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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én  

     17 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dénes László 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (18 óra 20 perc után) képviselők 
 

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

Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Területfejlesztési Bizottság tagja 
 Ozsvári Dénes a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Sasvári Tivadar a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 R. Takács Eszter tervezőnő 

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: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
                Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: Az Önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása 
                  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Bezzeg Enikő belterületbe vonási kérelme 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend: Településfejlesztési koncepció megtárgyalása 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VI. napirend: Anyakönyvi ügyekről szóló rendelet módosítása 
      Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VII. napirend: Napköziotthonos Óvoda pedagógiai Programja és SZMSZ módosítása 
     Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VIII. napirend: SE vagyonhasznosítási szerződése 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IX. napirend: Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
X. napirend: Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
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XI. napirend: Közterület használatról szóló rendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XII. napirend: Étkeztetésről szóló rendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XIII. 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 Jenei Károly 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: 
- elmondja, hogy egyre többen fordulnak hozzá egyéni problémákkal, kérve, hogy az 
Önkormányzat oldja meg a problémájukat. Sajnos, igen gyakran, nem a valóságnak megfelelően 
adják elő a gondjukat, problémájukat. Az elmondottak kivizsgálásra kerülnek, amiket lehet 
elintéznek, de a túlnyomó részüket el kell utasítani, csak a súlyosabb esetek kerülnek a Képviselő-
testület elé. Gyakran csalódottan távoznak az ügyfelek, de a polgármesternek, sem joga, sem 
anyagi eszköze, lehetősége nincs arra, hogy az egyéni problémákat megoldja. Kéri a 
képviselőtársait, ha a lakosság részéről a képviselők felé panasz, vagy sérelem érkezik, a probléma 
teljes megismerése miatt, tájékozódjanak a jegyző Úrnál, vagy személyesen nála. 
-  Július 2.-án „Muzsikál az erdő” címmel rendkívül színvonalas, sok vendéggel megtartott 
rendezvény lebonyolítására került sor Fajzaton. Jó lenne ebben az országos rendezvénysorozatban 
minden évben részt venni. Ez úton is köszöni minden közreműködőnek a segítségét. 
- A Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatalba sikerült egy számviteli előadót felvenni, így a 
munkamegosztás rendeződött. 
-  A sportpálya melletti terület kivitelezése a vállalkozókkal való megegyezés hiánya miatt húzódik, 
de remélhetőleg heteken belül rendeződni fog. 
-  A gyógyszerész megszüntette a tevékenységét, ezért a Hősök utca 1. szám alatt lévő 
Gyógyszertárként használt helyiséget visszaadta az Önkormányzatnak. Bérleti díj tartozását, az új 
gyógyszertárassal való megállapodást követően rendezni fogja. Az új gyógyszertáras kiválasztása 
az ÁNTSZ-nél folyamatban van, remélhetőleg heteken belül megtörténik. 
-  A Brassó utcai pinceszerződések aláírásra kerültek, a folyamat megy tovább. 
-  A Széchenyi 71. szám alatti ingatlan eladása megtörtént, az 1,6 millió Ft az Önkormányzat 
számlájára került.  
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, 
hozzászólás nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul 
veszi. 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A pedagógiai asszisztens feladatáról kér rövid tájékoztatást. 
 
Szecskő Tiborné: 
A pedagógiai asszisztens feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza, 
de célszerűnek tartanák, addig, míg a gyerekek beszoktatása tartana, állandóan a kiscsoportos 
óvónők, és a dajka munkáját segítené, azt követően pedig igény szerint mind három csoportban 
segítene. 
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Bálint Ira: 
Milyen időbeosztással fog dolgozni a pedagógiai asszisztens? 
 
Szecskő Tiborné: 
A pedagógiai asszisztens munkaideje 8 órától 16 óráig tart. 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, 4 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Általános iskola tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Jól tudja, hogy az első osztályban napi 6 órában folyik az oktatást? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nem minden első osztályosnak van 6. órája, heti 25 tanítási óra lehet az első osztályosoknak. 
 
Bálint Ira: 
A média hangoztatja, hogy a tanárok szeptember 1-től 30-80.000 Ft béremelésben részesülnek. A 
gyöngyöstarjáni iskolában ez így megállja-e a helyét? 
 
