természetesen vezető kell. Szét is lehet választani, de akkor kell óvodavezető és kell 
közművelődési igazgató is. Jelenleg az ÁMK igazgatót átveszi az Állam, és megpályáztatja a 
helyét. 
 
Jenei Károly: 
El kell azon gondolkodni, hogy mi a jobb az Önkormányzatnak, az, ha megmarad az ÁMK, 
vagy az, ha szétválik. 
 
Szecskő Zsolt: 
A költségvetésben az ÁMK Igazgató asszony hol szerepel? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az iskola szakfeladaton van tervezve az Igazgató asszony. 
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Szecskő Zsolt: 
Meggyőződése, amennyiben az Igazgató asszonyt átveszi az Állam, borzasztó nagy gondok 
lesznek. 
Tudomása szerint az elmúlt SZMK ülésen az Igazgató asszony megszavaztatta a szülőkkel, 
hogy a jövőben is támogassák a személyét. Melyik szülő az, aki ellent mer mondani a 
pedagógusnak akkor, amikor a gyermeke még oda jár iskolába? 
Úgy látja, hogy az Önkormányzat teljes egészében egyedül maradt az Igazgató asszonnyal 
szemben. 
Sajnos már a Képviselő-testület nem tudja magát megvédeni. 
Az Igazgató asszony, amióta itt van, sohasem azt csinálja, amit a Képviselő-testület kér. 
Minden bizonnyal az Igazgató asszony érzi és sejti, hogy az Önkormányzat nincs 
megelégedve a munkájával, bizonyítja ezt az is, hogy az SZMK tagoktól kért személyére 
vonatkozó megerősítést. 
 
Jenei Károly: 
Elképzelhetőnek tartja a jövőben azt is, ha az Állam majd elvon az iskolától minden nem 
kötelező dolgot, mint pl. a kiemelt angol oktatás, szakkörök stb., és az Igazgató asszony úgy 
fogja tálalni a szülők felé, hogy azért kellett megszüntetni ezeket a dolgokat, mert az 
Önkormányzat nem fedezi a költségeket. Ezzel természetesen az Önkormányzatot fogja 
lejáratni. 
Erkölcstelennek tartja az Igazgató asszony cselekedetét, miszerint a szülőket maga mellé 
állítja, hiszen a szülők függnek tőle. 
Eredetileg arról volt szó, hogy az SZMK ülésen vagy a polgármester, vagy az alpolgármester 
részt fog venni. Felháborítónak tartja, hogy nem szólt arról, hogy mégis meg lesz tartva az 
SZMK ülése. 
Nincs erkölcsi alapja, hogy Szántó Mariann vezesse az intézményt. 
Eddig az Önkormányzat kezébe volt, ha rosszul választott vezetőt, változtathatott rajta. 
A jövőben ez az iskolánál már nem így lesz. 
 
Szecskő Zsolt: 
A pedagógusoknak természetesen jó, hogy olyan vezetőjük van, aki nem követeli meg a 
színvonalas munkát, nem kell csinálniuk semmit. 
 
Jenei Károly: 
Az utóbbi időszak semmi másról nem szólt, csak arról, hogy meg legyen az iskolának a 
pénze, meg legyen a létszám. 
 
Dénes László: 
Utána kell járni, hogy törvényes kereteken belül mit lehet tenni ez ügyben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Arra is lehetne gondolni, hogy e témában jártas ügyvéd segítségét kérjék. 
 
Jenei Károly: 
A sírbolt építésénél ki kellene venni a közterület használati díjat, illetve napi díjat lenne 
célszerű megállapítani, hiszen a sírbolt építése alkalmával hosszabb ideig tárolják az építési 
anyagokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem lenne szerencsés dolog a költségeket megemelni. 



 222 

Drasztikus emelést nem szabad végrehajtani. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, ne változtassanak a temetőben alkalmazandó közterület használati díjakon. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyetért. 
 
