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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2013. április 25-én 17 órai kezdettel     
    megtartott soron következő üléséről 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme. 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Dénes László 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna képviselők 
 

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

Maka Piroska Kistérségi Humán Szolgáltató Központ igazgatója 
Dr. Szabóné Maszler Judit Humán Szolgáltató Központ képviseletében 
Bényász Jánosné könyvvizsgáló 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
  

Nagy Károly polgármester:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel, azzal a módosítással, hogy a második napirendként a község gyámügyi 
tevékenységéről és a családsegítő, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámolót 
tárgyalják meg.  

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

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, valamint a  
               gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

                Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző, Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat 
 
III. napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
                  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VI. napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 
      Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VII. napirend: A 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és  

    utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
VIII. napirend: A 2014. évi koncepció elfogadása 
       Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IX. napirend: Térítési díjak felülvizsgálata és az önkormányzati intézmények élelmezési  

nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló rendelet     
módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
X. napirend: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet  

módosítása  
Előadó: Nagy Károly polgármester 
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XI. napirend: A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési  

Szabályzatának jóváhagyása  
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
XII. napirend: Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása  
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XIII. napirend: Belső ellenőrzési megállapodás jóváhagyása  
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XIV. napirend: Heves Megyei Vízmű vagyonátadási megállapodás jóváhagyása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XV. napirend: Fogorvosi Társulási megállapodás felülvizsgálata 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XVI. napirend: Érintésvédelmi munkára kért árajánlatok elbírálása 
  Előadó. Nagy Károly polgármester 
 
XVII. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
     
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly polgármester:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna és Dénes László 
személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt: 

 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly polgármester: 
A község utjainak állagával kapcsolatban kérte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy mielőbb 
végezzék el a kátyúk kijavítását. Ígéretet kapott arra, hogy májusban a veszélyesebb kátyúkat 
kijavítják, a teljes kátyúzást pedig a főutak kátyúzásának befejeztével, előreláthatólag júniusban 
fogják elvégezni. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság a Pénzügyi és Szociális Bizottsággal közösen tartott 
egy együttes ülést, ahol megtárgyalták a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását, a 2012. évi 
zárszámadási rendeletet, valamint a 2014. évi koncepciót. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 
hozzászólás nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul 
veszi. 
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I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  
 
Nagy Károly polgármester:  
a lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 

- A 11/2013.(II.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az IKSZT 
rendezvényszervező tanfolyami díj támogatásáról. A díj átutalása megtörtént. 

- A 14/2013. (III.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról. Az alapító okiratot 
megküldték az Államkincstárnak. 

- A 15/2013.(III.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az 
Önkormányzat szakfeladatrendjének a módosításáról. Erre vonatkozó határozat is el lett 
küldve az Államkincstárnak. 

- A 16/2013.(III.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az óvodai 
beiratkozásról. A beiratkozás megtörtént, 20 kisgyermeket írattak be az óvodába. 

- A 18/2013.(III.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. A módosított megállapodás aláírása 
megtörtént. 

- A 20/2013.(III.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. A testület döntésének megfelelően a 
szerződés aláírásra került. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt 
határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, 
valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

(beszámolók írásban csatolva) 
 
Maka Piroska: 
2006. évtől a családsegítő szolgálatot is ellátják, így annak munkájáról a gyermekjóléti 
beszámolóval együtt tájékoztatják a Képviselő-testületet. 
Köszöni az együttműködést, meggyőződése, hogy a tárgyi, környezeti tényezők biztosítása nélkül 
nem tudtak volna ilyen hatékony munkát végezni a kollégái. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Az 57 családlátogatást soknak tartja. Ezek szerint Gyöngyöstarjánt egy problémás településként 
tartják nyilván? 
 
Maka Piroska: 
Egyáltalán nem nevezhető problémás településnek Gyöngyöstarján. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Honnan kapják a jelzést, hogy probléma van a gyermekkel, gond van a családban? 
 
Maka Piroska: 
A jelzések a pedagógusoktól, szomszédoktól, családi környezetből érkeznek.  
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Mennyire javul a helyzet? 
 
Dr. Szabóné Maszler Judit: 
Sokkal több jóval problémásabb település is van. 
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Maka Piroska: 
Gyöngyöstarjánban segítő beszélgetés volt a legtöbb, amiről az szűrhető le, hogy még a probléma 
kezdetekor fordultak a családgondozóhoz. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Ezek szerint a családgondozó tevékenysége hatékony? 
 
Maka Piroska: 
Igen, el lehet mondani, hogy hatékony volt a családsegítő munkája. Tulajdonképpen a 
gyermekjóléti szolgálat akkor működik jól, ha észrevétlenül dolgozik. 
 
Bálint Ira: 
A beszámoló tartalmazza, hogy az elmúlt évben egy védelembevétel volt. Az 57 családlátogatást 
esetleg úgy kell értelmezni, hogy ennél az egy családnál többször voltak családlátogatás miatt? 
 