Kissné Matin Éva: 
Mindenki által ismeretes, hogy a béremeléssel megszűntek a pedagógusok túlórái, így az előzetes 
számítások alapján, akinek eddig 3-4 túlórája volt, annak a bére nem fog változni, de hivatalos, 
pontos választ az első fizetés után tud mondani. 
 
Bálint Ira: 
Az egész napos oktatásról kér tájékoztatást. 
 
Kissné Matin Éva: 
A rendelkezések szerint egész napos tanítás kell, illetve felügyelet kell, hogy legyen az iskolában, 
de, ha a szülő kéri, el lehet engedni a tanulót a délutáni foglalkozásokról. 
Elmondja, hogy a tantestületben 13 pedagógus dolgozik.  Részletes tájékoztatást ad arról, hogy a 
Tankerületen belül, hogyan oldották meg azt, hogy minden pedagógusnak meg legyen a kötelező 
óraszáma. Ismerteti, hogy a gyöngyöstarjáni tanárok hová mennek el tanítani, illetve, hogy a helyi 
iskolába honnan és milyen szakos tanárok jönnek oktatni. 
 
Bálint Ira: 
Biztosan hallotta az igazgató Asszony is, hogy a nyáron Porkoláb Antalék háza teljesen leégett. 
Van-e lehetőség arra, hogy a kiskorú gyerekek ingyenes tankönyv ellátásban részesüljenek? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nagycsaládosok lévén a gyerekek ingyen tankönyvben és ingyen étkezésben részesülnek. 
 
Jenei Károly: 
Hány tanulója van az iskolának? 
 
Kissné Matin Éva: 
Jelenleg 158 tanulója van az általános iskolának. 
 
Nagy Károly: 
Örömmel vette tudomásul a tájékoztatóban elhangzottakat, hogy a tankönyvcsomag ára nem 
haladta meg a 12.000 Ft-ot, illetve, hogy a munkafüzeteket nem minden esetben kell újból 
megvásárolni. 
 
Kissné Matin Éva: 
Részletes tájékoztatást ad a tankönyvek megrendeléséről és kiosztásáról. 
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Bálint Ira: 
A minőség romlása esetleg nem vonja maga után az oktatás színvonalának a romlását is, gondol 
itt főleg a munkafüzetek újbóli felhasználására?  
 
Kissné Matin Éva: 
Semmiféleképpen nem fog a színvonal romlásához vezetni, csak a pedagógusok munkája fog 
növekedni az által, hogy több munkafüzetet kell majd fénymásolniuk.  
 
Nagy Károly: 
Az igazgató Asszony kérelmet nyújtott be a Képviselő-testületnek a pedagógusok étkezésére 
vonatkozón, amit célszerű most megtárgyalni. 
Mielőtt a hozzászólások elhangzanának, elmondja, hogy a vendég és a kedvezményes étkezés 
közötti különbség 292 Ft. Feltételezve, hogy 10 fő venné igénybe a kedvezményes étkezést, kb. 180 
nappal számolva, akkor az 526.000 Ft különbséget jelentene. Amennyiben a Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy támogatja a kérelmet, úgy feltétlenül biztosítani kellene a kedvezményes étkezést a 
háziorvosnak és asszisztensének is, ahol a különbség 200 nappal számolva, 117.000 Ft.  
Hány pedagógus venné igénybe a kedvezményes étkezést? 
 
Kissné Matin Éva: 
Tudomása szerint, egyelőre 4-5 pedagógusról lenne szó. 
 
Jenei Károly: 
Tart attól, hogy ez egy lavinát indítana el, és az összeg akár meg is duplázódhat. 
 
Dénes László: 
Más munkahelyen sincs lehetőség kedvezményes étkezésre, mindenki úgy oldja meg az étkezését, 
ahogyan tudja. 
Ezt a kérést méltányossági alapon kell eldönteni. Ha van rá pénze az Önkormányzatnak, akkor 
oldják meg, de személy szerint nem támogatja a kérést. 
 
