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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2013. március 7-én 17 órakor 

megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dénes László 
Csontos József 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (17 óra 20 perc után)  
Szecskő Zsolt (17 óra 30 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 

Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
Héri Andrea Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása képviseletében 
Hegyi Beatrix Gysolymosi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás képv. 
Pardi Beatrix Gysolymosi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás képv. 
Nádudvariné Hutás Erika Gysolymosi Szoc. és Gyermekjól. Int.fenntartó Társulás képv. 
Balázs József országgyűlési képviselő 
Vernyihel Lívia Gyöngyösoroszi polgármestere 
Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Török Istvánné igazgatási előadó és  
11 gyöngyöstarjáni lakos 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket; Balázs József országgyűlési képviselő jelezte, hogy késni fog, ezért 
javasolja, hogy a közös hivatal témáját akkor tárgyalja meg a Képviselő-testület, amikor Balázs Úr 
megérkezik. Javaslatot tesz továbbá az ülés napirendjére:  

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
II. napirend: Beszámoló Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi Társulás működéséről 
         Előadó: Társulási tanács Elnöke 
 
III. napirend: Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről 
        Előadó: Nagy Károly polgármester  
 
IV. napirend: Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási  

        Intézményfenntartó Társulás működéséről 
       Előadó: Társulási Tanács Elnöke 
 

       V. napirend: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek  
          alapját képező célok előterjesztése, és meghatározása  
          Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
       VI. napirend: Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
          Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
       VII. napirend: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata szakfeladatrendjének módosítása 
          Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
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       VIII. napirend: Óvodai beiratkozás rendjének megállapítása 
        Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
       IX. napirend: Óvodavezetői pályázat 
        Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

X. napirend: A Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény-  
       fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
      Előadó:  Nagy Károly polgármester 

 
       XI. napirend: Munkamegosztási megállapodás 
       Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
       XII. napirend: Térítési díjak felülvizsgálata és az önkormányzati intézmények élelmezési  

nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló         
      11/2010. (IX. 10.) rendelet módosítása 
      Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
       XIII. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen szavazattal egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen szavazattal egyetért. 
 

Napirend előtt: 
 
1. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés.) 
 

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

 
Nagy Károly:  
lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 

- A 13/2013.(II. 7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a KEOP 
pályázatról (fűtéskorszerűsítésről). A pályázat beadása megtörtént. 

- A 12/2013. (II.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Lólé László 
Széchenyi utca 14. szám alatti lakos szociális kölcsönéről. Lólé László részére a 
megállapított 31.000 Ft összegű kölcsön kifizetésre került. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket 6 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 
II. – III. Napirend: Beszámoló Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi Társulás  
Működéséről, és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről 
(a beszámoló írásban csatolva) 
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Nagy Károly:  

Javasolja, hogy a két napirendet egyszerre tárgyalja meg a Képviselő-testület, mivel szorosan 
összefügg a kettő. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetért. 
 
 
Héri Andrea: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2013. január 1-től 23 település tagja a Kistérségi Társulásnak, 
mivel Gyöngyössolymos és Gyöngyöspata kilépett a Társulásból. 
 
Nagy Károly: 
Elmondja, hogy a Közoktatási Bizottság, valamint az Idegenforgalmi és Területfejlesztési 
Bizottság, melynek az elnöke meg fog szűnni. 
Kéri a képviselőket, aki a Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló 
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi 
Társulás működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja, azt tudomásul 
veszi. 
 

IV. Napirend: Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 

(beszámoló írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló 
beszámolót elfogadja, azt tudomásul veszi. 
 
V. Napirend: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek  
alapját képező célok előterjesztése, és meghatározása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztést tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok előterjesztésére, és 
meghatározására vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

VI. Napirend: Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Az elmúlt testületi ülésen már beszéltek arról, ha a konyha átkerül az Önkormányzathoz, akkor 
gond lesz a térítési díjak befizetésével. Megoldódott-e ez a probléma? 
 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly: 
Igen, utána néztek és 3-4 személyről van szó, akiknek a térítési díj befizetésével gond lehet, de 
arra is találnak megoldást. A többi személy az élelmezésvezetőnél fogja ugyanúgy befizetni a 
térítési díjat, mint eddig. 
Kéri a képviselőket, aki a Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának a módosítását elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 14/2013. (III. 7.) határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
  