Maka Piroska: 
A védelembe vett gyermek családlátogatását rendszeresen kell végezni. Az 57 családlátogatás nem 
azt jelenti, hogy a családgondozó 57 alkalommal keresett fel családokat, mert elképzelhető, hogy 
nem odahaza, hanem a hivatalban találkoztak, és beszélték meg a problémákat. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az értékelést meg kell küldeni a Heves Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának, valamint a határozatot a Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak 
is továbbítani kell. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki a 2012. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést 
és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben Gyöngyöstarján 
Községben végzett munkájáról szóló értékelést, a jegyző Úr kiegészítésével együtt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 25/2013. (IV. 25.) határozata 

 
a 2012. évi gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló 

elfogadásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2012. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2012. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést és a 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben Gyöngyöstarján 
Községben végzett munkájáról szóló értékelést elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának valamint jelen határozatot a Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központnak. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
 

III. napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az Együttes Bizottsági ülés megvitatta és 
megtárgyalásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
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Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az 1. számú melléklet szerint módosításra került az Általános Művelődési Központ költségvetési 
előirányzata, összesen 978.000 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal előirányzata – 4.439.000 Ft-tal, és 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának előirányzata összesen 38.981.000 Ft-tal. 
Ez utóbbi magába foglalja az ÖNHIKI támogatást, a hitel konszolidációt, a kazán programhoz 
kapcsolódó támogatást, a múzeumok éjszakájához adott támogatást, az ellátottak juttatásait. Saját 
hatáskörben a meghiúsult ingatlan értékesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítás a 
legjelentősebb tétel. (a módosított rendelet tervezet írásban csatolva) 
 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2013. (IV. 26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 

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

  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 
IV. napirend: Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megvitatása 
és elfogadása  
(előterjesztés és a könyvvizsgálói jelentés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A 2012. évi zárszámadást az Együttes Bizottsági ülés megvitatta és megtárgyalásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A kiküldött előterjesztéshez képest változott a bevételek és a kiadások tényleges összege. 
A szöveges előterjesztésben nettó módon, azaz az intézményi támogatások nélkül szerepeltek az 
adatok, s ezek kerültek módosításra. Így a tényleges bruttó bevétel 495.824.000 Ft, a tényleges 
bruttó kiadás pedig 460.152.000 Ft lett. Ezek az összegek tartalmazzák a 162.177.000 Ft tényleges 
intézményi támogatás 2012. évi összegét. 
Módosításra került továbbá az A1. mellékletben a 14. soron szereplő „induló tőke” elnevezés 
„Tartós tőkére”.  Ezen kívül módosításra került az A2. melléklet egyszerűsített jelentése. Ebben a 
táblázatban nettó módon kerültek meghatározásra a Működési célú támogatásértékű kiadások és 
a Támogatások kiegészítések összege az eddigi bruttó mód helyett.  (a módosított rendelet 
tervezet írásban csatolva) 
 
Bényász Jánosné: 
A könyvvizsgálói jelentést minden képviselő megkapta.  A költségvetési beszámoló tényleges 
adatokra épül. A rendelet-tervezetet és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 2012. évi zárszámadási rendeletet a 
független könyvvizsgáló jelentéssel és a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2013. (IV. 26.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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V. napirend: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Nagy Károly polgármester: 
Bejelenti, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását a júniusban tartandó Képviselő-
testületi ülésen fogják megtárgyalni. 
 
A bejelentést a Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett 
tudomásul vette. 
 
VI. napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 
behajtásáról  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A talajterhelési díj az elmúlt évihez képest nagyon megemelkedett. Azoknak a személyeknek kell 
talajterhelési díjat fizetniük, akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra és nem tudják igazolni, 
hogy elszállíttatták a szennyvizet. 
Tud olyan Önkormányzatot, akik lecsökkentették a talajterhelési díj összegét, s ennek tudatában 
talán Gyöngyöstarjánban is lehetne valamilyen kedvezményt biztosítani ezeknek az embereknek, 
mert a behajtása sem egyszerű, mivel az adózók igen nehéz anyagi körülmények között élnek. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.30.) számú rendeletben 
foglaltak alapján 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a személynek, aki e rendeletben 
foglalt feltételeknek megfelel. 
Ez ügyben három kérelem érkezett a Hivatalhoz, és ebből két kérelmezőnek megadták a 
kedvezményt, de egy kérelmet viszont el kellett utasítani, mert nem felelt meg a rendeletben 
meghatározott feltételeknek. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Hány ingatlantulajdonost érint a talajterhelési díj fizetése? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
19 ingatlanról van szó. 
 
Dénes László: 
Ezek mind olyan ingatlanok, amelyeket rá lehetne kötni a szennyvízvezetékre? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mind a 19 ingatlan előtt elmegy a szennyvízvezeték. 
Eddig talán azzal magyarázható, hogy azért nem kötöttek rá a szennyvízvezetékre ezek az 
emberek, mert a talajterhelési díj összege 100-120 Ft/m³ volt, amely sokkal olcsóbb volt, mint a 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése. Ez évtől kezdődően viszont ez a díj drasztikusan 
megemelkedett. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Több helyen csak akkor lehetne rákötni a szennyvízvezetékre, ha átemelő szivattyút építenek be, 
ami megint csak megemeli a költségeket. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Mennyi a szennyvízdíj összege? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Jelenleg 300 Ft/m³. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Érdemes lenne most már rákötni a szennyvízvezetékre, hiszen a szennyvízdíj összege sokkal 
alacsonyabb, mint a talajterhelési díj összege. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Az idei év legyen a tapasztalatszerzés éve, és térjenek vissza e témára jövőre, pl. a költségvetés 
tárgyalásakor. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Egyetért a polgármester Úrral, miszerint jövőre térjenek vissza erre a témára. 
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Dénes László: 
Éves szinten van az elszámolás? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Heves Megyei Vízmű Zrt. ad egy listát azokról a személyekről, akik nincsenek rákötve a 
szennyvízvezetékre. Ezt követően a Hivatal értesítést küld az ügyfél részére, kérve, hogy igazolja 
az elszállított szennyvíz mennyiséget. 
 
Dénes László: 
Az adóhátralékokat hogyan sikerült behajtani? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Elég hatékonynak mondható a hátralékok behajtása. Gépjárműadó hátralék esetében, 
kezdeményezik a gépjármű forgalomból való kivonását, s emiatt a tulajdonos inkább befizeti a 
hátralék összegét.  
 