Nagy Károly: 
A konyha leterheltsége is nagy, megemelkedett az étkezők létszáma. Az élelmezésvezető a 
napokban kért munkaerő segítséget. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az iskolai ebédeltetéshez 
az elkövetkező napokban a közcélú munkások igénybevételével segítséget biztosít az 
Önkormányzat. 
 
Bálint Ira: 
Célszerűnek tartaná, ha a következő testületi ülésen döntenének ez ügyben, hiszen most csak 4 
képviselő van jelen. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, napolják el a döntést a következő ülésig, ahol már pontos tájékoztatást fog arról adni a 
képviselőknek, hogy hány főre főznek a konyhában. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az általános iskola tájékoztatóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

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

 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy lejárt határidejű határozat végrehajtásáról jelentési kötelezettsége nincs. 
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II. napirend: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke egyéb elfoglaltsága miatt nem tud a testületi ülésen részt 
venni, ezért felkéri a jegyző Urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság 
véleményéről. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó tervezetet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2013. (IX.9.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2013.(II.8.) 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

III. napirend: Az Önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az Önkormányzat 2013. I. félévi 
költségvetési beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett 
határozathozatal nélkül a 2013. évi költségvetés I. féléves beszámolóját elfogadja, 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 

IV. napirend: Bezzeg Enikő belterületbe vonási kérelme 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A kérelmező nyilatkozatai alapján nem biztos, hogy támogatnia kellene a Képviselő-testületnek a 
belterületbe vonási kérelmet. 
 
Jenei Károly: 
Közművesített területről van szó? 
 
Nagy Károly: 
Nem közművesített területről van szó, de a kérelmező az összes költség megfizetését felvállalja. 
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R. Takács Eszter: 
Nem kellene a kért területet belterületbe vonni, hiszen a jelenlegi jogszabályok értelmében a 
mezőgazdasági területek bizonyos %--ig most is beépíthetők. 
Mindenképen számolni kell azonban a zajártalommal és a porszennyeződéssel. 
 
Bálin t Ira: 
Ettől függetlenül javasolhatja a Képviselő-testület a belterületbe vonást? 
 
R. Takács Eszter: 
Lehet javasolni a belterületbe vonást, de célszerű a költségeket a kérelmezőre hárítani. 
 
Jenei Károly: 
A nyilatkozatból kitűnik, hogy arra a területre a kérelmező vendégházat kíván építeni. Sajnos a 
faluban sorra zárnak be a vendéglátó egységek, mivel nincs átmenő forgalom a községben. 
Meggyőződése, hogy a területet az értékének a növelése miatt kívánja belterületbe vonatni. 
 
Bálint Ira: 
A kérelmező nyilatkozta, hogy nem értékesíteni kívánja a területet, hanem vendégház építése 
céljából kívánja belterületbe vonatni. 
 
Jenei Károly: 
A döntésnél azt is figyelembe kell venni, hogy arra kamionok, kőszállító teherautók közlekednek. 
 
R. Takács Eszter: 
A kérelmet el lehet utasítani, mivel a Helyi Építési Szabályzatban nem szerepel belterületbe 
vonásra kijelölt területként a megnevezett ingatlan. 
 
Nagy Károly: 
El kell utasítani a kérelmet és meg kell kérni a kérelmezőt, hogy a Képviselő-testület következő 
ülésén mutassa be az ingatlan beépítésére vonatkozó elképzeléseit. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely Bezzeg Enikő belterületbe vonási 
kérelmére vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„A Képviselő-testület a belterületbe vonási kérelmet elutasítja, mert Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatában belterületbe vonásra kijelölt területként nem 
szerepel a 06/47 hrsz-ú ingatlan. 
A Képviselő-testület felkéri Bezzeg Enikőt, hogy a Képviselő-testület 2013. október 17-én tartandó 
ülésén mutassa be az ingatlan beépítésére vonatkozó elképzeléseit annak érdekében, hogy a Helyi 
Építési Szabályzat megkezdett felülvizsgálata során a kérelmet érdemben el tudja bírálni. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Bezzeg Enikőt 
értesítse. „ 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 54/2013. (IX. 5.) határozata 
 

Bezzeg Enikő belterületbe vonási kérelméről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bezzeg Enikő, 
Gyöngyöstarján, Hóvirág u. 37. szám alatti lakos kérelmét a tulajdonában álló ingatlan 
belterületbe vonásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a belterületbe vonási kérelmet elutasítja, mert Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatában belterületbe vonásra kijelölt területként nem 
szerepel a 06/47 hrsz-ú ingatlan. 
 