VII. Napirend: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata szakfeladatrendjének 
módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 15/2013. (III. 7.) határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata szakfeladatrendjéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
szakfeladatrendjét a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 
25.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékeként, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2013. április 1-jétől jelen határozat melléklete 
szerint állapítja meg. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata szakfeladatrendjéről szóló okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 

VIII. Napirend: Óvodai beiratkozás rendjének megállapítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 16/2013. (III. 7.) határozata 
 

az óvodai beiratkozásról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az 
Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai 
beiratkozás időpontját 2013. április 8-12. közötti időpontra tűzi ki. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a 
beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb 
idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2013. március 8. 
 

IX. Napirend: Óvodavezetői pályázat 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A határozati javaslatban tévesen lett feltüntetve a közalkalmazotti jogviszony időtartama, hiszen a 
Kjt. 21 § (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő 
kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre, tehát a közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
  
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítás figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 17/2013. (III. 7.) határozata 
 

az óvodavezetői pályázatról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet 5. §-a alapján nyilvános pályázatot ír ki a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére, az alábbi tartalommal: 
 
„Gyöngyöstarján Község önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u 1.) intézményvezető (magasabb 
vezető) munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.15-2018.07.31.-ig 
szól.  
 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u 1. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása, 
feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a 
közoktatásról szóló valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési 
tevékenységek ellátása.  
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Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
§ Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség,  
§ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
§ szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
§ büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgár vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
§ szakmai életrajz; intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok közjegyzővel hitelesített másolata  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 15. napjától 
tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 2.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Károly polgármester nyújt, a 06-
37/372-025 -ös telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai 
Mór tér 3). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
447/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt, önkormányzati határozatával. 
  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 13. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
§ www.gyongyostarjan.hu honlapon.” 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
nyilvánosságáról és a pályázat lebonyolításáról. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

X. Napirend: A Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társuláshoz Gyöngyöspata Önkormányzata is csatlakozzon, 
és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 18/2013. (III. 7.) határozata 

 
a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) k.) 
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási 
feladatellátást biztosító intézmény közös fenntartására vonatkozó Társulási Megállapodásnak a 
melléklet szerinti tartalommal történő módosítását, amelynek értelmében Gyöngyöspata igénybe 
vehesse a Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Intézmény házi segítségnyújtásra vonatkozó 
szolgáltatását. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az okirat és a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 

XI. Napirend: Munkamegosztási megállapodás 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a munkamegosztási megállapodással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 19/2013. (III. 7.) határozata 
 

a munkamegosztási megállapodásról 
 

I. Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete mint a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal 
költségvetési szerv irányító szerve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés b) pontja, 10. § (3) és 12. § (4) pontja szerint 
a gazdasági szervezettel nem rendelkező Polgármesteri Hivatalt jelöli ki a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda 9. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feladatainak ellátására. 
 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önállóan működő és 
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervek között gazdálkodási, munkaügyi 
feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan munkamegosztási megállapodást 
jóváhagyja. 
 
III. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 20/2012. (III. 14.) határozata hatályát veszti. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
XII. Napirend: Térítési díjak felülvizsgálata és az önkormányzati intézmények 
élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló         
11/2010. (IX. 10.) rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Az előterjesztés mind a szociális étkezők, mind pedig a Családi Napközi intézményi térítési díj 
megállapítására vonatkozóan három variációt tartalmaz. 
A szociális étkezők esetében javasolja az 5 %-os emelést. 
 
Jenei Károly: 
A nyersanyagárak hogyan változtak 2013-ban? 
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Gyenesné Fekete Ildikó: 
2012. évben több mint 1 millió Ft nyersanyag megtakarítás jelentkezett a konyha szakfeladaton, 
emiatt 2013. évben túllépés nem lesz.  Az elmúlt évben a szociális étkezők kiszállításának díját egy 
minimális összeggel, 10-20 Ft-tal megemelték.  
 
Szecskő Zsolt: 
Szociális étkeztetésről van szó, egyetért az 5 %-os emeléssel. 
 
(Balázs József országgyűlési képviselő Úr részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy a szociális étkezők intézményi térítési díja 5 %-kal 
emelkedjen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek azzal, hogy a szociális étkezők 
intézményi térítési díja 5 %-kal emelkedjen. 
 
