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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-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 
Szecskő Zsolt 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (18 óra után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Kissné Matin Éva Általános iskola mb. igazgatója 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 
  
Meghívottként megjelentek: 

Nagy László körzeti megbízott 
 Antal János r.ftzls. Gyöngyöspatai Őrsparancsnok-helyettese 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási 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:  

Napirendi javaslat: 

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

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 
                Előadó: Nagy László kmb., Nagy Gábor polgárőr parancsnok 
 
III. napirend: Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola fél éves működésének 

tapasztalatairól 
                  Előadó: Kissné Matin Éva általános iskola mb. igazgatója 
 
IV. napirend: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013. oktatási évről 
      Előadó: Szecskő Tiborné mb. óvodavezető-helyettes 
 
V. napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
      Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VI. napirend: Tájékoztató az óvodavezetői pályázatról 
      Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VII. napirend:Óvoda vezetői pályázat 
     Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VIII. napirend: Létszám túllépés 
     Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
IX. napirend: Családi napközi térítési díja 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
X. napirend: Belső ellenőrzési feladat ellátása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
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XI. napirend: Rekultivációs Társulási megállapodás módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XII. napirend: Vagyonrendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XIII. napirend: Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XIV. napirend: Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet  

      módosítása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
XV. napirend: Helyi termelői piac létrehozása, működtetése – Dél-Mátra Egyesület pályázata 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XVI. napirend: Brassó utcai pincék területrendezése 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XVII. napirend: Bocskai – Brassó utca területrendezése 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XVIII. napirend: Közterület használatáról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XIX. napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XX. napirend: Útjavítási munkák árajánlata 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
XXI. 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, Bálint Ira és Szecskő Zsolt 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: 
- Május 12-én részt vettek a XIX századi Piacon, Gyöngyös Város díszvendégeként. A 
közreműködés miatt külön köszönő levelet kapott az Önkormányzat Gyöngyös Város Baráti 
Körétől. 
- A testületi döntésnek megfelelően a térfigyelő rendszer előfinanszírozására kezességet vállalt az 
Önkormányzat a Polgárőr Egyesület hitelfelvételéhez, amely 4.200.000 Ft. 
- Május 20-án átadásra került a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület által, közösségi 
munkával felépített un. fészer színház. 
- Június 1-én és 2-án már negyedik alkalommal Országos Teljesítmény Túra megrendezésére 
került sor. A cél Gyöngyöstarján volt. 
- Június 7-én rendkívül színvonalas óvodai ballagást szerveztek a Napköziotthonos Óvoda 
dolgozói. Ez úton köszöni meg minden óvodai dolgozónak a munkáját. 
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- Június 7-én a Vakond Kft. tulajdonosával, Varga Károly Úrral egyeztetett a mezőgazdasági 
elkerülő út garanciális javításával kapcsolatban, mivel annak határideje 2014—ben lejár. Az 
egyeztetés során szóban kérte az út kijavítását, majd a kérelmet levélben is megküldték a Kft. 
részére. 
- Június 12-én, rendkívüli testületi ülésen megtárgyalták az orvosi ügyelet felülvizsgálatát, majd 
június 13-án megalakult a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása. 
- Június 15-én elballagtak az általános iskola 8. osztályos tanulói. Polgármesteri útravalóval és 
koccintással búcsúzott el az iskolát elhagyó diákoktól. 
- Június 18-án iskolai évzárón vett rész. 
- Június 22-én, a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvényen színvonalas műsor szórakoztatta 
a vendégeket, illetve 19 órától Sportbál megrendezésére került sor. 
- Az iskolaigazgató választáshoz kért pályázat véleményezését az Önkormányzat nem készítette el, 
mivel a képviselők részére, az e-mailben megküldött pályázatról csak két képviselő küldte meg a 
véleményét. 
- A gyógyszertár hosszabb ideig technikai okok miatt zárva lesz. Levélben kérték a gyógyszertár 
üzemeltetőjét, hogy mielőbb rendezze a bérleti díj hátralékát, illetve, ha az nem történik meg úgy 
a helyiségre kötött bérleti szerződést az Önkormányzat felmondja. Kérték továbbá, hogy 
nyilatkozzon terveiről, elképzeléseiről a szolgáltatás további biztosítására vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, 
hozzászólás nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul 
veszi. 
 
2. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
(Május 7-én megtartott ülésről az írásos tájékoztató csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság, írásban 
megküldött tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett tudomásul veszi. 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  
 
Nagy Károly polgármester:  
a lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- A 21/2013.(III.7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
testvértelepülési kapcsolatok pályázatának beadásáról. A pályázat beadásra került, és a 
Lucázás helyett – előzetes időpont egyeztetést követően - a Múzeumok őszi fesztiváljára 
hívták meg a geisingenieket. 