A Képviselő-testület felkéri Bezzeg Enikőt, hogy a Képviselő-testület 2013. október 17-én tartandó 
ülésén mutassa be az ingatlan beépítésére vonatkozó elképzeléseit annak érdekében, hogy a Helyi 
Építési Szabályzat megkezdett felülvizsgálata során a kérelmet érdemben el tudja bírálni. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Bezzeg Enikőt 
értesítse. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 

V. napirend: Településfejlesztési koncepció megtárgyalása 
 
Nagy Károly: 
A településfejlesztési koncepciót véleményezés céljából minden képviselő és civil szervezet CD-én 
megkapta. Sajnos vélemények eddig még nem érkeztek az Önkormányzathoz. 
 
Ozsvári Dénes:  
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület is megkapta a koncepciót, de úgy gondolta, 
hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság ülésén fogják majd megtárgyalni, véleményezni, 
így erre az ülésre e témában nem készült. 
 
R. Takács Eszter: 
Célszerű lenne a jogszabályban előírt hatóságoknak úgy megküldeni a településfejlesztési 
koncepciót véleményezés céljából, hogy a Képviselő-testület azzal már egyetért. 
 
Bálint Ira: 
Mi történik akkor, ha a koncepció elküldését követően érkezik be más, a rendezési tervvel 
kapcsolatos kérelem az Önkormányzathoz? 
 
R. Takács Eszter: 
Még nem a rendezési tervről beszélnek, most csak a településfejlesztési koncepciót kell 
megküldeni a hatóságoknak. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság egy hónapon belül tárgyalja meg a 
településfejlesztési koncepciót. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett a 
javaslattal egyetért, miszerint a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság egy 
hónapon belül tárgyalja meg a településfejlesztési koncepciót. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés.) 
 

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

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2013. (IX.9.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL 

TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS 
DÍJÁRÓL, TOVÁBBÁ AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJ 
MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 10/2011.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

VII. napirend: Napköziotthonos Óvoda pedagógiai Programja és SZMSZ 
módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
a Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjára, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatára vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 55/2013. (IX. 5.) határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programjáról és szervezeti és 
működési szabályzatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programjának és szervezeti és működési szabályzatának 
egyetértési jog gyakorlására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata egyetért Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 

pedagógiai programjában a személyi feltételeket biztosító rendelkezésekkel. 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata egyetért Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 

szervezeti és működési szabályzatában az engedélyezett alkalmazotti létszámot és a 
pedagógiai asszisztens feladatait megállapító rendelkezésekkel. 

 
3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

egyetértési joggyakorlás nyilatkozatának aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

képviselőtestület döntéséről a köznevelési intézmény vezetőjét a határozat-kivonat 
megküldésével tájékoztassa. 

 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

VIII. napirend: SE vagyonhasznosítási szerződése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
a Sport Egyesület vagyonhasznosítási szerződésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 56/2013. (IX. 5.) határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör vagyonhasznosítási szerződéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöstarjáni 
Községi Sportkör vagyonhasznosítási szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján belterület 
Gyöngyöstarján, 452 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 7 szám alatti ingatlanra 
vonatkozó vagyonhasznosítási szerződést a polgármester Gyöngyöstarjáni Községi Sportkörrel 
megkösse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 

IX. napirend: Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

(Tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett, 
hozzászólás és határozathozatal nélkül a hulladékkezelési közszolgáltatásra 
vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

X. napirend: Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a Szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
a szociális ellátásokról szóló rendelet 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 

16/2013. (IX.9.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2013.(II.8.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

XI. napirend: Közterület használatról szóló rendelet módosítása 

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2013. (IX.9.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL, ÉS ANNAK DÍJAIRÓL SZÓLÓ 

12/2008.(IX.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 

XII. napirend: Étkeztetésről szóló rendelet módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság az étkeztetésről szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
az étkeztetésről szóló rendelet 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 
18/2013. (IX.9.) 