Nagy Károly: 
A családi napközi térítési díjánál szintén három variáció lett feltüntetve az előterjesztésben. 
Itt is javasolja az 5 %-os emelést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Lehet tudni, hogyan áll össze a családi napközi kiadása? 
 
Nagy Károly: 
Nehéz erre egyértelmű választ adni, hiszen függ attól, hány személy veszi igénybe a szolgáltatást. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint nem az a kérdés, hogy működtetni kell-e a családi napközit, vagy sem, de nem 
mindegy, hogy milyen összeggel járul hozzá az önkormányzat a működtetéshez. 
Úgy emlékszik, a koncepció tárgyalásakor arról volt szó, hogy utána néznek annak, hogy a 
környéken mennyibe kerül a szülőknek a családi napközi igénybevétele. 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen, jól emlékszik a képviselő Úr. Tájékozódott is a környékbeli napköziknél, és a decemberi 
ülésen tájékoztatást adott a hallottakról, de az összegekre már nem emlékszik. 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt évben egyeztetett a családi napközit igénybevevő szülőkkel, és azt mondták, hogy ennél 
magasabb összegű térítési díjat nem tudnak fizetni az ellátásért. 
Az biztos, hogy a környékbeli településeken sokkal magasabb a térítési díj összege. 
Olyan döntést nem tudnak hozni, hogy a családi napközi működtetése az önkormányzatnak ne 
kerüljön pénzébe. 
 
Szecskő Zsolt: 
A szülő biztos, hogy azt mondja; nem tud többet fizetni a szolgáltatásért, mint eddig fizetett.  
Az önkormányzatnak teljesen mindegy, hogy a szülő most 30 Ft/órát fizet-e, vagy 32 Ft/órát. Kell 
a napközi, de nem minden áron. Elképzelhető, hogy a szülő hajlandó lenne akár 10.000 Ft-ot is 
fizetni havonta, ha ez által megtarthatná a munkahelyét. Most úgy néz ki, hogy azt a 7 személyt, 
aki igénybe veszi a családi napközit, az önkormányzat szociális alapon támogatja.  
 
Nagy Károly: 
Célszerűnek tartaná, ha újból felmérést végeznének a környékbeli családi napközi térítési díjával 
kapcsolatban. 
 
Jenei Károly: 
Azt kell eldönteni, akarják-e működtetni a családi napközit, vagy sem. Drasztikusan nem lehet 
megemelni a térítési díjat, hiszen az a pár személy, nem vállalhatja fel a családi napközi teljes 
kiadását. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a következő testületi ülésen térjenek vissza a családi napközi térítési díjára. 
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A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet tervezetet a családi napközi térítési díjának megállapítása 
nélkül elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 5/2013. (III. 8.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ  ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, 
TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHEYLI ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 11/2010. (IX.10.) 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Köszönti Balázs József országgyűlési képviselőt, és javasolja, hogy az indítványok, bejelentések 
napirendjét a közös hivatal kialakításának megvitatásával kezdjék. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 