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

II. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról  
(előterjesztések írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Megnyugtató, ami a beszámolóból is kitűnik, hogy Gyöngyöstarján viszonylag békés, nyugodt, 
biztonságos településnek mondható, meggyőződése, hogy a már üzemelő térfigyelő rendszer még 
biztonságosabbá teszi a községet. A lakossági visszajelzések alapján elmondható, hogy bár nem 
elsősorban rendőri intézkedésre van szükség, de ennek ellenére mégis vannak esetek, amikor kell 
a rendőri jelenlét. Sajnos szaporodnak a szomszédok közötti nézeteltérések, szaporodnak a 
nyugalmat zavaró jelenségek, mint pl. a dudáló, vagy nagyon hangos figyelemfelhívó, zenélő 
gépjárművek, akik főleg hétvégén jelennek meg a községben. Ezek szigorúbb ellenőrzését kéri a 
hatóságoktól. Nyugtalanítja, bár világos számára, hogy anyagi problémák miatt, de nincs 
lerendezve a szolgálati gépjármű Gyöngyöstarjánban. 
Meggyőződése, hogy a bűnözőket az tartja a legjobban vissza, ha gyakran látnak a községben 
rendőrautót. Kérése, hogy a lehetőségekhez mérten minél többet legyen jelen a rendőrautó a 
faluban. 
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Antal János: 
Az elmúlt időszakban valóban problémák voltak a rendőrautóval kapcsolatban, de most már 2 db 
vadonatúj gépjárművel látják el a szolgálatot. 
Az ORFK utasításba adta, hogy a személyes kapcsolat kialakítása érdekében a gyalogos szolgálatot 
kell szorgalmazni. Tervezi, hogy a jövőben a járőrszolgálatba be fogja építeni a hétvégi házak 
ellenőrzését is. 
 
Bálint Ira: 
Visszatartó ereje van annak is, ha az éjszakai órákban autóval cirkálnak a rendőrök a községben. 
Tapasztalták-e már, hogy a kamerarendszer üzembe helyezése segítette a munkájukat? 
Mennyi kamerát lenne célszerű felszerelni a községbe, hogy a lakosság még jobban biztonságban 
érezze magát? 
 
Antal János: 
Egy közlekedési baleset felderítésénél nagy segítséget nyújtott a térfigyelő rendszer. 
A kamera számára nem tud választ adni, majd kiforrja magát, hogy melyek azok a rejtett pontok, 
ahová érdemes lenne még telepíteni. Jelenleg csak a frekventált helyekre szerelték fel a 
kamerákat. 
 
Nagy László: 
A térfigyelő rendszernek nagy hasznát veszik, hiszen mindent vissza lehet nézni, le lehet 
ellenőrizni. 
 Célszerű lenne az összes bekötő útra felszerelni, illetve jó lenne a hétvégi házakhoz vezető utakra 
is. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Jelenleg hét kamera felszerelése van megtervezve, melyek egészen jól lefedik a községet. 
Tudomása szerint vannak olyan magán gépjárművek, melyekben kamerák vannak beépítve. Van-e 
tudomása a rendőrségnek arról, hogy a községben mennyire terjedt el az ilyen fajta gépjármű? 
 
Antal János: 
A rendőrségnek nincs tudomása ilyenről. 
 
Nagy László: 
Leginkább Oroszországban van elterjedve a polgármester Úr által említett gépjármű. 
Magyarországon csak a rendőrségi, készenléti ügyeletnek van ilyen autója. 
 
Bálint Ira: 
Tudomása szerint fel kell tüntetni a lakások esetében, hogy „kamerával megfigyelt terület”. 
Vonatkozik-e ez az előírás a helységekre, ki lehet-e tenni a községet jelző táblához ezt a feliratot? 
 
Antal János: 
Igen, fel kell tüntetni a helységnév tábla alá a szöveget. 
Amennyiben még nem került bejelentésre a térfigyelő rendszer a rendőrség felé, azt mielőbb meg 
kell tenni, s azt követően kerül sor az együttműködési megállapodás megkötésére.  
 
Bálint Ira: 
A körzeti megbízottnak milyen a kapcsolata a Polgárőr Egyesülettel? Tudnak-e együtt dolgozni? 
 
Nagy László: 
A polgárőr tagokkal napi kapcsolatot tart fenn. Ha kérik, segítséget tud adni, de a segítségadás 
kölcsönös, hiszen bármikor ő is igénybe tudja venni a segítségüket. 
Kölcsönösen tudják egymás telefonszámát, és ha kell, együttműködnek. Véleménye szerint jó a 
kapcsolatuk. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Ezúton is megköszöni mind a vezetésnek, mind pedig a körzeti megbízottnak a munkáját. 
Kéri a képviselőket, aki a község közbiztonságáról szóló, körzeti megbízott által készített 
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a község 
közbiztonságáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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Nagy Károly polgármester: 
A Polgárőr Egyesület parancsnoka, illetve elnöke egyéb elfoglaltságuk miatt az ülésen nem tudtak 
részt venni, de a beszámolójukat írásban megküldték. 
Kéri a képviselőket, aki a Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Polgárőr 
Egyesület beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

III. napirend: Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola fél éves 
működésének tapasztalatairól 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Ez évben az iskolai tanulók úszás oktatása miért maradt el? 
 
Kissné Matin Éva: 
Eddig az úszásoktatás költségeit az Önkormányzat támogatta.  
A tankerületi értekezleten szó volt az úszásoktatásról, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy a 
gyöngyösi Tankerület két uszodát üzemeltet, ahová lehet vinni a gyerekeket, ha meg tudja oldani 
az iskola az ingyenes szállítást. 
 
Bálint Ira: 
Tudomása szerint a tanárok nem szervezték meg kellőképpen az úszásoktatást. 
Sajnálatos dolognak tartja, hogy az iskola nem rendezte meg a Költészet napját, illetve a 
versmondó verseny is elmaradt. 
 
Kissné Matin Éva: 
Azért nem rendezték meg, mert a felhívásra csak 9 tanuló jelentkezett. 
 
Bálint Ira: 
Ha valami nem jól megy, annak mindig az intézmény vezetője a felelős. 
 