Nagy Károly polgármester: 
Tudomása szerint más településen sokkal nagyobb a kintlévőség. 
Kéri a képviselőket, aki a beszámolóban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 
behajtásról szóló beszámolót elfogadja. 
 

VII. napirend: A 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
létrehozása alkalmával úgy döntött a Képviselő-testület, hogy egyelőre a belső ellenőrzést a 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása végezze. Az elmúlt évben ennek a feladatnak az 
ellátása 367.000 Ft-ot jelentett az Önkormányzatnak. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdése van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 26/2013. (IV. 25.) határozata 
 

a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
belső ellenőrzési tevékenység 2012. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről 
készült jelentést. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
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VIII. napirend: A 2014. évi koncepció elfogadása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztés kiküldését követően az Országgyűlés elfogadta, hogy a 2014. évi koncepciót 2013. 
október 31-ig kell elfogadnia a Képviselő-testületeknek. Kihirdetésére ugyan még nem került sor, 
de nagyvalószínűséggel a napokban erre is sor fog kerülni. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki a 2014. évi koncepcióra vonatkozó előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi koncepcióra vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül úgy foglalt állást, hogy a végső döntést a törvényben 
meghatározott határidőre fogja meghozni. 
 

IX. napirend: Térítési díjak felülvizsgálata és az önkormányzati intézmények 
élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről 
szóló rendelet módosítása 

 
Dr. Jakab Csaba: 
Az elmúlt testületi ülésen nem tudott dönteni a Képviselő-testület a családi napközi térítési díjára 
vonatkozóan. Megbízta a testület a mb. vezető óvónő helyettest, járjon utána annak, hogy a 
környéken működő családi napköziben milyen összegű térítési díjat fizetnek a szülők. 
A megbízatásnak eleget téve a vezető óvónő helyettes a napirendek előtt tájékoztatta a 
képviselőket a térítési díjak összegéről.  
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, most ne foglalkozzanak a családi napközi térítési díjával, hanem a mb. vezető óvónő 
helyettes a következő testületi ülésre készítsen el egy táblázatot a környék családi napközijében 
alkalmazandó térítési díjak összegéről. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a javaslattal 
egyetért. 
 
X. napirend: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A Hivatalban érzékelhető-e, hogy Gyöngyösoroszi községgel közös hivatalt hozott létre 
Gyöngyöstarján? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Elsősorban a pénzügyi előadóknak jelentett eddig plusz munkát a közös hivatal létrehozása, mivel 
Gyöngyösoroszi hivatalából a gazdálkodási előadó nyugdíjba vonult. Az állás meghirdetésre 
került, de sajnos jelentkező eddig nincs. Ezen kívül adminisztratív többletmunkák jelentkeztek, 
mert a különféle szabályzatokat, munkaköri leírásokat stb. aktualizálni kellett. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.25.) rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 8/2013. (IV. 26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
8/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 
XI. napirend: A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester:  
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdés-e van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 
jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 27/2013. (IV. 25.) határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete mint a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetési szerv irányító szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 

XII. napirend: Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdése van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
munkamegosztási megállapodás jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 28/2013. (IV. 25.) határozata 
 

a munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 
 
I. Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete, mint a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
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 Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 9. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feladatainak 
ellátására. 
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II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önállóan működő és 
gazdálkodó Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 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 19/2013. (III. 7.) határozata hatályát veszti. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba, Szecskő Tiborné 
Határidő: folyamatos 
 

XIII. napirend: Belső ellenőrzési megállapodás jóváhagyása  

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás  
vezetőjével tárgyalásokat folytattak a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, és abban maradtak, ha 
olcsóbban el tudnák e feladatot, mint a Gyöngyösi Kistérségi Társulás, akkor 2014. évtől 
kezdődően kihoznák e feladatellátást is a Kistérségtől. Természetesen ezt a szándékot a Kistérségi 
Társulás felé, a jogszabályban meghatározott határidőben jelezni fogják. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Jogszabályváltozás miatt 2014. január 1-től nem kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása. Ezt 
követően Bényász Jánosnét – jelenlegi könyvvizsgálót – alkalmazni lehetne, esetenként, mint 
belső ellenőrt, hiszen a munkájával maximálisan meg vannak elégedve. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdése van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
belső ellenőrzési megállapodás módosításának jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 29/2013. (IV. 25.) határozata 
 

a belső ellenőrzési megállapodás módosításának jóváhagyásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat belső 
ellenőrzési megállapodások módosítására” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulással kötendő Megállapodást belső ellenőrzési feladat ellátására jóváhagyta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 

XIV. napirend: Heves Megyei Vízmű vagyonátadási megállapodás jóváhagyása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vízi közművek vagyonbiztosításáról a vízmű tulajdonosa 
köteles gondoskodni. Annak tisztázása, hogy hogyan tud ebben részt venni a vízmű, folyamatban 
van. 
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Nagy Károly polgármester: 
Kistérségi társulási ülésen érdeklődni fog a polgármester társaitól, hogy ők, hogyan vélekednek 
erről a dologról. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Célszerűnek tartaná, ha az írásban kiküldött határozati javaslat második bekezdésében rögzítésre 
kerülne, hogy az üzemeltetési szerződést ki kell egészíteni a vagyonbiztosításra vonatkozó 
rendelkezésekkel. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdése van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
viziközművek átvételére vonatkozó határozati javaslatot, a jegyző Úr által elmondott javaslattal 
együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 30/2013. (IV. 25.) határozata 
 

a víziközművek átvételéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-vagyon 
ingyenes átvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény [Vktv.] 79. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján - 
törvényi kötelezettségnek megfelelően - 2013. január 1-jei időponttal térítésmentesen átveszi a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű-vagyont a 2012. december 31-i leltárnak 
megfelelően oly módon, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. köteles gondoskodni az Önkormányzat 
vagyonleltára szerinti adatok szolgáltatásáról. 
 