XIII. Napirend: Indítványok, bejelentések 

 
1. Közös hivatal létrehozása 
 
Nagy Károly: 
Felelevenítésképpen elmondja, hogy a 2012. október 18-i testületi ülésen már bejelentette 
Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal csatlakozási kérelmét, szándékát. 2012. november 2-án 
Berta István Szűcsi polgármestere kereste meg, szintén a csatlakozási szándékuk egyeztetése 
ügyében. Mindkét település 2000 fő alatti lakosságszámú, így a jelenlegi törvények értelmében 
2013. január 1-ével önálló hivatalt nem működtethetnek. A két Önkormányzat, a jelenlegi 
jogszabályok értelmében egymással nem társulhat, mivel közigazgatásilag nem határosak. 
A hatályban lévő jogszabályban foglaltak alapján Gyöngyöstarján köteles elfogadni 
Gyöngyösoroszi csatlakozási kérelmét.  
Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el Gyöngyösoroszi csatlakozási kérelmét, a Heves 
Megyei Kormányhivatal fogja kijelölni azt a települést, amelynek el kell fogadnia Gyöngyösoroszit. 
Ebben az esetben két település jöhetett volna számításba, Gyöngyössolymos és Gyöngyöstarján, 
hiszen ezzel a két községgel határos Gyöngyösoroszi. Gyöngyössolymos már eleget tett törvényi 
kötelezettségének, Mátraszentimrét fogadta, így Gyöngyösoroszi számára maradt Gyöngyöstarján.   
E jogszabálynak megfelelően a Képviselő-testület 2012 novemberében hozott egy olyan 
határozatot, miszerint a Képviselő-testület elfogadja Gyöngyösoroszi és Szűcsi Község 
Önkormányzatának kezdeményezését a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozására. (Szücsi község Önkormányzata időközben Nagyréde önkormányzatával 
megegyezett, és létrehozta a közös hivatalt.) 
Ugyan ebben a határozatban a Képviselő-testület kijelentette, hogy a közös önkormányzati 
hivatalról szóló megállapodásban rögzíteni kell: Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát az 
önálló hivatal működtetéséhez képest anyagi hátrány nem érheti a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásával. 
Személyesen megkereste Horváth László Urat, akinek elmondta az aggodalmait és kijelentette 
Gyöngyöstarján önállósága melletti szándékát. A kormánymegbízott Úr elmondta, hogy ismeri az 
esetet, de nem tudott megnyugtató választ adni, mindössze annyit ajánlott, hogy próbáljanak 
megegyezni a települések. 
Többször egyeztetett Balázs József Országgyűlési képviselővel is, de Ő sem tudott megoldást a 
problémára. 
A határozatnak megfelelően megkezdődtek a tárgyalások a két önkormányzat vezetőinek 
részvételével. A polgármestereknek és a jegyzőknek nem sikerült megállapodni a Gyöngyöstarján 
Önkormányzat Képviselő-testülete által szabott feltételeknek megfelelően a közös hivatal 
létrehozásáról, így Gyöngyöstarján Képviselő-testülete 2013. 02. 07-én tartott testületi ülésén 
Gyöngyösoroszi csatlakozási kérelmét elutasította, és Gyöngyöstarján Képviselő- testülete kérte 
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Horváth László kormánymegbízott Urat, hogy járuljon hozzá a közös hivatal létrehozásának 
megtagadásához. 
A 2013. 02. 21-i válaszban Horváth László Úr megtagadta a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának elutasítását. 
A hivatalok egyesítésével csak egy cél lehet, a költségek csökkentése.  
Balázs Úr minden bizonnyal el tudja mondani, hogy mi lehet a célja a Kormánynak a közös 
hivatalok létrehozásával kapcsolatban. 
 
Balázs József: 
A Kormány célja, hogy a közigazgatást átalakítsa. A magyar közigazgatás nem működik 
hatékonyan, ésszerűen át kell alakítani. Az a cél, hogy azok a feladatok kerüljenek vissza az 
államhoz, amelyek állami feladatok, ilyen pl. a közoktatás. 
Sok feladat átkerült a megalakult járási hivatalokhoz, így az önkormányzatoknál jóval kevesebb 
feladat maradt. A közös hivatal működését az un. körjegyzőségek működéséhez lehetne 
hasonlítani, melyek eddig is jól működtek.  Pl. három településnek van egy jegyzője, de mindenhol 
megmaradt a hivatal. Szomszédos települések, ha határosak közös hivatalt kell létrehozniuk, 
amennyiben a lakosságszám nem éri el a 2000 főt. A 2000 lakosságszám alatti településen nem 
lehet önálló hivatal. Amennyiben a közös hivatal létrehozása nem megy önkéntes alapon, akkor a 
kormánymegbízott dönt. 
A lényeg az, hogy az önkormányzati feladatok csökkentek, és a megmaradt feladatokat a közös 
hivatal olcsóbban és hatékonyabban tudja ellátni. 
Pár éven belül ennek lesz egy újabb fordulója, s a jobb helyzetet az az önkormányzat tudja majd 
élvezni, aki a közös hivatal létrehozásával előnyt tudott szerezni. 
Továbbra is az adott település lakosai, az adott település hivatalában tudják intézni az ügyeiket. 
Nem csak a hátrányokat kell a felszínre hozni, hanem meg kell keresni az előnyöket is. 
Természetes, hogy minden újtól, minden változástól fél az ember, s fél a közös hivatal 
létrehozásától is, de meg kell keresni a két településnek a konszenzust. 
 