Kissné Matin Éva: 
Egy versenyt 9 iskolással, versenyzővel nem lehet lebonyolítani, egyébként gyöngyöstarjáni 
jelentkező egy sem volt. 
Bármit szeretne csinálni, a Tankerületi igazgató jóváhagyása nélkül nem teheti. 
A Tankerületi igazgató e-mailben értesítette az iskolákat a versenyre való benevezés lehetőségéről 
és a jelentkezési határidőről. Úgy látszik ez nem egy jó megoldás, a jövőben írásban kell 
megkeresni az iskolákat. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Képviselő-testület nem vonhatja felelősségre az iskola vezetését, hiszen az állam működteti a 
gyöngyöstarjáni általános iskolát. Az iskola vezetésének, illetve a pedagógusoknak nem a 
Képviselő-testületnek kell, hogy megfeleljenek, hanem a szülőknek. Ha a szülők nem lesznek 
megelégedve az iskolával, a pedagógusokkal, akkor el fogják vinni a gyerekeket máshová, s 
fennállhat az a helyzet is, hogy az itt lévő pedagógusoknak nem lesz munkahelyük. 
A kritikákat segítő szándékkal mondják 
 
Dénes László: 
Ilyen átállás, mint amiben most volt része az iskolának tele lehet hibával, és tanulni kell még 
nagyon sok mindent mind két részről. Nem beszélve arról, hogy mindig a hibákból tanul az 
ember. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Szecskő Zsolt: 
Meggyőződése, hogy sokkal többet kellene tennie a tantestületnek, annak érdekében, hogy a 
gyerekeket ne vigyék el az iskolából. 
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Bálint Ira: 
Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat most is nagyon sokat segít az iskolának, hiszen pályázatot 
nyújtott be az iskola sportudvar fejlesztésére. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Nem ismeri a szülők, a diákok véleményét arra vonatkozóan, hogy mi változott az iskolában, 
amióta az állam működteti az intézményt. 
Szívesen vette volna, ha azokat a problémákat, amiket a képviselők felvetettek, olvashatóak lettek 
volna a beszámolóban. 
Kéri a képviselőket, aki az állam által működtetett általános iskola fél éves tájékoztatóját 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodás mellett az 
általános iskola tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 

IV. napirend: Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. oktatási évről 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira:  
Milyen problémák voltak az udvaron elhelyezett játékokkal? 
 
Szecskő Tiborné: 
Az udvaron található játékok közül az ellenőrzés 5 darabot lebontásra ítélt, melyek pótlását 
költségvetési pénzből, és az óvoda által szervezett bál bevételéből oldják meg. 
 
Bálint Ira: 
Apránként fogják megvásárolni a játékokat? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen, apránként pótolják a játékokat és más jellegűeket fognak vásárolni, mint eddig voltak. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Eredményesnek, és jó munkának ítéli meg azt a tevékenységet, amely az óvodában folyik. 
Ezúton köszöni meg minden dolgozónak és a vezetőnek a munkáját. 
Kéri a képviselőket, aki a Napköziotthonos Óvoda munkájáról szóló beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett a Napközi- 
otthonos Óvoda 2012/2013-as oktatási évéről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 

V. napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról  

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A mozgóboltot üzemeltető kereskedő milyen szerződésszegést követett el? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Volt egy mozgóboltot üzemeltető vállalkozó, aki nem fizetett közterület-használati díjat, s emiatt 
kezdeményezték a nyilvántartásból való törlését, ami annyit jelent, hogy a községben nem 
végezhet kereskedelmi tevékenységet. 
 
Nagy Károly polgármester:  
Kéri a képviselőket, aki a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 
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VI. napirend: Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
R. Takács Eszter: 
Tájékoztatójában elmondja, hogy a településrendezési terv három részből áll: koncepcióból, 
szerkezeti tervből és szabályozási tervből. Jelenleg a koncepció készül. Az alaptérkép az 
önkormányzat rendelkezésére áll. Az államigazgatási egyeztetések folyamatban vannak, ezzel 
kapcsolatban 30 megkeresést küldtek meg az érintetteknek, melyből 18 válasz érkezett vissza. 
A Bányakapitányság részletes adatszolgáltatást adott. 
(A tervezőnő projektor igénybevételével bemutatja a már elkészült koncepciót, térképet.) 
Kéri a képviselőket, ha bármilyen elképzelésük, tervük van a rendezési tervvel kapcsolatban, azt 
mondják el. 
 
Szecskő Zsolt: 
Hirtelen ötletet, tanácsot most nem tud adni a rendezési tervvel kapcsolatban, de a cél az, hogy 
mindent biztosítani kell ahhoz, ha valamit a lakosok csinálni akarnak, azt meg tudják valósítani. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 39/2013. (VI. 27.) határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Településfejlesztéssel és 

Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29. §-a alapján a Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi 
Egyeztetés Szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 
aa) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 
 
1. Gyöngyöstarján Község lakossága 
2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önszerveződő 
közösségek ( Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület, 
Gyöngyöstarján Polgárőrség, Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület, Gyöngyöstarjáni 
Egyházközség.) 
3. A 2. pontban foglaltakon kívül a Partnerségi Egyeztetésbe bejelentkezett civil szervezetek és 
gazdasági társaságok. 
4. Környezetvédelmi egyesületek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján. 
 
ab) a partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 
 
1. Az Önkormányzat honlapján 
2. Az Önkormányzat székhelyén hirdetőtáblán 
 
A partnerek az egyeztetés alábbi szakaszaiban vehetnek részt: 
 
Dokumentum Előzetes tájékoztatás Lakossági ill. 

partnerségi fórumok 
Elfogadás előtti 
közzététel 

Településfejlesztési 
koncepció 

van van van 

Integrált van van van 
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településfejlesztési 
stratégia 
Településrendezési 
eszközök (TSZT, 
HÉSZ) teljes eljárás 

van van van 

Településrendezési 
eszközök (TSZT, 
HÉSZ) egyszerűsített 
eljárás 

van nincs van 

Településrendezési 
eszközök (TSZT, 
HÉSZ) tárgyalásos 
eljárás 

van polgármester döntése 
alapján 

nincs 

 
Az előzetes tájékoztatás során a polgármester meghatározza a tervezés tárgyát, hogy azzal 
kapcsolatban a Partnerek előzetes észrevételt tehessenek határidő tűzése mellett. Az előzetes 
tájékoztatás során a polgármester partnerségi fórumokon részvételre is felhívhatja a partnereket. 
 