A vagyon átadása és átvétele nem érinti az Önkormányzat és a Heves Megyei Vízmű Zrt. között 
2012. június 29-én kelt, ivóvíz és szennyvízhálózatra vonatkozó üzemeltetési szerződés hatályát, 
az abban foglalt kötelezettségeket és jogokat, de azt indokolt kiegészíteni a vagyonbiztosításra 
vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonátadásra vonatkozó 
megállapodást a Heves Megyei Vízmű Zrt. jelen határozatnak megfelelő adatszolgáltatását követő 
8 napon belül aláírja.  
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: határozat szerint 
 
 

XV. napirend: Fogorvosi Társulási megállapodás felülvizsgálata 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy módosító indítványa, vagy kérdése van-e valakinek? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 

 



 76 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 31/2013. (IV. 25.) határozata 
 

a Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálatára” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 2011. szeptember 

1-i hatállyal létrejött Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási 
megállapodását (továbbiakban: Megállapodás), és a Megállapodás preambuluma helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat 
között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 88. § 
alapján a 42. § 5. pontban meghatározott jogkörében eljárva az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV törvény 152. § alapján Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján lakosságának 
fogorvosi alapellátásának biztosításra az alábbi társulási megállapodást kötik:” 

 
2. A Megállapodás 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Társulás jogi személy, a Társulás képviseletére a Társulási Tanács elnöke jogosult.” 
 

3. A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma;  
Gyöngyösoroszi község 2013. január 1-i lakosságszáma: 1525 fő 
Gyöngyöstarján község 2013. január 1-i lakosságszáma: 2399 fő 
A Társulás ellátási területe: Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján községek közigazgatási 
területe” 
 

4. A Megállapodás 8. -19. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, és ezzel egyidejűleg a 17. 
-18 pont számozása 20. - 21. pontra változik: 
8. „A Társulás által ellátott feladatok és hatáskörök: A társulás ellátási területén élő 

lakosság számára gyermek- és felnőtt fogorvosi alapellátás, valamint iskola, ifjúsági 
fogászati ellátás, a fogorvosi ügyeleti feladatok közös ellátása, A települési 
önkormányzatok az itt meghatározott egészségügyi alapellátási feladatot feladat-
ellátási szerződés keretében a társulási tanács által pályázat alapján kiválasztott 
egészségügyi szolgáltató útján biztosítják. A fogorvosi alapellátás igénybevételére 
jogosult Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján község teljes lakossága, az iskola, ifjúsági 
fogászati ellátás igénybevételére a Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján közigazgatási 
területén működő köznevelési intézménnyel intézményi jogviszonyban álló gyermekekés 
tanulók jogosultak. A fogorvosi ellátás helye az egészségügyi szolgáltatóval kötött 
feladat-ellátási szerződésben kerül meghatározásra. 

9. A társulás döntéshozó szerve Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsa. A Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok 
képviselőtestületei a mindenkori polgármestert delegálják. A Társulási Tanács minden 
tagjának egy szavazata van.  

10. A Társulást a Társulási Tanács elnöke képviseli, akit a társulási tanács tagjai maguk 
közül választanak. 

11.  A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén mindkét tag jelen van. A 
javaslat elfogadásához mindkét tag egybehangzó igen szavazata szükséges. A Társulási 
Tanács döntéseit határozati formában hozza.  

12. A Társuláshoz Gyöngyösi járáshoz tartozó települési önkormányzatok csatlakozhatnak. 
A Társuláshoz csatlakozni kívánó Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát 
tartalmazó határozatát a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek kell 
megküldeni a csatlakozás tervezett időpontját megelőző legalább hat hónappal. A 
nyilatkozatot tartalmazó határozatnak tartalmaznia kell, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és vállalja a 
Társulás működésével és a csatlakozott feladatok vonatkozásában a feladatellátással 
kapcsolatos költségek viselését. A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó 
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek. A döntésükről 
értesítik a csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselőtestületét és a társulási 
tanácsot. 

13. A Társulás megszűnik ha: 
a) a Társulás valamennyi tagja minősített többséggel hozott döntésében kimondja a 

társulás megszűnését, 
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b) a bíróság jogerős döntése alapján 
c) a Társulás tagjainak száma egyre csökken 
d) törvény erejénél fogva. 

14. A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített 
többséggel hozott határozatot a tagönkormányzat képviselő-testületének a kiválás 
időpontját megelőző hat hónappal korábban kell meghoznia és megküldenie a 
tagönkormányzatnak és a Társulási Tanácsnak.” 

15. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a 
kezdeményezés megküldésétől számított 30 napon belül döntenek. 

 A Társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással 
elszámolni. 
16. A Társulás saját vagyonnal megalakulásakor nem rendelkezik. Amennyiben a Társulás 

fennállása alatt pályázati vagy saját forrásból saját vagyont szerez, a 
vagyongazdálkodással járó feladatokat Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
látja el. A Társulás által szerzett vagyon csak jelen megállapodásban foglalt 
feladatokhoz használható fel. A közösen szerzett vagyont elidegeníteni, illetve jelen 
megállapodás 8. pontjában meghatározott feladatoktól eltérő célra használni csak a 
társulási tanács döntése alapján lehet.  