Nagy Károly: 
A jogszabály először azt írta elő, hogy az 5000 fő lakosságszám alatti településeken nem lehet 
önálló polgármesteri hivatal, majd ezt lecsökkentették 3000 fő lakosságszámra. Amennyiben az a 
tervezet kerül elfogadásra, úgy Gyöngyöstarján is kényszerhelyzetbe került volna. 
Azt szeretné mind két település polgármestere, ha Gyöngyösorosziban is, és Gyöngyöstarjánban is 
megmaradna az ügyfélkör. Tulajdonképpen mi is változna? A két településnek lenne egy jegyzője, 
a munka pedig folyna tovább. A változásról a lakosok semmit nem érzékelnének. Elképzelhetőnek 
tartja, hogy a gyöngyöstarjáni emberek a Gyöngyösoroszi lakosság összetétele miatt ágálnak. 
 
Jenei Károly: 
Ügyfélforgalom nélküli tevékenységről van szó. Az, hogy mi lesz 3-4-5 év múlva, biztosat senki 
sem tud mondani. Nem érti, hogyan lehet a közös hivatal létrehozásába a bűnözést 
belemagyarázni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A képviselőknek a kép mögé is kell nézni, nemcsak a fényképben gyönyörködni. 
Hol van a takarékosság, a spórolás, ha minden marad úgy, ahogy eddig volt? Logikátlannak tartja 
így az egészet. 
 
Balász József: 
 A feladat finanszírozásban kell keresni a megtakarítást. Az állam kevesebb létszámot finanszíroz. 
Ott, ahol már megalakultak a közös hivatalok, kedvezőek a tapasztalatok. 
 
Benedek János: 
A gyöngyöstarjáni emberek fejével gondolkodik, ezért nyíltan ki meri jelenteni; nem biztos, hogy a 
lakosság örülne a közös hivatal létrehozásának. 
A gyöngyöstarjáni ember nem ránt rögtön kardot, de ha kell, harcol az igazáért.   
Nem érti, hogy miért jó a Kormánynak, ha az emberek akarata ellen cselekszik, és rákényszerít az 
emberekre olyan dolgot, amit nem szívesen fogadnak. Nagyon át kell gondolni a döntést. 
 
Ludányi József: 
A döntés nem 1-2 évre szól. Demokrácia van, meg kell kérdezni a gyöngyöstarjáni lakosokat, hogy 
ők mit szeretnének. Szeretnék-e, ha Gyöngyösoroszival együtt létrejönne egy közös hivatal, vagy 
sem. Csökkenteni is lehetne a béreket, és akkor fenn tudná tartani magát az önkormányzat. 
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Szól a település utcáiról, az üresen álló házakról, hiszen nem mindegy, hány személy adózik 
Gyöngyöstarjánban. Megépült a szép, új utcasor, de a lakosság száma még sem emelkedett. 
Sajnálatos tényként állapítja meg, hogy sok fiatal beköltözött Gyöngyösre. 
Meggyőződése, hogy a közös hivatal létrehozásával a lakások értékei csökkeni fognak. 
Kitart amellett, hogy a lakosok véleményét ki kell a kérni a közös hivatallal kapcsolatban. 
 
Bálint Ira: 
Már novemberben javasolta, hogy ki kellene kérni a lakosok véleményét a közös hivatal 
létrehozásával kapcsolatban, akár egy népszavazás keretén belül is. A népszavazás lebonyolítása 
azonban igen költséges lenne az önkormányzatnak.  Gyöngyöstarján Képviselő-testülete azt 
szeretné, ha a falu még fejlettebb és szebb lenne, hogy az emberek megelégedve, és boldogan 
élnének ebben a kis közösségben. Ilyen gazdasági helyzetben, ha nem 5-6 millió Ft-jába kerül az 
Önkormányzatnak a hivatal működtetése, hanem csak 1,8 millió Ft-jába, az is óriási pénzt jelent, 
hiszen pl. a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület terveinek megvalósítását sem tudja 
teljes mértékben támogatni az Önkormányzat. Minden pénzt meg kell fogni,  személy szerint csak 
a hátrányát látja a közös hivatal létrehozásának. 
Az Államnak az a célja, hogy a közigazgatás minél kevesebb pénzébe kerüljön, ez pedig csak úgy 
valósítható meg, ha a csatlakozni kívánó települések lakosai a gesztor település hivatalába 
mennek ügyet intézni. Ez által csökkenne a csatlakozni kívánó település hivatalának a dolgozói 
létszáma.  
Nem ért egyet a közös polgármesteri hivatal létrehozásával. Attól tart, ha ez létrejön, a 
későbbiekben összevonásra kerülnének az Önkormányzatok, melyeknek létszám leépítés is lehet a 
következménye. Nem tudja elképzelni, hogy más miatt miért kellene létrehozni a közös 
hivatalokat. Ez a rendszer működik már pl. Németországban is. 
A képviselőknek a választóiknak, a gyöngyöstarjáni lakosoknak a véleményét kell képviselniük, és 
meggyőződése, hogy a lakosok nem szeretnék, ha közös hivatal jönne létre Gyöngyösoroszi 
Önkormányzatával. 
 