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

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

XIII. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Somodi Tiborné Damjanich utca 31. szám alatti ingatlan állaga 
 
Nagy Károly: 
Somodi Tiborné levélben megkereste a gyöngyösi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, segítségüket 
kérve az életveszélyessé vált lakóházuk ügyében. 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvette a kapcsolatot az Önkormányzattal, s együtt helyszíni 
szemlét tartottak. 
A szemle során megállapították, hogy az épület szinte lakhatatlan. A szemléről készült 
jegyzőkönyvet megküldték az Építési Hatóságnak, kérve, hogy építészeti szempontból vizsgálják 
meg az épületet. Az Építésügyi Hatóság átadta az ügyet a Járási Hivatalnak. 
Somodi Tiborné három nappal ez előtt felkereste az irodájában és tájékoztatta, hogy recseg a 
plafon, aggodalmát fejezte ki az ügyben, hogy rájuk fog szakadni a mennyezet.  Személy szerint 
úgy gondolta, - mivel emberi életről van szó – felelősséget nem vállalhat azért, hogy a ház 
összeomoljon, és maga alá temesse az ott lakókat, ezért statikai vizsgálatot kért, melynek 
eredménye holnap lesz kész. 
Megkérdezte Somodi Tibornét, hogy miért nem költözik a család a Bocskai utcában lakó 
édesanyjához, mire Ő azt a választ adta, hogy évek óta nincsenek jóban. 
Amennyiben a ház lebontásra kerül, gondoskodni kell a család elhelyezéséről, illetve, ha ők saját 
erőből nem tudják lebontani a házat, az Önkormányzatnak kell megtennie, ami igen nagy 
költséggel járna. 
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Dénes László: 
Abból kell kiindulni, hogy Somodiék nem a jó gazda gondosságával gondozták az épületet. 
Az életveszélyessé vált ház, egy folyamat vége. A kezdettől fogva elhanyagolták a házat, nem 
gondozták kellő képen az épületet. 
Egyáltalán nem biztos, hogy ezt a problémát az Önkormányzatnak kellene megoldania. 
 
Jenei Károly: 
Nem beszélve arról, ahhoz, hogy a ház környékét rendben tartsák, a gazt lekaszálják, az épületet 
tisztán tartsák, nem pénz kérdése. 
 
Nagy Károly: 
Véleménye szerint a Somodi család problémáját nem az önkormányzatnak kellene megoldania, 
gondolva itt arra is, hogy egy lavinát indítanának el, hiszen fordulhatnak olyan családok is az 
önkormányzathoz segítségért, akik a magas összegű lakáshitelük részletfizetése miatt kerültek 
kilátástalan helyzetbe. 
 
Jenei Károly: 
Teljes mértékben egyetért Dénes László képviselőtársával. Az épület nem egy villámcsapás miatt 
vált életveszélyessé, ez az állapot évek alatt alakult ki azért, mert az ott lakók nem törődtek, nem 
foglalkoztak az állagmegóvással. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szakvélemény ki fogja mutatni, hogy miért alakult ki ez az állapot, és hová vezethető vissza ez a 
folyamat. 
 
2. Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetségének tagdíja 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyöstarján Önkormányzata tagja a Szövetségnek, melynek székhelye Szekszárdon van, az 
éves tagdíj pedig 25.000 Ft, melynek befizetése a napokban esedékes. 
Kérdés, hogy maradjon-e az Önkormányzat továbbra is a Szövetség tagja? A Szövetség 
Közgyűlésein a nagy távolság miatt nem vesz részt, és nincs tudomása arról, hogy 
Gyöngyöstarjánnak, illetve az itt lévő borászoknak valami előnye származna abból, hogy e 
Szövetségnek a tagja az Önkormányzat. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Ki kell kérni a Hegyközség véleményét arra vonatkozóan, hogy ők látnak-e valamilyen előnyt, 
hasznot abból, hogy Gyöngyöstarján tagja a Szövetségnek. 
Amennyiben a válasz pozitív, ki kell fizetni a tagdíjat. 
 
Jenei Károly: 
Ha nincs kézzel fogható előnye a tagságnak, akkor nem kell kifizetni a tagdíjat. 
 