Jenei Károly: 
Az építőanyagok tárolásával kapcsolatban csak annyi a véleménye, hogy az árak akkor érnek 
valamit, ha azok be is vannak tartva. 
Léteznek olyan mozgóárusítást végzők, akik országos házaló tevékenységi engedéllyel 
rendelkeznek. Részükre az 1. számú melléklet 8. pontját, mozgó árusítás üzlethez nem kötött 
tevékenységet 3.000Ft/nap/árus összegben javasolja meghatározni. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Bálint Ira: 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak, illetve a 
polgármesteri illetmény emelésének mértéke a költségvetés tervezésekor rendelkezésre kell, 
hogy álljon, ezért döntenie kell a Képviselő-testületnek azok százalékos mértékéről.  
Személy szerint nem javasol emelést. 
Szintén az előterjesztés tartalmazza, hogy a pályázati céljutalom kifizetéséről a munkáltatói 
jogkörrel rendelkező dönt a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett.  
Javasolja, hogy a beszámolási kötelezettség helyett, a pályázati céljutalom kifizetése setén a 
Képviselő-testületnek jóváhagyási jogköre legyen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Fenntartással tudja csak elfogadni a pályázati céljutalom kifizetését, hiszen ezt a munkát 
feltételezhetően munkaidő után végzi a dolgozó, amely miatt megemelkedik az áramszámla, a 
fűtés stb.  
Végezze el ezt a munkát a dolgozó munkaidőben, fizessék meg a munkáját havi bérrel, ne 
részesüljön külön jutalomban. 
 
Bálint Ira: 
Nem csak Önkormányzati dolgozóról van szó, hiszen külső személy is írhat pályázatot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Annak külön megbízási díjat fizetnek. 
 
Jenei Károly: 
Nehéz ebben az esetben igazságot tenni, hiszen előfordulhat, hogy a pályázat jó, minden 
feltételnek megfelelt, de forráshiány miatt nem nyert. Ekkor már nem nyertes pályázatról 
beszélnek, holott azzal is dolgozott a pályázatíró és önhibáján kívül nem nyert a pályázat. 
 
Bálint Ira: 
Amennyiben ezt a lehetőséget kiveszik a koncepcióból, nem ösztönöznek senkit sem a 
pályázatírásra. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Plusz munkáról beszélnek, és arról, hogy ki-mivel gyarapítja az Önkormányzat vagyonát. 
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Jenei Károly: 
Esetenkénti elbírálás alá vonják ezt a dolgot, annál is inkább, mert lehet, hogy jövőre nem is 
lesz pályázati lehetőség. 
 
Szecskő Zsolt: 
A munkavállalónak a legjobb tudása szerint kell dolgoznia. Ha nem dolgozza ki a pályázatot, 
nem jól végzi a munkáját. 
 
Nagy Károly: 
Tapasztalja, hogy a legegyszerűbbnek tűnő pályázat is napokat, sőt heteket vesz el a dolgozó 
idejéből. A jegyző Úr jól meg tudja határozni, hogy mennyi idő szükséges a pályázat 
elkészítéséhez.  
Javasolja, hogy továbbra is maradjon meg a céljutalom lehetősége a költségvetésbe. 
 
Bálint Ira: 
Ne határozzanak meg keretösszeget, hanem minden esetben egyedi elbírálás alapján 
döntsenek. 
 
Jenei Károly: 
Ki, milyen összegű céljutalomban részesüljön, ne a Testület döntse el. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem a céljutalmazás, hanem az általánosítás ellen van. 
 
Nagy Károly: 
Nem nagy összegű pénzről van szó, az ez évi keret sem került felhasználásra. 
 
Dénes László: 
A munkaadónak az a célja, hogy a munka el legyen végezve, az, hogy a dolgozó a 
munkahelyén, vagy odahaza végzi-e el a munkáját, az nem érdekli. Amennyiben a dolgozó 
plusz munkát végez, kapjon plusz pénzt.  
 
Bálint Ira:  
Visszavonja a javaslatát, a munkáltatói jogkörrel rendelkezőt beszámolási kötelezettség 
terhelje a Képviselő-testület felé a céljutalom kifizetése vonatkozásában.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Képviselő-testület 1/2012.(II.2.) számú határozatában foglaltak szerint a koncepció 
tárgyalásánál kell döntenie a Képviselő-testületnek arról is, hogy a község településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát végrehajtja-e 2013-ban, vagy sem 
A településrendezési tervet 10 évente kötelező felülvizsgálni. Gyöngyöstarján 
településrendezési tervét 2004-ben készítették el. 
A rendezési terv módosítására igény van, a döntés joga a Képviselő-testület kezében van. 
 