Balázs József: 
Helyes dolognak tartja, ha a lakosok elmondják a véleményüket. 
 
Jenei Károly: 
Gyöngyöstarján Képviselő-testülete a novemberi ülésen még nem döntött a közös hivatal 
létrehozásában, csak elfogadta a két település csatlakozási kezdeményezését, és felhatalmazta a 
polgármestert a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos tervező, döntés-előkészítő feladatok 
koordinálására. A novemberben megtartott falugyűlésen-közmeghallgatáson már téma volt a 
közös hivatal létrehozása, de sajnálatos módon igen kevés létszámban vett részt a falu lakossága 
azon a fórumon. A 2013. február 7.-i ülésen döntött úgy a Képviselő-testület, hogy Gyöngyösoroszi 
Községi Önkormányzatának kérelmét elutasítja. 
 
Nagy Károly: 
Természetesen szeretné a lakosság véleményét is kikérni, meghallgatni, megtudni, hogyan 
vélekednek erről a témáról, de maga a kérdést sem egyszerű úgy feltenni, hogy arra egyértelmű 
választ kapjanak.  
 
Vernyihel Lívia:  
Gyöngyösoroszinak sem jó ez a helyzet, de van egy jogszabály, amit mindenkinek be kell tartania, 
alkalmaznia kell. 
Nem akarnak közösködni, nem akarnak senki nyakára telepedni, de a jogszabály, mint mindenki 
másra, Gyöngyösoroszira is és Gyöngyöstarjánra is vonatkozik. A két önkormányzat teljesen 
önálló maradna. Figyelembe kell venni, hogy Gyöngyösoroszi kényszerhelyzetben van. A 
községben 120 család az, akikről tulajdonképpen most szó van a testületi ülésen, és ebből 5-6 
család az, akikkel probléma van, a többi tisztességesen dolgozó ember. A két község polgármesteri 
hivatala alkotna egy közös hivatalt. Gyöngyösorosziban továbbra is teljes ügyintézéssel dolgozna a 
hivatal. 
Az elmúlt évben döntött úgy a gyöngyöstarjáni Képviselő-testület, hogy fogadja Gyöngyösoroszit. 
Az év elején kérte a polgármester Urat, hogy mondják meg, ha nem fogadóképes Gyöngyöstarján. 
Értetlenül áll a dolgok előtt, nem érti, hogy miért kell ennyire leértékelni Gyöngyösoroszit, hiszen 
ott is becsületes emberek élnek. 
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Jenei Károly: 
A novemberi döntés arról szólt, hogy Gyöngyöstarján nem zárkózik el attól, hogy közös hivatalt 
hozzon létre Gyöngyösoroszival, és akkor még úgy volt, hogy Szücsivel, de az Gyöngyöstarján 
Önkormányzatának nem kerülhet több pénzébe, mintha csak egy hivatalt működtetne. 
Arról is szó volt, hogy a végleges döntést akkor fogják meghozni, ha már látják a költségvetést. 
A végleges, februári döntést a lakosságtól érkezett visszhang befolyásolta. 
 