17. Amennyiben a Társulás megszűnik a vagyoni hozzájárulás nélkül létrejött 
vagyonszaporulat esetén a vagyon felosztására a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) közös 
tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint kerül sor azzal, hogy a tulajdoni 
arányokat az elszámolás időpontjában érvényes lakosságszám-arányok határozzák 
meg, míg a vagyoni hozzájárulással létrejött vagyonszaporulatot a vagyon 
megszerzéséhez biztosított források arányával azonos módon kell felosztani. A 
társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 
legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 
veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a 
társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. A tagoknak – vagyoni 
igényeik kielégítése során - olyan megoldást kell alkalmazniuk, amely a feladat ellátását 
nem veszélyezteti. 

18. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja 
el. 

19. A Társulás működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el a Társulás működését, valamint a feladatellátást 
szolgáló dokumentumok előkészítése a jegyző feladatköre.” 
 

5. A Megállapodás 19. -21 pontja 22.-24 pontra módosul és helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
22. „Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás belső ellenőrzését Gyöngyös Körzete 

Kistérség Többcélú Társulása útján látják el. 
23. A társult önkormányzatok feladat ellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása a Möt. 

13. § bekezdés alapján nem érinti  
24. A társulás tagjai a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Möt. és a Áht. 

Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan 
kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás működése során 
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, 
konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor 
élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita 
eldöntésére a Heves Megyei Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bírósága 
illetékességét kötik ki.” 

 
6. A Megállapodás 22. pontja 25 pontra módosul. 

 
7. A Megállapodás kiegészül a Záradékkal: 

A Társulási megállapodás módosítást  
Gyöngyösoroszi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a(z)   /2013. KT határozatával  és 
 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a(z)   /2013. KT határozatával 
hagyta jóvá. 
 

8. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás módosítás aláírására. 
 

9. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt társulás 
törzskönyvi bejegyzésével összefüggő feladatok előkészítésére, és benyújtására. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
 Dr.Jakab Csaba jegyző 
 
Határidő: értelem szerint 

 

XVI. napirend: Érintésvédelmi munkára kért árajánlatok elbírálása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A két árajánlat között nagyon nagy a különbség, mi lehet ennek az oka? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Mind két árajánlat megfelel a szabványoknak. Az eltérés abból adódhat, hogy az MTD Elektro Kft. 
már dolgozott a hivatalban és tudja, hogy mire számíthat a munka végzése során, ezért tudott 
alacsonyabb összegű árajánlatot adni. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Egyetért azzal, hogy a kisebb összegű árajánlatot fogadja el a Képviselő-testület, bízva abban, hogy 
a végösszeg annyi lesz, mint amennyi az árajánlatban szerepel. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy az Önkormányzat intézményeinek érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi 
felülvizsgálata során feltárt hibák kijavításával az MTD Elektro Kft. -t(Gyöngyöstarján, Hősök u. 
46.) bízzák meg. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal és az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 32/2013. (IV. 25.) határozata 
 

a villamos szerelési munkák megrendeléséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
intézményeinek érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák 
kijavításával az MTD Elektro Kft.-t ( Gyöngyöstarján, Hősök u. 46.) bízza meg. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a kivitelezővel 
történő vállalkozási szerződés megkötésére a benyújtott árajánlat alapján. 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
 
Határidő: 15 napon belül 

 
 

XVII. napirend: Indítványok, bejelentések 

 
1. Pályázati lehetőség – térfigyelőrendszer kiépítése, iskolai sport infrastruktúra- 
fejlesztés, felújítás  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Két pályázat benyújtására van lehetőség. Az egyik az óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúrafejlesztése, felújítása. A másik pedig a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítását célzó térfigyelő rendszer kiépítése. 
A második pályázat elnyerése esetén lehetőség lenne a már meglévő térfigyelő rendszer 
bővítésére, 5 kamera felszerelésével.  
Javasolja, hogy az iskola sportudvar fejlesztését pályázzák meg, mert meggyőződése, hogy 
megvalósulása esetén nagyobb vonzereje lenne az intézménynek, nem beszélve arról, hogy a 
tervek a rendelkezésre állnak. A pályázat támogatási összege 20 millió Ft, melyhez 5 millió Ft 
önrészt kellene biztosítani, a beadási határidő: május 2. 
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Bálint Ira: 
Az iskola működtetését átvette az állam, miért az önkormányzat adja be a pályázatot? 
 
Nagy Károly: 
Ezt a pályázatot az Önkormányzatok nyújthatják be. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az ingatlan az Önkormányzat tulajdonában maradt, és a pályázat megvalósítása esetén az 
Önkormányzat vagyona gyarapodni fog. 
 
Dénes László: 
Nem kellene mind a két pályázatot benyújtani? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Egy Önkormányzat csak egy pályázatot nyújthat be. 
Az iskolaudvaron a terv szerint egy műfüves pálya, mászóka, futópad kerülne kialakításra, és 
elhelyeznének egy pár ping-pong asztalt is, amelyek nemcsak az iskola, hanem a település javára 
is válnának. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A pályázat beadásához az Önkormányzatnak igazolnia kell az önerő biztosítását, valamint a 
Klebelsberg Intézet hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni szükséges. 
 
Ozsvári Dénes: 
Alapvetően támogatja az elképzelés megvalósítását, hiszen a célt nagyon jónak tartja, de a 25 
millió Ft-os kivitelezési költséget viszont sokallja. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy a rendelkezésre álló terv alapján adják be az iskolai sportudvar fejlesztésére a 
pályázatot. 
 
Bálint Ira:  
A lakosságtól azt fogják hallani, hogy az iskolaudvar fejlesztésére pályázatot nyújt be az 
Önkormányzat, de bezzeg az utak kátyúzását, javítását nem végeztetik el. 
 