A Lakossági fórumot a polgármester hívja össze, ehhez az egyeztetési tervanyagot a fórum előtt 
egy héttel nyilvánosságra hozza. A fórumon a partnerek szóban vagy a fórumot követő 8 napon 
belül írásban tehetnek észrevételt. 
 
Partnerségi fórumot a polgármester hívhatja össze. 
 
Elfogadás előtti közzététel során a tájékoztatóban meghatározott határidőig lehet az 
önkormányzat részére az írásos észrevételeket eljuttatni. 
 
Az írásos észrevételek eljuttatásának módja: 
- postán: Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) 
- e-mailben : gytarjanpolghiv@pr.hu 
 
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: 
 
A beérkezett véleményeket a polgármester a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
segítségével nyilvántartásba veszi és továbbítja a megbízott tervezőnek, aki összegzi és szakmai 
javaslatot tesz az önkormányzatnak. 
 
 
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje: 
 
A tervezői javaslat alapján a polgármester a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
segítségével állítja össze javaslatokra adott válaszát; az el nem fogadott véleményeket indokolva. 
Az el nem fogadott véleményeket indokolással a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
megküldi a véleményezők részére, valamint biztosítja az iratbetekintést. 
 
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedések: 
 
Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz jóváhagyásának 
kihirdetését követő 10 napon belül a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal az elfogadott 
településrendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti a www.gyongyostarjan.hu tárhelyre és 
erről felhívást tesz közzé a www.gyongyostarjan.hu és az önkormányzat hirdetőtábláján. 
 
e) a partnerségi szabályok hatályossága: 
 
A partnerségi szabályok Gyöngyöstarján közigazgatási területét érintő Településfejlesztési 
koncepcióra, Integrált településfejlesztési stratégiára, Településrendezési eszközökre (TSZT, 
HÉSZ) érvényes 2013. június 27-től. 
 

Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
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VII. napirend: Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása, 
valamint tájékoztató az óvodavezetői pályázatról 

(előterjesztések írásban csatolva) 
 
1. Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása 

  
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 40/2013. (VI. 27.) határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak 
ellátásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt jogkörében, a 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet 5. § (16) bekezdése alapján a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatainak ellátására az Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzata 9.4. pontja alapján Szecskő Tiborné (Gyöngyös, 1971. október 15., anyja neve: Nagy 
Borbála) 3036 Gyöngyöstarján, Aradi u. 19. szám alatti lakost, a Napköziotthonos  
Óvoda közalkalmazottját 2013. augusztus 16-tól 2014. augusztus 15-ig megbízza. 
 
Szecskő Tiborné vezetői pótléka a pótlékalap 250%-a. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy Szecskő Tiborné kinevezését a 
határozatban foglaltak szerint készítse el. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
2. Tájékoztató az óvodavezetői pályázatról 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztésben elírás történt. A munkakör betölthetőségének időpontja helyesen: A 
munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem ért egyet azzal, hogy a pályázat beadásának határideje: 2013. augusztus 10, holott csak a jövő 
év augusztus 15.-én tölthető be az állás. 
Célszerűbbnek tartaná, ha a jövő évben kerülne kiírásra az óvodavezetői pályázat. 
 
Bálint Ira: 
Nem ért egyet a javaslattal. A testület ezáltal támadható. 
Nagy Károly polgármester: 
 
Javasolja, hogy az óvodavezetői pályázati kiírást a 2014. márciusi testületi ülésen tárgyalják meg. 
Kéri a képviselőket, aki az óvodavezetői pályázat kiírására vonatkozó alábbi határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
2014. márciusi Képviselő-testületi ülésre az óvodavezetői pályázati kiírást készítse elő.” 
   
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 



 105 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 41/2013. (VI. 27.) határozata 

 
az óvodavezetői pályázat kiírásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
2014. márciusi Képviselő-testületi ülésre az óvodavezetői pályázati kiírást készítse elő. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2014. márciusi Képviselő-testületi ülés 
 

VIII. napirend: Létszám túllépés 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot az 
óvodai csoportlétszámra vonatkozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda megbízott óvodavezető-helyettesének bejelentését az 
óvodai létszám alakulásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésben 
megállapított jogköre alapján a törvény 4. számú melléklet 3. pontját figyelembe véve a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól eltérést a 2013/2014. 
nevelési év kezdetétől az alábbiak szerint engedélyezi: 
1. Pillangó csoport: (kiscsoport) 30 fő 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda részére. „ 
 
 A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 42/2013. (VI. 27.) határozata 
 

az óvodai csoportlétszámról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda megbízott óvodavezető-helyettesének bejelentését az 
óvodai létszám alakulásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésben 
megállapított jogköre alapján a törvény 4. számú melléklet 3. pontját figyelembe véve a  
 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól eltérést a 2013/2014. 
nevelési év kezdetétől az alábbiak szerint engedélyezi: 

1. Pillangó csoport: (kiscsoport) 30 fő 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda részére. 
 
Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  8 napon belül 
 

IX. napirend: Családi napközi térítési díja 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy ebben az évben ne változtassanak a családi napközi térítési díján, maradjon 
minden úgy, ahogyan eddig volt. 
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Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Itt is lehetne kérni WC papírt, papír zsebkendőt, illetve szalvétát. 
 