Benedek János: 
Teljes mértékben megérti a polgármester Asszonyt, de Gyöngyöstarján nem Gyöngyösoroszi és a 
gyöngyöstarjáni emberek véleményét figyelembe kell vennie a Képviselő-testületnek. A lakosság 
pedig egyértelműen nem akarja a közös hivatal létrehozását. 
Megkérdezi az országgyűlési képviselő Urat, hogy milyen lehetőségek vannak még? 
 
Balázs József: 
A törvény adott, ebben az esetben a kormánymegbízottnak van joga a végső döntést meghozni. 
Lehet kiírni népszavazást, el lehet menni a Kormányhivatalba, a minisztériumba, de kérdés, hogy 
ezekkel az eszközökkel érhet-e el valamint az Önkormányzat, a lakosság. 
A közös hivatal létrehozása egyik településnek sem csorbítja az önállóságát. 
 
Vernyihel Lívia: 
A kormánymegbízott döntését bírósági úton meg lehet támadni, de, hogy az milyen döntést fog 
hozni, nem lehet tudni. 
 
Ludányi József: 
Nem érti, ha közös hivatal jön létre, akkor a fenntartása, hogyan kerülhet 5-6 millió Ft-tal többe 
az önkormányzatnak, mintha önálló hivatal működne. 
Mi történik a 2014. évben lebonyolításra kerülő helyhatósági választáskor? A két település egy 
polgármestert fog választani, és összeolvad a két település? 
 
Nagy Károly: 
Az 5-6 millió Ft plusz kiadást úgy kell értelmezni, hogy ennyivel kerül többe a hivatal fenntartása, 
mint, amit az állam megfinanszíroz.   
Itt most az a kérdés, hogy a két önkormányzat önként, vagy kényszerből fog-e társulni. E két 
lehetőség között kellene dönteni. 
Véleménye szerint egyeztetni kellene Horváth László kormánymegbízott Urral, és egy falugyűlést 
összehívni, ahol a kormánymegbízott Úr választ adna a lakosság által feltett kérdésekre. 
 
Balázs József: 
Jónak tartja, ha meghívják a kormánymegbízott Urat a falugyűlésre. 
A hozzászólások alapján úgy látja, hogy az érzelmi és az értelmi dolgok állnak egymással szemben. 
Ezt a kettőt úgy kell szinkronba hozni, hogy ne menjem senki kárára. 
A közös hivatal nem a települések egyesítéséről szól, hanem a két polgármesteri hivatal közös 
hivatallá való alakulásáról. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Horváth László kormánymegbízott Úr részvételével, 
rövid határidőn belül tartsanak egy falugyűlést, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért a falugyűlés megtartásával. 
 
2. Rendezési terv felülvizsgálata 
(az árajánlatok írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Mind két ajánlatot tevővel személyesen is találkoztak. 
A Pro Arch Építész Stúdió vállalta, hogy a községben lévő védett épületeket is felméri. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a Dobó utca 32. szám alatt lévő épület 
(Falumúzeum) védetté nyilvánítása folyamatban van. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. készítette el Atkár község 
rendezési tervét. 
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Szecskő Zsolt: 
Az atkári rendezési terv készítése során merült-e fel valamilyen probléma az Építész Irodával 
kapcsolatban? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nincs tudomása arról, hogy probléma lett volna a Kft. munkájával. 
 
Nagy Károly: 
A két árajánlat között minimális különbség van, de mivel az egyik vállalta a védett épületek 
felmérését, ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület a Pro Arch Építész Stúdió árajánlatát fogadja 
el. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 20/2013. (III. 7.) határozata 
 

a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete az árajánlatok elbírálását követően a Pro Arch Építész 
Stúdió (1085 Budapest, József krt. 36, képviseli: R. Takács Eszter) árajánlatát fogadta el a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatára. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére azzal, hogy a 
vállalkozó által elvégezni kívánt munkákat a szerződésben tételesen fel kell sorolni. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  30 napon belül 
 
 
3. Héjjasfalva – testvérkapcsolat kialakítása 
 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület december 4-én megtartott rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy meghívja 
Héjjasfalva delegációját a Luca napi rendezvényre. 
A nagy havazás miatt azonban nem tudtak Magyarországra utazni, és most ismét felvették a 
kapcsolatot az Önkormányzattal. Szívesen jönnének a községbe, de azt is szívesen vennék, ha a 
Képviselő-testület látogatna ki Héjjasfalvára. 
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha jól emlékszik, Héjjasfalvát többségében nem magyarok lakják, és a polgármester is román. 
Javasolja, ha testvérkapcsolatot kíván kialakítani a Képviselő-testület, akkor többségében 
magyarok lakta erdélyi települést keressenek. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetért. 
 