Nagy Károly: 
Egyeztetni fognak a Hegyközség vezetésével. 
 
3. Sósi-réti útjavítás 
 
Nagy Károly: 
Pár évvel ez előtt ivóvíz bekötés történt a zártkerti ingatlanokon, és ott ahol az utat keresztbe 
átvágták most nagyon megsüllyedt, balesetveszélyessé vált. 
Az út kijavítására árajánlat érkezett bruttó 406.000 Ft összegben. 
Célszerűnek tartaná felvenni a kapcsolatot Dobre-Kecsmár Csabával az Egererdő Zrt. vezetőjével, 
hátha az utak kijavítására létrehozott alapból valamilyen összeggel támogatni tudnák a 
kivitelezést.  
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, 
amely a Sósi-réti út javítására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Sósi-rét felé vezető, 0383 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út javításáról 
és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Gyöngyöstarján, külterület 0383 hrsz-ú közút útjavítási 
költségét bruttó 406 000 Ft értékben. 



 146 

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az Egererdő Zrt.-vel a költségek áthárítása 
céljából vegye fel a kapcsolatot. „ 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 57/2013. (IX. 5.) határozata 
 

a 0383 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út javításáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Sósi-rét felé vezető, 0383 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út javításáról 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Gyöngyöstarján, külterület 0383 hrsz-ú közút útjavítási 
költségét bruttó 406 000 Ft értékben. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az Egererdő Zrt.-vel a költségek áthárítása 
céljából vegye fel a kapcsolatot. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
4. „Nótabarátok találkozója” 
 
Nagy Károly: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a „nótás” találkozó évek óta, már hagyományként 
Gyöngyöstarjánban kerül megrendezésre, Dudeláné Kiss Anna nótaénekes szervezésében. 
A napokban felkereste Dudeláné Kiss Anna, és kérte az Önkormányzat segítségét az október 19-én 
lebonyolításra kerülő nótaesttel kapcsolatban. 
Tájékoztatta a szervezőt, hogy anyagi segítséget az Önkormányzat nem tud adni, de, amennyiben 
a Képviselő-testület hozzájárul, akkor a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és 
rezsiköltséget nem kell megfizetniük. Kérdezi, mi a képviselők véleménye ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Javasolja, amennyiben a helyi borászokkal történt egyeztetést követően az Önkormányzat nem 
fizeti meg a Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetségének tagdíját, úgy Dudeláné Kiss Anna 
rendezvényét 25 000 Ft-tal támogassa az Önkormányzat. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely Dudeláné Kiss Anna nótaestjének a 
támogatására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését Dudeláné Kiss Anna nótaestjének támogatásáról és az alábbi határozatot 
hozta: 
A Képviselő-testület - amennyiben a Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetségének tagdíját nem 
egyenlíti ki a helyi borászokkal történt egyeztetés eredményeként - Dudeláné Kiss Anna 
rendezvényét 25 000 Ft-tal támogatja. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és 
rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie. „ 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi az 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 58/2013. (IX. 5.) határozata 

 
Dudeláné Kiss Anna dalestjének támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését Dudeláné Kiss Anna nótaestjének támogatásáról és az alábbi határozatot 
hozta: 
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A Képviselő-testület - amennyiben a Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetségének tagdíját nem 
egyenlíti ki a Gyöngyöstarjáni Hegyközséggel történt egyeztetés eredményeként - Dudeláné Kiss 
Anna rendezvényét 25 000 Ft-tal támogatja. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és 
rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 

 
5. Testvértelepülési kapcsolatok ápolása 
 
Nagy Károly: 
Testvértelepülési kapcsolatok ápolására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, mely sajnos 
nem nyert. Azt azonban el kellene dönteni, hogy önerőből felvállalják-e a két testvértelepülés 
delegációjának a fogadását, melyre október 4-7 között kerülne sor. Geisingenből 6 fő, Zenta-
Kertekből pedig 8 fő érkezne. A helyi képviselőkkel együtt 20 fő, 3 napi ellátásáról van szó, amely 
300.000 Ft kiadást jelentene az Önkormányzatnak. A vendégek szállásáért nem kellene fizetni, 
mert azt a Vaddisznó Panzióban, illetve Varnyú Rita közművelődési előadó vendéglátásával 
térítésmentesen megoldásra kerülne. A megjelölt összeg az utaztatást, az étkeztetést, illetve a 
belépődíjakat foglalja magába. 
 