Dénes László: 
Egyetért a polgármester Úr javaslatával. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy ez évben ne változtassanak a családi napközi térítési 
díján és továbbra se kérjenek a szülőktől WC papírt, papír zsebkendőt, illetve szalvétát, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület – határozathozatal nélkül - 4 igen, 1 ellenszavazattal, és 0 
tartózkodás mellett úgy foglalt állást, hogy ez évben a családi napközi térítési 
díján nem változtatnak, és továbbra sem kérnek a szülőktől WC papírt, papír 
zsebkendőt, illetve szalvétát. 
 

X. napirend: Belső ellenőrzési feladat ellátása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy ezt a feladatot hozzák ki a Kistérségi Társulásból, és bízzák meg a jegyző Urat, 
hogy keresse meg azt a megoldást, hogy az eddiginél jobban legyen ellátva ez a feladat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Elég korainak tartja, hogy már most kell dönteni arról, hogy január 1-től mással kívánja 
elvégeztetni ezt a feladatot az önkormányzat. 
Felmerül benne az a kérés, mi történik akkor, ha január 1.-én mégis úgy dönt az önkormányzat, 
hogy továbbra is a Kistérségi Társulás lássa el e feladatot? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Kistérségi Társulási Megállapodás rögzíti, hogy a társulásból a naptári év utolsó napjával lehet 
kiválni, melyről 6 hónappal korábban tájékoztatni kell a Társulást, és a döntést a Képviselő-
testületnek kell meghoznia. 
Annak azonban semmi akadálya nincs, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Kistérségi 
Társulástól is kérjenek árajánlatot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetért a kiválással, de javasolja, hogy a feladat ellátására kérjenek több árajánlatot. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, belső ellenőrzési feladat ellátására 
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 43/2013. (VI. 27.) határozata 

 
a belső ellenőrzési feladatellátásról 

 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatellátásának módosítására” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. december 31-vel 

megszünteti a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által ellátott belső ellenőrzési 
feladatok társulási formában történő feladatellátását. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
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Határidő: 2013. december 31. 
 

2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Képviselőtestület döntéséről a határozat megküldésével értesítse Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulásának Társulási Tanácsát. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

 
3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. 

évi belső ellenőrzési feladatok ellátása érdekében 3 belső ellenőrzés végzésére jogosult 
gazdálkodó szervezettől kérjen árajánlatot, mely kiterjed a belső ellenőrzés 
alapdokumentumainak elkészítésére, valamint 2014 évre vonatkozóan legalább 20 ellenőrzési 
nap biztosítására. A beérkezett árajánlatokat szerződéskötés előtt - legkésőbb 2013. októberi 
ülésre - terjessze be a Képviselőtestület elé. 

 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 

XI. napirend: Rekultivációs Társulási Megállapodás módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
Rekultivációs Társulási megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 44/2013. (VI. 27.) határozata 
 

a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás Társulási 
Megállapodásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési 
Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás Társulási Megállapodásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési 
Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás Társulási Megállapodását a- jelen 
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szerkezetű 
szövegeként  jóváhagyja.  

 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről – jelen határozat 
megküldésével – a Társulást tájékoztassa. 

 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

XII. napirend: Vagyonrendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
vagyonrendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2013. (VI.28.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 

SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

XIII. napirend: Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A két Önkormányzatnak ugyanazon tartalmú költségvetési rendeletet kell elfogadnia. Ezt teheti 
egy közös testületi ülésen, vagy külön-külön megtartott ülésen. 
Úgy gondolták, hogy emiatt nem szükséges közös ülést tartani. Gyöngyösorosziban tegnap volt 
testületi ülés, ahol változtatás nélkül elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetése. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, és 
úgy döntött, hogy támogatja annak az elfogadását azzal a feltétellel, hogy a 17 millió Ft-ból arra az 
időszakra, míg nincs gazdálkodási előadó Gyöngyösorosziban, és a gyöngyöstarjáni előadó látja el 
a gazdálkodási feladatokat, vissza kell tartani az ottani gazdálkodási előadónak járó bér összegét. 
Felháborítónak tartja a Bizottság, hogy a gyöngyöstarjáni előadónak kell átmennie 
Gyöngyösorosziban, és ott ellátni a feladatokat. 
Ha már az elején helyettük kell dolgozni, mi lesz később? 
Esetleg jövőre elmegy még egy köztisztviselő a Gyöngyösoroszi hivataltól, akkor helyette is a 
gyöngyöstarjáni hivatal köztisztviselője fog dolgozni? 
Minél hamarabb meg kell oldani ezt a problémát, és felvenni a Gyöngyösoroszi hivatalba egy 
dolgozót, aki ellátja a gazdálkodási feladatokat. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az elfogadott, Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás azonos 
létszámú dolgozót rögzít. 
Az ottani gazdálkodási előadó nyugdíjba vonult, és amint csak lehetett megpályáztatták az állást. 
Azt tudnia kell a Képviselő-testületnek, hogy a Gyöngyösoroszi előadóknak is Ő a munkáltatója, 
de a pályázatok elbírálásához, illetve új dolgozó felvételéhez a Gyöngyösoroszi polgármester 
egyetértése szükséges. 
Az állásra vonatkozóan három esetben került kiírásra a pályázat. 
Az első kiírásra jelentkező nem volt, a második kiírásra voltak ugyan pályázók, de egyik sem felelt 
meg a pályázati kiírásnak. A harmadik kiírásra beadott pályázatok elbírálása jelenleg folyamatban 
van. 
Amennyiben ez sem lesz eredményes, úgy két lehetőség kínálkozik: ismételt nyilvános pályázatot 
kell kiírni, vagy meghívásos pályázatot vesznek igénybe, ami azt jelenti, hogy zártkörűen ő fogja 
előterjeszteni, hogy kit kíván alkalmazni a munkakörre. 
 