Dénes László: 
Az utak kátyúzása sajnos semmit sem ér. Célszerű lenne megvárni, hogy az Önkormányzatnak 
összegyűljön annyi pénze, hogy rendesen, szakszerűen tudja megcsináltatni  az utakat. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy beadja az iskolai 
sportudvar fejlesztésére a pályázatot az Önkormányzatnak rendelkeznie kell 2013. évi 
sportkoncepcióval. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Megkérdezi a képviselőket, hogy foglalkozzanak-e az iskola sportudvar fejlesztésével, és 
biztosítsák-e az 5 millió Ft önrészt? 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, 
hogy beadja az iskola sportudvar fejlesztésére a pályázatot. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Jegyző Úr említette, hogy a pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testületnek a 2013. évi 
sportkoncepciójának az elfogadása. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot a sportkoncepcióra vonatkozóan 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„I. Gyöngyöstarján község lakosságszáma 2012. január 1-jén 2399 fő. 
 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatai 
és kötelezettségei 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat feladata a sport támogatása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a alapján 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit 2013. 
évre az alábbiakban állapítja meg: 
 
II. 1.  A helyi sportfejlesztési koncepció és annak megvalósítása 
II. 1.1. Általános célkitűzések 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának célja, hogy kiemelten támogassa a gyermekek, 
fiatalok sportolását, testmozgását, a község egész lakosságának biztosítsa a sportolás 
lehetőségét. E cél elérése érdekében az Önkormányzat részt vesz a településen működő 
nevelési-oktatási intézmények, a sporttal és egészséges életmóddal foglalkozó civil 
szervezetek, a sportegyesület együttműködésében valamint koordinálja az 
együttműködést. 
 

II.1.2. 2013. évben megvalósítandó feladatok a sport területén  
• A nagypályás labdarúgás a Gyöngyöstarjáni Sportkör szakosztályaként tovább 

működjön, ennek működtetésében az Önkormányzat szerepet vállaljon, a 
működést anyagilag és erkölcsileg is támogassa; 

• LEADER pályázat megvalósításának befejezése a sporttelep bővítésére; 
• Iskolai sportudvar kialakítása; 
• Részvétel a Kihívás Napja rendezvénysorozatban; 
• Az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények támogatása; 
• Történelmi eseményekhez kapcsolódó emlékfutások, sportrendezvények 

szervezése. 
 

II.1.3. 2013. évben tervezett előkészítő feladatok 
Felkészülés iskolai tornaterem kiépítésének pályázatára az Új Széchenyi Terv keretében.  
 

II. 2.  Együttműködés a Gyöngyöstarjáni Sportkörrel 
Az Önkormányzat a Sportkörrel folyamatosan együttműködik, részt vesz az utánpótlás 
sport támogatásban. 
A Sportkör együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat által fenntartott 
Óvodával és a KLIK által fenntartott Általános Iskolával fociovi és focisuli működtetésére: 
cél ennek az együttműködésnek a fenntartása. 
 

II. 3. Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és 
működtetése 
Az Önkormányzat a sporttelep közüzemi költségeit fedezi. A Sportkörrel való jó 
együttműködés további fenntartása a cél, hiszen a Sportkör jelentős anyagi 
áldozatvállalása mellett valósul meg a feladatellátás. 
 

II. 4. Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeinek megteremtése  
Az iskola kiemelkedő feladatot tölt be a sporttal kapcsolatos igényfelmérésben és 
feladatellátásban. 
Cél új sportágak meghonosítása az iskolában (kézilabda, kosárlabda, rövid és távfutás, 
asztalitenisz, tollaslabda, íjászat) a lehetőségekhez képest az igények felmérése után. 
Tornacsarnok hiányában a különböző sportágak beindításának feltétele az iskolai 
sportudvar kialakítása. 
Az iskola 1-5. évfolyamán tervezett mindennapi testneveléshez a személyi feltételek 
jelenleg is adottak. 
 

II. 5.  Iskolai sportkörök működtetése 
A Községi Sportkörrel együttműködve az iskolában labdarúgó sportkör működik. Ehhez az 
önkormányzat koordináló szerepet tölt be az egyesület és az intézmény között. 

 
III. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2013. évben a sportra fordítható 
költségei 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az alábbi sporttal kapcsolatos kiadásokat határozta 
meg: 
Sportkör támogatása                                                                                                  3 090 000 Ft 
Sportlétesítmények fenntartása (sporttelep közüzemi számlái) 325 000 Ft 
Pályázati önerő biztosítása sporttal összefüggő célokra 4 986 326 Ft 
 
Az Önkormányzat évközbeni anyagi lehetőségeinek ismeretében pályázatokhoz további önerőt 
biztosít. „ 
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a szóban 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 33/2013. (IV. 25.) határozata 
 

az Önkormányzat 2013. évi sportkoncepciójáról 
 
I. Gyöngyöstarján község lakosságszáma 2012. január 1-jén 2399 fő. 
 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatai 
és kötelezettségei 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat feladata a sport támogatása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a alapján 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit 2013. 
évre az alábbiakban állapítja meg: 
 
II. 1.  A helyi sportfejlesztési koncepció és annak megvalósítása 
II. 1.1. Általános célkitűzések 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának célja, hogy kiemelten támogassa a gyermekek, 
fiatalok sportolását, testmozgását, a község egész lakosságának biztosítsa a sportolás 
lehetőségét. E cél elérése érdekében az Önkormányzat részt vesz a településen működő 
nevelési-oktatási intézmények, a sporttal és egészséges életmóddal foglalkozó civil 
szervezetek, a sportegyesület együttműködésében valamint koordinálja az 
együttműködést. 
 