Ozsvári Dénes: 
A Múzeumok őszi fesztiválja október 5-én kerülne megrendezésre, ahol színes programmal várják 
az érdeklődőket. Kora délután kezdenék a programokat, belépődíjat nem kérnének, de egy 
jótékonysági adományozás lehetőségét biztosítanák, mely bevétellel Porkoláb Antalékat 
támogatnák. 
 
Bálint Ira: 
Nem egy szerencsés dolognak tartja, hogy a két település együtt látogat el a községbe. Célszerűnek 
tartaná, ha valami építőjellegű beszélgetésre is sort kerítenének. 
 
Nagy Károly: 
Annak nem lesz akadálya, hogy egy borásznál, vagy a Niki pizzériában egy kötetlen beszélgetést 
lefolytassanak a vendégekkel. Ahhoz azonban az is kell, hogy a képviselők minél nagyobb 
létszámban részt vegyenek a vendégek fogadásán. 
 
 
Jenei Károly: 
Évekkel ez előtt már a gyöngyöstarjáni borászok is ellátogattak Geisingenbe a borkereskedelem 
fellendítése reményében, de valahol mégis elakadt a dolog. Vagy a kínálatban, vagy a 
fogadókészségben volt a baj.  
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, nem kellene a kapcsolatot megszakítani, tovább kellene ápolni. 
 
Bálint Ira: 
Már azt is jó dolognak tartja, hogy az általános iskolások csereüdültetésben ki tudtak menni 
Geisingenbe. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a testvértelepülési kapcsolatok 
ápolására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület legfeljebb 300 000 Ft összegig jóváhagyja Geisingen és Zenta-Kertek 
küldöttségének fogadását 2013. október 4-7. között. „ 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 59/2013. (IX. 5.) határozata 
 

a testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület legfeljebb 300 000 Ft összegig jóváhagyja Geisingen és Zenta-Kertek 
küldöttségének fogadását 2013. október 4-7. között. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
6. Völgyi-tóhoz vezető terület megvásárlása 
 
Nagy Károly: 
A júniusi testületi ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kőépítők Kft. által felértékelt 
áron kérje meg a területet Dudás Tamástól. Dudás Tamás teljes mértékben elzárkózott a 250.000 
Ft-os ártól, 1 millió Ft-ort kér az Önkormányzattól a területért. 
Új árat kíván-e esetleg a Képviselő-testület meghatározni? 
 
Dénes László: 
A terület felértékelése megtörtént, ami egy reális ár. 
 
Ozsvári Dénes: 
Személyesen is ismeri Dudás Tamást, felveszi a kapcsolatot vele, hátha sikerül megegyezniük. 
 
7. Mozgássérültek közlekedése 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Nagyon sok mozgássérült közlekedik, az un.”rokkant motorral” a községben. 
Ezek az idős emberek egyáltalán nincsenek tisztában a KRESZ- szel, és nagyon sokszor 
balesetveszélyesen közlekednek. Jó lenne, ha a körzeti megbízott adna nekik egy tájékoztatást, 
hogyan közlekedjenek az utakon a balesetek elkerülése végett. 
 
Bálint Ira: 
Az is jó lenne, ha láthatósági mellényt vennének fel. 
 
Nagy Károly: 
Beszélni fog a körzeti megbízottal, hogy szervezzen a részükre egy fórumot, ahol röviden 
tájékoztassa őket a balesetmentes közlekedésről.  
 
8. Forgalmi tükör beszerzése 
 
Bálint Ira: 
Az Árpád utca elejére célszerű lenne egy forgalmi tükröt felszereltetni, mert ott egy beláthatatlan 
kanyar van, ami életveszélyes. 
 