4. Használt sírkert kialakítása 
 
Nagy Károly: 
A temetőőr tájékoztatása szerint a temetőben több olyan síremlék is van, amit már nem 
gondoznak, mert a hozzátartozók kihaltak, illetve olyan sírok is vannak, melyekről a 
hozzátartozók írásban lemondtak. 
Javasolja, annak érdekében, hogy ezek a síremlékek ne a szemétbe kerüljenek a temető alsó 
kapujánál jobbra jelöljenek ki egy olyan helyet, ahová el lehetne helyezni ezeket a síremlékeket. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
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Szecskő Zsolt: 
A területen a tereprendezést úgy kell elvégezni, hogy az minél kisebb balesetveszélyt hordozzon 
magában. 
 
5. Testvértelepülési program - pályázat 
(pályázat írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A geisingeni delegációt meg lehetne hívni a decemberben lebonyolításra kerülő „Lucázásra”, ami 
tulajdonképpen ebbe a pályázatba beleférne. 
 
Szecskő Zsolt: 
Meg kell próbálni, be kell adni a pályázatot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a testvértelepülési kapcsolatok 
ápolására vonatkozó pályázatot beadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 21/2013. (III. 7.) határozata 
 

a testvértelepülési kapcsolatok ápolására benyújtott pályázatról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a németországi Geisingen településsel fennálló testvér- 
települési kapcsolat ápolására pályázatot kíván benyújtani az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által kezelt Európa a Polgárokért program 1.1. pályázatára, 
testvérvárosok polgárainak találkozói pályázati kiírásra. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  2013. június 3. 
 
6. Damjanich utca állapota 
 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy a Damjanich utca, főleg a vége nagyon rossz állapotban van, személygépkocsival 
szinte lehetetlen közlekedni rajta. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az elmúlt évben benyújtotta az Önkormányzat az ÉMOP-3.1.3-11 jelű pályázatot, amely többek 
között magába foglalja a Damjanich utca teljes felújítását (útfelújítás, csapadékvíz elvezető árok 
kiépítése). A pályázat forráshiány miatt nem nyert, de értesítést kaptak arról, hogy 
Gyöngyöstarján pályázata tartalék listára került az UNIÓS költségvetésbe. 
 
7. Óvodai dolgozók bérfejlesztés 
 
Csontos József: 
A költségvetés tárgyalásakor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az óvodai konyhai kisegítők és 
a dadusok illetménye, 2013. március 1-től, egységesen bruttó 106.000 Ft összegű illetményre 
emelkedjen. Ennek megfelelően az átsorolások elkészültek, azonban nem ért egyet azzal, hogy aki 
1-2 éve dolgozik az óvodában annak is 106.000 Ft az illetménye, s annak is, aki már 25 éve ott 
dolgozik, és nyugdíj előtt áll. Aki nyugdíj előtt áll, annak a bére már nem fog változni, mert nem 
változik a besorolása, tehát soros bérfejlesztést nem fog kapni, holott a nyugdíj összegének 
megállapításakor sokat jelent, hogy milyen bérrel megy nyugdíjba. Tulajdonképpen két dadusról 
van szó, és javasolja, hogy mind két személy bérét emeljék meg 110.000 Ft-ra. 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, hogy ez bérfeszültséget okozhat, és nem csak a Napköziotthonos Óvodában. Ennek 
ellenére az intézmény vezetője akár a minőségi bérpótlék, akár a bérmegtakarítás terhére 
megoldhatja a béremelést. 
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Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Tudomása szerint a minőségi bérpótlék a kiemelkedő munka elvégzésének a honorálására került 
betervezésre. 
 
Nagy Károly: 
Ebben az ügyben nem szabad a Képviselő-testületnek dönteni, ezért javasolja, hogy az intézmény 
vezetője saját hatáskörben, a bérmegtakarítás terhére oldja meg a problémát. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezzel nem oldották meg a problémát, csak áthárították a felelősséget. 
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 óra 25 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Bálint Ira Csontos József 
képviselő képviselő 

 