II.1.2. 2013. évben megvalósítandó feladatok a sport területén  
• A nagypályás labdarúgás a Gyöngyöstarjáni Sportkör szakosztályaként tovább 

működjön, ennek működtetésében az Önkormányzat szerepet vállaljon, a 
működést anyagilag és erkölcsileg is támogassa; 

• LEADER pályázat megvalósításának befejezése a sporttelep bővítésére; 
• Iskolai sportudvar kialakítása; 
• Részvétel a Kihívás Napja rendezvénysorozatban; 
• Az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények támogatása; 
• Történelmi eseményekhez kapcsolódó emlékfutások, sportrendezvények 

szervezése. 
 

II.1.3. 2013. évben tervezett előkészítő feladatok 
Felkészülés iskolai tornaterem kiépítésének pályázatára az Új Széchenyi Terv keretében.  
 

II. 2.  Együttműködés a Gyöngyöstarjáni Sportkörrel 
Az Önkormányzat a Sportkörrel folyamatosan együttműködik, részt vesz az utánpótlás 
sport támogatásban. 
A Sportkör együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat által fenntartott 
Óvodával és a KLIK által fenntartott Általános Iskolával fociovi és focisuli működtetésére: 
cél ennek az együttműködésnek a fenntartása. 
 

II. 3. Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és 
működtetése 
Az Önkormányzat a sporttelep közüzemi költségeit fedezi. A Sportkörrel való jó 
együttműködés további fenntartása a cél, hiszen a Sportkör jelentős anyagi 
áldozatvállalása mellett valósul meg a feladatellátás. 
 

II. 4. Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeinek megteremtése  
Az iskola kiemelkedő feladatot tölt be a sporttal kapcsolatos igényfelmérésben és 
feladatellátásban. 
Cél új sportágak meghonosítása az iskolában (kézilabda, kosárlabda, rövid és távfutás, 
asztalitenisz, tollaslabda, íjászat) a lehetőségekhez képest az igények felmérése után. 
Tornacsarnok hiányában a különböző sportágak beindításának feltétele az iskolai 
sportudvar kialakítása. 
Az iskola 1-5. évfolyamán tervezett mindennapi testneveléshez a személyi feltételek 
jelenleg is adottak. 
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II. 5.  Iskolai sportkörök működtetése 
A Községi Sportkörrel együttműködve az iskolában labdarúgó sportkör működik. Ehhez az 
önkormányzat koordináló szerepet tölt be az egyesület és az intézmény között. 

 
III. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2013. évben a sportra fordítható 
költségei 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az alábbi sporttal kapcsolatos kiadásokat határozta 
meg: 
Sportkör támogatása                                                                                                  3 090 000 Ft 
Sportlétesítmények fenntartása (sporttelep közüzemi számlái) 325 000 Ft 
Pályázati önerő biztosítása sporttal összefüggő célokra 4 986 326 Ft 
 
Az Önkormányzat év közbeni anyagi lehetőségeinek ismeretében pályázatokhoz további önerőt 
biztosít. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött Önkormányzati feladatokhoz 
igényelhető BM támogatási pályázatra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 34/2013. (IV. 25.) határozata 
 

az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás pályázatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati 
feladatokhoz igényelhető BM támogatás pályázatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
8/2013. (III. 29.) BM rendeletben [továbbiakban: BM rendelet] foglaltak szerint pályázatot nyújt 
be „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra”. 
 
A BM rendelet 1. § (4) c) pontja alapján az önerő mértéke 20 %, melynek összegét, 4 986 326 Ft, 

azaz Négymillió-kilencszáznyolcvanhatezer-háromszázhuszonhat Forintot a Képviselő-testület 
2013. évi költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel 

az EBR42 rendszeren keresztül nyújtsa be a Belügyminisztérium részére az előírt mellékletekkel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. május 2. 

 
2. Borjú-máji építési terület használatba adása 
 
Nagy Károly polgármester: 
Ozsvári Dénes Kassa utca 39. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, 
hogy az üresen álló, Borjú-máji területet, amely építési területként van feltüntetve használhassa. 
Véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy az Önkormányzat használatba adja a területet, 
hiszen az elmúlt évben is csak gond volt vele, mert gondoskodni kellett annak rendben tartásáról. 
(kaszálás) Természetesen a szerződést úgy kell megkötni, hogy a területet az Önkormányzat, 
amennyiben szüksége van rá, ismételten használatba vehesse. 
Véleménye szerint egy éves időtartamra, térítésmentesen, 3 hónapos felmondással használatba 
lehetne adni a területet. 
 
 
Ozsvári Dénes: 
A területet kaszálóként kívánja használni. 
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Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a terület térítésmentes 
használatba adására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ozsvári Dénes 
kérelmét önkormányzati terület használatáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Ozsvári Dénes, Gyöngyöstarján, Kassa 
u. 39. szám alatti lakossal megállapodást kössön a Gyöngyöstarján, belterület 1061 hrsz-ú ingatlan 
használatáról szerződést kössön 1 év időtartamra, az ingatlan kaszálására. 
 
A szerződésben biztosítani kell, hogy 3 hónapos felmondási időt követően az Önkormányzat az 
ingatlant használatba vehesse. „ 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a szóban 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 35/2013. (IV. 25.) határozata 
 

belterületi ingatlan használatba adásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ozsvári Dénes 
kérelmét önkormányzati terület használatáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Ozsvári Dénes, Gyöngyöstarján, Kassa 
u. 39. szám alatti lakossal megállapodást kössön a Gyöngyöstarján, belterület 1061 hrsz-ú ingatlan 
használatáról szerződést kössön 1 év időtartamra, az ingatlan kaszálására. 
 