Szecskő Zsolt: 
Utasítani kell a Gyöngyösoroszi aljegyzőt és a polgármestert, hogy oldják meg a gazdálkodási 
előadó kérdését, de Gyöngyöstarján ne adjon munkaerőt. Ez az állapot nekik nagyon jó, hiszen a 
nyugdíjba ment dolgozó bére ott marad, a mi dolgozónk pedig ellátja azt a feladatot is. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Teljes mértékben egyetért Szecskő Zsolt képviselő Úrral, ő maga is azon van, hogy minél 
hamarabb megoldódjon ez a probléma. A gond csak ott van, hogy addig is, míg az állás nem kerül 
betöltésre, sok gazdálkodással kapcsolatos határidős feladat érkezik a hivatalhoz, melyeket meg 
kell csinálni Gyöngyöstarjánban is és Gyöngyösorosziban is. 
 



 109 

Szecskő Zsolt: 
Jegyző Úr elsősorban Gyöngyöstarján jegyzője. 
Gyöngyösoroszi oldja meg a problémáját, úgy ahogyan tudja. Van ott egy aljegyző, és 
gondoskodjon róla, hogy minél előbb legyen ott is egy gazdálkodási előadó. 
 
Dénes László: 
Tudták, hogy nyugdíjba fog menni a dolgozó, miért nem gondolkodtak előre. 
Mindenképpen a munka minőségének a rovására mehet az, ha egy dolgozó, két dolgozó munkáját 
kell, hogy ellássa. 
 
Szecskő Zsolt: 
Megoldás lehet az is, ha a nyugdíjba ment dolgozót visszahívják arra az időre dolgozni, míg nem 
találnak megfelelő személyt a munkakör betöltésére. 
 
Dénes László: 
Ez az első lépés, hogy a dolgozó megy át, s ezt az fogja követni, hogy a Gyöngyösoroszi lakos jön 
majd ide ügyet intézni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mint vezetőnek, arra kell törekednie, hogy a dolgozók részére a legoptimálisabb 
munkakörülményeket biztosítsa, azért, hogy a lehető legkisebb hibát kövessék el munkájuk során. 
Ennek érdekében mindent megtesz, hogy minél hamarabb betöltésre kerüljön Gyöngyösorosziban 
a gazdálkodási előadói állás. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a nyugdíjba vonult dolgozó bére a gyöngyöstarjáni 
önkormányzatnál maradjon addig, míg az állás nincs betöltve.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az üres állás pénzmaradványát a zárszámadás alkalmával tudják kimutatni. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ha a költségvetés elfogadásra kerül, akkor a Gyöngyösoroszi Önkormányzat közel 18 millió 
forinttal támogatja a Közös Hivatal működését 2013-ban. Ez az összeg nem változik akkor sem, ha 
az üres álláshely nem került betöltésre. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság kérte a gazdálkodási előadót, hogy az első és második 
negyedévről, július 20.-ig készítsen el egy pénzügyi kimutatást. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Maximálisan egyetért az elmondottakkal, és azon kell lenni, hogy minél hamarabb legyen 
Gyöngyösorosziban is gazdálkodási előadó. 
 
Szecskő Zsolt: 
Meggyőződése, hogy a Gyöngyösoroszi polgármester Asszonynak ez a helyzet jó, mert egyébként 
már megoldotta volna ezt a problémát. 
A nyugdíjba vonult dolgozó szívesen visszamenne dolgozni, ha hívnák. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A jegyző, és az aljegyző feladatait, jogait a megállapodásban rögzítették, ha az abban foglaltaktól el 
kívánnak térni, a két Önkormányzatnak kell döntenie. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésére vonatkozó rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2013. (VI.28.)  
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

3/2013. (II.8.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

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

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó rendelet 
tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2013. (VI.28.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 

XV. napirend: Helyi termelői piac létrehozása, működtetése – Dél-Mátra 
Egyesület pályázata 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A Dél-Mátra Egyesületnek lehetősége van arra, hogy a helyi termelői piacra pályázatot nyújtson 
be. Az Egyesületnek 7 önkormányzat a tagja, és összesen ez a hét önkormányzat 20 millió Ft-ot 
pályázhat meg. 
Gyöngyöstarjánban helyi piac van, de pavilonok nem állnak rendelkezésre az árusításra. 
A terv elkészült, és most a Képviselő-testületnek kellene döntenie, hogy felhatalmazza a Dél-
Mátra Egyesületet a pályázat beadására. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen költséget jelent ez Gyöngyöstarján Önkormányzatának? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A tervezői díjat, a közbeszerzés díját és a nyilvánosság díját a hét önkormányzatnak kell fedeznie. 
Gyöngyöstarjánnak ez kb. 300-500.000 Ft-jába kerül, a pontos kiszámítása folyamatban van. 
A mostani döntésben pénz még nem szerepel. 
 
Szecskő Zsolt: 
Abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-os támogatottságot élvez, tudni kellene, hogy az 
önkormányzatnak mennyibe fog kerülni. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Úgy gondolja, hogy az Önkormányzatra eső rész 3 millió Ft. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mi történik akkor, ha nem jön ki a pavilon megépítése 3 millió Ft-ból? 
Ez az egész piac egy érdekes kérdés: Gyöngyöstarjánban szombatonként van, az un. piac, ahol 
általában 3-4 árus jelenik meg a kis eladásra váró árujával, de vevőt szinte nem lehet látni. 
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Elgondolkoztató, hogy egyáltalán kell-e akkor nekünk ez a piac, vagy sem? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Nem ért egyet képviselőtársával, hiszen az a cél, hogy a község fejlődjön. 
Jelenleg azt kell eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy részt kíván-e venni a pályázatban, vagy 
nem. 