Nagy Károly: 
A forgalmi tükör felszerelésének semmi akadálya nincs, költségkihatása kb. 60-70 ezer Ft lesz. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a forgalmi tükör beszerzésére 
vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését forgalmi tükör beszerzéséről és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Árpád utcában egy darab forgalmi 
tükröt helyeztessen el. „ 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 60/2013. (IX. 5.) határozata 
 

forgalmi tükör beszerzéséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését forgalmi tükör beszerzéséről és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Árpád utcában egy darab forgalmi 
tükröt helyeztessen el. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
9. Porkoláb Antal Széchenyi u. 54 szám alatti lakos támogatása 
 
Bálint Ira: 
Célszerűnek tartaná, ha Dr. Lukács Zoltán ügyvéd Úrral felvennék a kapcsolatot, és megkérnék, 
ha Porkoláb Antalék igényt tartanak a segítségére, akkor segítse őket, és az ügyvédi költségeket 
pedig az Önkormányzat vállalja fel. 
Felvette a kapcsolatot Dr. Szecskő Tamással a Dió Rádió vezetőjével és kérte, hogy az adások alatt 
többször mondják be azt a számlaszámot, amelyre az emberek pénzt fizethetnek be, hogy 
támogassák a családot. 
 
Nagy Károly: 
Mértékletességre hívja fel a figyelmet Porkoláb Antalék megsegítése ügyében. Önkormányzati 
szinten, amit tettek, mind a család érdekeit szolgálta. Úgy gondolja, az Önkormányzat mindent 
megtett, amit lehetett. Az ügyvédi költségre pedig akkor térjenek vissza, ha az aktuális lesz. 
 
10. ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
Nagy Károly: 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat 2013. évi támogatására az 
Önkormányzat a működőképességének biztosítására pályázatot kíván benyújtani. 
A pályázat benyújtásához a határozati javaslat elfogadása szükséges. Kéri a képviselőket, aki az 
alábbi határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatási igény benyújtásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. IV. pontja alapján helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igényt nyújt be.  
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a kérelmet az előírt 
mellékletekkel a Magyar államkincstárhoz nyújtsák be. „ 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 61/2013. (IX. 5.) határozata 

 
a  helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatási igény benyújtásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatási igény benyújtásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. IV. pontja alapján helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igényt nyújt be.  
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a kérelmet az előírt 
mellékletekkel a Magyar államkincstárhoz nyújtsák be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 

 
11. Idősek Világnapja megrendezése 
 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy az Idősek Világnapja 2013. október 13-án, vasárnap kerül megrendezésre. 
A Gyöngyösi Játékszín előadásában egy színdarabbal fognak kedveskedni az idős embereknek. 
A gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkező 62 év feletti személyek részesülnek, egyszeri 
természetbeni (édességcsomag) juttatásban, melynek kiadási összege a 2013. évi költségvetésben 
elfogadásra került. 
Kéri a képviselőket, hogy a rendezvényen vegyenek részt. 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, 
amely az Idősek Napja megrendezésére vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését az idősek napjával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében meghatározott idősek napjára elkülönített szociális támogatás 1 100 000 Ft 
összegét a gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkező 62 év feletti lakosság egyszeri 
természetbeni juttatására használja fel. „  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 62/2013. (IX. 5.) határozata 
 

az Idősek Napja megrendezéséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését az idősek napjával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében meghatározott idősek napjára elkülönített szociális támogatás 1 100 000 Ft 
összegét a gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkező 62 év feletti lakosság egyszeri 
természetbeni juttatására használja fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. október 16. 
 
12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírása 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ebben az évben is lehetőség nyílik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra. A csatlakozási 
nyilatkozatot 2013. október 11. napjáig kell megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére, és ez időpontig kell az önkormányzatnak kiírnia az „A” és „B” típusú pályázatokat. 
Az anyagi fedezet, maximum 350.000 Ft az ez évi költségvetésben betervezésre került. Javasolja 
úgy, mint az előző években a pályázatok elbírálásával a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízzák 
meg. 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, 
amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására vonatkozik, 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 63/2013. (IX. 5.) határozata 
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 350000 forintot - biztosítja. A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület a 
Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot a 
pályázatkezelő részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. október 11.  
 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 20 óra 05 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

Jenei Károly 
alpolgármester 

Bálint Ira 
képviselő 

 
 