A szerződésben biztosítani kell, hogy 3 hónapos felmondási időt követően az Önkormányzat az 
ingatlant használatba vehesse. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  15 napon belül 
 
 
3. Kerekes Attila Széchenyi utca 71. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlata 
(árajánlat írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki a Széchenyi utca 71. szám alatti ingatlan eladására vonatkozó alábbi 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„A Képviselő-testület Kerekes Attila, 5100 Jászberény, Csiga u. 2 szám alatti lakos vételi ajánlatát 
a Gyöngyöstarján, Széchenyi u. 71 számú, 49 hrsz-ú ingatlanra elfogadja 1 600 000 Ft, azaz 
Egymillió-hatszázezer Forint összegben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan beépítetlen 
területté nyilvánításáról és ezt követően az adásvételi szerződést megkösse. „ 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a szóban 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 36/2013. (IV. 25.) határozata 
 

Gyöngyöstarján, 49 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekes Attila vételi 
ajánlatát önkormányzati ingatlanra és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület Kerekes Attila, 5100 Jászberény, Csiga u. 2 szám alatti lakos vételi ajánlatát a 
Gyöngyöstarján, Széchenyi u. 71 számú, 49 hrsz-ú ingatlanra elfogadja 1 600 000 Ft, azaz 
Egymillió-hatszázezer Forint összegben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan beépítetlen 
területté nyilvánításáról és ezt követően az adásvételi szerződést megkösse. 
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Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  30 napon belül 
 
4. Dudás Tamás vételi ajánlat tétele 
 
Nagy Károly polgármester: 
A február 7-én megtartott testületi ülésen megbízta a Képviselő-testület, járjon utána, hogy a 
Dudás Tamás tulajdonában lévő területre lehet-e szolgalmi jogot bejegyezni annak érdekében, 
hogy a Világ0s Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület a Völgyi-tó jobb megközelítése érdekében 
a patakra egy hidat építhessen. 
Az ügyvéd tájékoztatása szerint a terület jelenlegi állapotában a szolgalmi jog bejegyezhető. 
Eredetileg Dudás Tamás azt szerette volna, ha a tulajdonában álló földterületet elcserélhette volna 
a Széchenyi utca 71. szám alatti ingatlanra. A cserére felajánlott terület ugyan 2747 m² nagyságú, 
de egy keskeny hosszú sáv, amivel a későbbiekben az Önkormányzat semmit sem tudna kezdeni. 
Az lenne a legjobb megoldás, ha az ingatlanra ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 
forgalmi értéknek megfelelő vételi ajánlatot tenne az Önkormányzat. 
Amennyiben Dudás Tamás nem hajlandó értékesíteni a területet, akkor marad a szolgalmi jog 
bejegyzés, de ebben az esetben a híd építését egyelőre el kell halasztani. 
Kéri a képviselőket, aki a Dudás Tamás által felajánlott ingatlan értékbecslésére vonatkozó alábbi 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján, 922/3 hrsz-ú ingatlanra ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 
forgalmi értéknek megfelelő vételi ajánlatot tegyen. „ 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a szóban 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 37/2013. (IV. 25.) határozata 
 

Gyöngyöstarján, 922/3 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat tételéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján, 922/3 hrsz-ú ingatlanra ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 
forgalmi értéknek megfelelő vételi ajánlatot tegyen. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  30 napon belül 
 
5. Konyha ellenőrzése 
 
Nagy Károly polgármester: 
A napokban az óvoda konyhájában HACCP ellenőrzés volt, ahol bizonyos hiányosságokat tártak 
fel, melyek kijavítása folyamatosan történik. 
 
6. Egységes házszámok megrendelése 
 
Nagy Károly polgármester: 
Árajánlatot kaptak egy vállalkozótól az egységes házszámok megrendelésére vonatkozóan. 
(Megmutatja a mintákat a képviselőknek) 
Dönteni ez ügyben most nem kell, gondolatébresztőnek szánta, és majd a jövő évi költségvetés 
tárgyalásakor visszatérnek rá. 
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7. Mentőalapítvány kérése 
(A kérelem írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Javasolja, egyelőre ne döntsenek ez ügyben, várjanak még, hiszen minden bizonnyal több 
egyesület, alapítvány is fog majd kérelemmel fordulni az Önkormányzathoz és akkor együtt 
tárgyalják meg a kérelmeket. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
8. A konyha élelmezésvezetőjének a kérelme 
(a kérelem írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A költségvetés tárgyalásakor a konyhai kisegítők és a dadusok részére elfogadott, egységes bruttó 
106.000 Ft összegű illetményével nem értett egyet, pont azért a meggondolásból, hogy 
bérfeszültséget fog okozni. 
Javasolja, hogy ne szavazzanak e témáról. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Egyet kell, hogy értsen a képviselő Asszonnyal. Tulajdonképpen nem is szándékozta szavazásra 
bocsátani a kérelmet, csak tájékoztatni szerette volna a Képviselő-testületet. 
 
9. XIX. századi piac megrendezése 
 
Nagy Károly polgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy május 12-én kerül megrendezésre, Gyöngyösön a XIX. századi 
piac, ahol Gyöngyöstarján, mint vendégtelepülés szerepelni fog. Tudomása szerint a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és több civil szervezet is készül a rendezvényre. 
Kéri a képviselőket, hogy tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt. 
 
„Tavaszi Nótaszó” – nótabarátok találkozója 
 
Bálint Ira: 
Jónak tartaná, ha az elkövetkezendő években ennek a rendezvénynek a támogatására is 
beterveznének egy minimális összeget a költségvetésbe, hiszen e rendezvény, Gyöngyöstarjánban 
való megszervezésével a község hírnevét emelik. 
Ezt követően rövid tájékoztatást ad a rendezvényről. 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testületek 
a napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 20 óra 40 perckor 
befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 
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képviselő 

Dénes László 
képviselő 

 
 
 
 