Szecskő Zsolt: 

Nem arról van szó, hogy ne vegyenek részt a pályázatban, csak az nem mindegy, hogy mennyibe 
fog ez kerülnie az Önkormányzatnak. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy vegyenek részt a pályázatban, és ígéri, amennyiben megtudja a pontos költséget, 
azonnal tájékoztatni fogja a képviselőket. 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, „Helyi termelői piac létrehozása és 
működtetése a Mátraalján” elnevezésű pályázatra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 45/2013. (VI. 27.) határozata 
 

a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi termelői piac pályázatáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a helyi piac kialakításáról szóló pályázatról és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4., 10. pontja, 11. § (10)-(13) bekezdése alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület jogosult - a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján - „Helyi termelői piac létrehozása és működtetése a 
Mátraalján” című projekt keretében Gyöngyöstarján községben beruházást megvalósítani 
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. számú, 430 helyrajzi számú ingatlanon, és az ingatlant az 
üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni.  

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

XVI. napirend: Brassó utcai pincék körüli területek rendezése  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Az elmúlt ülésen szó volt róla, amit a képviselők a helyszínen meg is tapasztalhattak, ha a terület 
értékesítésre kerül, akkor egy nagyon keskeny járda maradna a gyalogosforgalomnak. 
El kell döntenie a Képviselő-testületnek értékesíteni kívánja- e azt a kb. 20 m² nagyságú területet, 
vagy sem.  
 
Szecskő Zsolt: 
Nem javasolja a terület eladását. 
 
Bálint Ira: 
Ne értékesítsék a területet. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az 1056/2 hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlan nem közlekedési célra 
használt részének az értékesítésével nem ért egyet, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett, - 
határozathozatal nélkül - úgy foglalt állást, hogy a 1056/2 hrsz-ú, közút 
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megnevezésű ingatlan nem közlekedési célra használt részének az értékesítésével 
nem ért egyet. 
 

XVII. napirend: Bocskai-Brassó utca területrendezése 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Bocskai utca 8., 10.  és 12. házszámú ingatlanok kertjei, lenyúlnak teljesen a Brassó utcáig. A 
Brassó utcai területrendezés, felmérés során derült ki, hogy nagyobb területet kerítettek be a 
nevezett ingatlanok tulajdonosai, mint amennyi a Földhivatal nyilvántartása szerint valójában az 
ő területük. 
Kérdés, hogy nem lenne-e célszerű a Brassó utcai területrendezéssel együtt ezt a Bocskai utcai 
területrendezést is végrehajtani? 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen nagyságú területről van szó? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
2 méterről van szó. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Véleménye szerint fel kellene szólítani a három ingatlantulajdonost, hogy vegyék meg a 
területrészt. Javasolja, hogy a területet 80 Ft/m²-es áron értékesítsék. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot a Bocskai-Brassó utca területrendezésére 
vonatkozóan elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján belterület 1024, 1025 és 1026 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait értesítse arról, 
hogy a Brassó utca 1031/1 hrsz-ú ingatlanból általuk használt területrészt a kerítésig 80 Ft/m2 
áron meg kell vásárolniuk.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 46/2013. (VI. 27.) határozata 
 

a Bocskai-Brassó utca területrendezéséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gyöngyöstarján belterület 1024, 1025 és 1026 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait értesítse arról, 
hogy a Brassó utca 1031/1 hrsz-ú ingatlanból általuk használt területrészt a kerítésig 80 Ft/m2 
áron meg kell vásárolniuk. 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

XVIII. napirend: Közterület-használatról szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
közterület-használat módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2013. (VI.28.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
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A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL ÉS ANNAK DÍJAIRÓL SZÓLÓ 
12/2008.(IX.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

XIX. napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 
Nagy Károly polgármester: 
A jövőben csak azok az önkormányzatok pályázhatnak, akik rendelkeznek a Képviselő-testület 
által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. 
A program elfogadásának határideje, 2013. augusztus 4. Ez egy elég terjedelmes anyag, kb. 80-
100 oldal, melynek készítése folyamatban van. Ha elkészült, e-mailben fogják megküldeni, és 
rendkívüli testületi ülésen el kell fogadni.  
 

XX. napirend: Útjavítási munkák árajánlata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Az útjavítási munkálatokra három árajánlat érkezett. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot az útjavítási munkálatokra vonatkozóan 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2013. évben az önkormányzati 
belterületi utak kátyúzásával és a burkolatsüllyedések javítási munkáival az árajánlatok alapján az 
Andezit Kft.-t (3200 Gyöngyös, Vasút út 5., Cégjegyzékszám: 10-09-023518, Adószám: 11710796-
2-10) bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést kösse meg.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 47/2013. (VI. 27.) határozata 

 
az útjavítási munkák árajánlatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2013. évben az önkormányzati 
belterületi utak kátyúzásával és a burkolatsüllyedések javítási munkáival az árajánlatok alapján az 
Andezit Kft.-t (3200 Gyöngyös, Vasút út 5., Cégjegyzékszám: 10-09-023518, Adószám: 11710796-
2-10) bízza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést kösse meg. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester  
Határidő: 30 napon belül 
 

XXI. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kérelme 
 
Nagy Károly polgármester: 
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület írásban kérte, hogy a Dobó utca 32. szám alatt 
lévő, üresen álló lakást adja használatba részükre az Önkormányzat. 
Személy szerint támogatja a lakás használatba adását. 
 