Nagy Károly: 
A koncepcióba be lehet írni a településrendezési terv felülvizsgálatát, aztán majd a 2013. évi 
költségvetés tárgyalásánál meglátják, hogyan alakul az Önkormányzat pénze. 
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Szecskő Zsolt: 
A lakosság felé milyen ígéretet tett az Önkormányzat ezzel kapcsolatban? 
 
Nagy Károly: 
Pénzügyi fedezet hiánya miatt nem módosították eddig a rendezési tervet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben a költségvetés tárgyalásánál úgy dönt a Képviselő-testület, hogy felülvizsgálja a 
településrendezési tervet, akkor azt a valóságnak megfelelően kell módosítani. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendezési terv felülvizsgálata kb. egy éves folyamat. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a településrendezési terv felülvizsgálata szerepeljen 
a 2013. évi koncepcióba, és a végleges döntésre a költségvetés tárgyalásánál kerül sor. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2013. évi koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
  
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a módosítások figyelembevételével alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 89/2012. (XI. 29.) számú határozata 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megtárgyalta a 2013. évi költségvetési koncepcióról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi koncepciót az előterjesztésben meghatározott alapelvekkel az 
alábbiak szerint és az alábbi módosításokkal elfogadta: 
 
1. A 16/2006. (X. 13.) önkormányzati rendelettel megállapított tiszteletdíjak és járandóságok 
2013. évben nem emelkednek. 
2. Az önkormányzat által beszedett szolgáltatások és díjak nettó 5 %-os mértékben 
emelkednek, kivéve a közterület használat díjainál „üzleten kívüli (házaló) kereskedelmi 
tevékenység” esetén 3000 Ft/árus/nap díjat kell megállapítani, illetve a lakások és nem 
lakáscélú ingatlanok bérleti díjai nem emelkednek. 
3. Az önkormányzat által beszedett adók mértéke nem változik. 
4. A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához három árajánlatot kell kérni, a jövő évi 
bevételek függvényében tervezhető be a 2013. évi költségvetésbe. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a koncepció és jelen 
határozat alapján a 2013. évi költségvetés előkészítését kezdje meg. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2013. évi költségvetési rendelet tervezet előterjesztése 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a koncepció és jelen 
határozat alapján a díjakat megállapító rendeleteket terjessze elő. 
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Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2012. december 20. 
 
 

V. Napirend: A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással, a határozati javaslattal 
egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 90/2012. (XI. 29.) számú határozata 
2013. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a 2013. évi belső 
ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi belső ellenőrzési 
tervét jóváhagyja. 

 
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat megküldésével - 

tájékoztassa Gyöngyös Körete Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetét. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 

VI. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Szemétszállítás díjáról szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, várjanak a rendelet elfogadásával a következő ülésig, remélhetőleg addig 
elfogadásra kerül az új hulladékgazdálkodási törvény. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
2. Tiltott, közösségellenes magatartások eljárási szabályairól és tiltott, közösségellenes 
magatartásokat tartalmazó tényállások hatályon kívül helyezése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2012. (XI.30.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
 

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

TARTALAZÓ TÉNYÁLLÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
3. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása és a kistérségi feladatellátás 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a Társulási megállapodás módosításával, valamint a kistérségi 
feladatellátással egyetért és a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 91/2012. (XI. 29.) számú határozata 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról és kistérségi feladatellátásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Képviselőtestülete 
elfogadja a 2013. január 1-jétől hatályos Társulási Megállapodás módosítását az 1. melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az alábbi feladatok 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás által történő ellátásáról 2013. január 1-től: 

 

1. Szociális feladatok: 

a) szociális intézményi feladatok: 
- időskorúak, és fogyatékkal élők bentlakásos, és átmeneti elhelyezése 
- hajléktalanok átmeneti elhelyezése 

b.) szociális alapszolgáltatási feladatok 
- Időskorúak, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint 

fogyatékkal élők nappali ellátása 
Ezen belül pályázati forrásból működtetett feladatok: 

- Támogató szolgáltatás  
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- Közösségi ellátások 

 
2. Gyermekjóléti feladatok 

- Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Családok átmeneti otthona 
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- Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Gyermekek átmeneti otthona  
 

3.  Belső ellenőrzési feladatok 

 
3.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában az Önkormányzatot a 
mindenkori Polgármester képviselje, akadályoztatása esetén pedig az alpolgármester. 
 
4) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt a Társulási Megállapodást aláírja 
 
 5) A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntésről tájékoztassa Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetét. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2 napon belül 
 
4. Állattartásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2012. (XI.30.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 20/2011. (IX. 9.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
5. Ügyfélfogadási rend változása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 92/2012. (XI. 29.) számú határozata 

ügyfélfogadási rend módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
A Polgármesteri Hivatal 2012. december 1-jén és 2012. december 15-én, szombati 
munkanapon ügyfélfogadást nem tart. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a módosításról a lakosságot 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
6. Mozgássérültek gyöngyösi csoportjának anyagi támogatása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy 10.000 Ft-tal támogassák a rendezvényt. 
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 93/2012. (XI. 29.) számú határozata 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 

 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft 
összegű támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi 
Csoportjának. 
 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás 
összegét a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú 
számlaszámára utalja át és az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2012. december 8. 
 
 
7. Gyermek, Szociális, Kulturális és Sport Intézményeket Támogató Alapítvány 
megszűnése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a felajánlott 200.000 Ft-ot az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda 
eszközvásárlására használják fel.  
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 94/2012. (XI. 29.) számú határozata 
az óvoda alapítványi támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermek, 
Szociális, Kulturális és Sport Intézményeket Támogató Alapítvány (3263 Domoszló, Deák tér 
6.) megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az Alapítvány vagyonfelosztásából származó 200 000 Ft támogatást az 
ÁMK Napközi Otthonos Óvoda eszközvásárlására kívánja fordítani. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a Gyöngyös-Mátra 
Takarékszövetkezetet értesítse. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester  
Határidő:  2 napon belül 
 
 
8. Évzáró védőnői szakmai értekezlet anyagi támogatása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy 10.000 Ft-tal támogassa a Képviselő testület a rendezvény lebonyolítását. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 95/2012. (XI. 29.) számú határozata 
évzáró védőnői szakmai értekezlet támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Hatvani-Gyöngyösi 
Kistérségi  Népegészségügyi  Intézete kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület 10 000 Ft-tal támogatja az Intézet évzáró védőnői szakmai értekezletét. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról az Intézetet 
értesítse. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester  
Határidő:  2 napon belül 
 
 
9. Vincze Gábor külterületi ingatlanának eladási ajánlata 
 
Nagy Károly: 
A napokban Vincze Gábor megkereste és az Önkormányzat részére megvételre felajánlotta a 
tulajdonában lévő, temető fölötti külterületi ingatlant. Arról a területről van szó, amelyet 
régen az Önkormányzat Dr. Czappán Andrea fogorvosnő részére értékesítette. 
Vincze Gábor a terület eladási árára vonatkozóan nem nyilatkozott. 
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket a megvásárlással kapcsolatban. 
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Csontos József: 
Az esetleges megvásárlásnál figyelembe kell venni, hogy az a terület tele van háztartási 
hulladékkal, építési törmelékkel. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tudomása szerint az a terület rét-legelőművelési ágként van feltüntetve, alacsony értékű. 
Először azt kell eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy a terület esetleges megvásárlása 
esetén mit tud vele kezdeni az Önkormányzat. Termőterületnek alkalmatlan. 
 
Jenei Károly: 
Minimális árat kell meghatározni. 
 
Dénes László: 
Aranykorona árban kell megvásárolni. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy Szecskő Zsolt, mint e témában jártas személy, járjon utána, milyen áron lenne 
érdemes megvásárolni a területet, és érdemi döntést azt követően hozza meg a Képviselő-
testület. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
10. Az általános iskola bértömeg felhasználása 2011-2012. évben 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Jenei Károly alpolgármester Úr kérésének eleget téve, tájékoztató jelleggel elkészítették az 
iskola bértömeg felhasználását. 
 
11. Jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevétel 
 
Bálint Ira: 
Arra kéri a mindenkori jegyzőkönyv hitelesítőket, hogy a jegyzőkönyveket figyelmesen 
olvassák el az esetleges, későbbi félreértések elkerülése végett. 
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 óra 15 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Szecskő Zsolt Dénes László 
képviselő képviselő 

 
 