Bálint Ira: 
Az Egyesület a Falumúzeum bővítése céljából kéri a helyiséget. Régi népi szőtteseket, 
fafaragásokat szeretnének kiállítani a helyiségben, valamint bemutatni a szövés, fonás stb. ősi 
kézműves mesterségek eszközeit. 
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Szecskő Zsolt: 
Jónak tartja az Egyesület elképzelését, tervét, de mégis az a véleménye, hogy nem kellene mindent 
odaadni használatba, hiszen elképzelhető, hogy a jövőben az Önkormányzatnak is szüksége lehet 
egy üresen álló helyiségre. 
 
Bálint Ira: 
Az Egyesület pályázni szeretne a helyiség felújítására. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem támogatja a használatba adást. Előfordulhat, hogy az Egyesület megnyeri a benyújtott 
pályázatot, de annak megvalósításához kevés lesz a pénze. Akkor megint anyagi támogatásért 
fognak fordulni az Önkormányzathoz? 
 
Bálint Ira:  
A pályázati pénz mellé az egyesület odateszi az önkéntes munkáját. Ha ők nem tesznek az 
épületért, más senki sem fog. Az önkormányzat helyett dolgoznak. A Múzeumok éjszakájára sok 
munkával már kiállítottak ezekben a helyiségekben. 
 
Dénes László: 
A kérelmet tulajdonképpen szíve szerint támogatná, de mi van akkor, ha más Egyesületnek is 
szüksége lenne arra a helyiségre? 
 
Szecskő Zsolt: 
Adják oda használatra az Egyesület részére a helyiséget, de csak azzal a feltétellel, ha az 
Önkormányzatnak szüksége van rá, akkor záros határidőn belül, 24 órán belül, üresen adják azt 
vissza. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy adják oda használatra az Egyesület részére a helyiséget, és a szerződés 
pontosításáról később beszéljenek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Sajnálja, hogy nincs jelen az Egyesület képviselője, aki pontosan el tudta volna mondani, hogy mi 
az elképzelése az Egyesületnek a helyiséggel. 
 
Bálint Ira: 
Az Egyesület nagyon sok mindent tesz önzetlenül, társadalmi munkában, mint pl. a Fészer- 
színház építése, udvarrendezés stb. Ennek ellenére úgy érzi, hogy az Önkormányzat nemhogy az 
Egyesület segítségére lenne, hanem inkább gátolja a munkájukat, az elképzelésüket.  Érthetetlen 
számára, miért történik mindez? 
 
Szecskő Zsolt: 
Semmi akadályoztatást nem lát abban, ha egy helyiség használatba adását feltételhez köti az 
Önkormányzat. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a Dobó utca 32. szám alatt lévő lakás 
használatba adására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
részére a Dobó u. 32. szám alatti ingatlan üres lakását határozatlan időre biztosítja.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 48/2013. (VI. 27.) határozata 
 

a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület helyiséghasználatáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
részére a Dobó u. 32. szám alatti ingatlan üres lakását határozatlan időre biztosítja. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester  
Határidő: azonnal 
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2. Dudás Tamás földterületének megvásárlása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
A Képviselő-testület felhatalmazta, hogy a Dudás Tamás által megvételre felajánlott, 2747 m² 
nagyságú ingatlan értékbecslését végeztesse el. 
Az értékbecslést a Kőépítők Kft. Ingatlaniroda végezte el, és a terület értékét 275.000 Ft-ban 
állapította meg. 
Kéri a képviselőket mondják el véleményüket. 
 
Szecskő Zsolt: 
Biztos, hogy kell az Önkormányzatnak az a terület? 
 
Nagy Károly polgármester: 
Szüksége van arra a területre az Önkormányzatnak, ha másért nem, azért, hogy a patakra egy 
hidat tudjanak építeni, ahhoz, hogy a Völgyi tóhoz könnyebb, és biztonságosabb legyen a bejárás. 
Véleménye szerint tájékoztatni kell Dudás Tamást arról, hogy az Önkormányzat 275.000 Ft-ért 
hajlandó megvásárolni a területet. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a Dudás Tamás földterületének 
megvásárlása vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Kőépítők Kft. által 
készített, Gyöngyöstarján, 922/3 hrsz-ú ingatlanról szóló értékbecslést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dudás Tamás részére 275 000 Ft-ért 
vételi ajánlatot tegyen. „ 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 49/2013. (VI. 27.) határozata 
 

a 922/3 hrsz-ú ingatlan értékbecsléséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Kőépítők Kft. által 
készített, Gyöngyöstarján, 922/3 hrsz-ú ingatlanról szóló értékbecslést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dudás Tamás részére 275 000 Ft-ért 
vételi ajánlatot tegyen. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester  
Határidő: 8 napon belül 
 
3. Kazánprogram végrehajtása 
 
Nagy Károly polgármester: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a Napköziotthonos Óvodához beépítésre fog kerülni egy 100 KW-
os kazán. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Térhez egy 30 KW-os kazán, hozzátartozó konténer, 
apríték tároló és aprítékológép került beszerzésre, melyeknek összesen a beruházási költsége 14 
millió Ft. Az IKSZT fűtéskorszerűsítése elkészült, üzembe helyezésére holnap került sor. 
Ezen beruházások a Munkaügyi Központtal kötött pályázati megállapodás keretében valósulnak 
meg, melyek támogatottsága 100 %-os. Végső befejezési határidő: 2013. június 30-a. 
 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 22 óra 10 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f. 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Bálint Ira 
képviselő 

Szecskő Zsolt 
képviselő 
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