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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-án  
         17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester (17 óra 45 perc után) 
Bálint Ira 
Csontos József 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna  
Szecskő Zsolt képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese – óvoda vez. állásra pályázó 
 Kissné Matin Éva Általános iskola igazgatója 
 Grossai Ákos rendőr őrnagy a Gyöngyösi Rendőrkapitányság képviseletében 
 Nagy László körzeti megbízott 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel, azzal a módosítással, hogy a harmadik (A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata) és a 
nyolcadik (Közvilágítás korszerűsítés ajánlatainak elbírálása) napirendek megtárgyalását információ 
hiánya miatt célszerű elnapolni. 

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

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Óvoda vezetői pályázat elbírálása   
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
III. napirend: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. oktatási évről 
   Előadó: Szecskő Tiborné mb. óvodavezető helyettes 
 
IV. napirend: Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól 
    Előadó: Kissné Matin Éva igazgató 
 
V. napirend:  Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VI. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 

 Előadó: Nagy László körzeti megbízott 
 

VII. napirend: Mezőőri szolgálat létesítése 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
VIII. napirend: Indítványok, bejelentések  
  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szecskő Zsolt és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     

 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 
 - Május 6-án Zentáról községünkbe látogatott a Kertek kerület helyi közösségének vezetője. A  

közel háromórai találkozón Varnyú Rita közművelődési előadóval együtt megmutatták a 
vendégeknek Gyöngyöstarján látnivalóit és szóban kinyilvánították az Önkormányzat 
szándékát, mint gazdasági, mint önkormányzati szintű kapcsolatfelvételre. Időpontját az őszi 
önkormányzati választások utánra tűzték ki. 

- Május 24-én önkéntes tűzoltó verseny volt Füzesabonyban, ahol a gyöngyöstarjáni Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület a második helyezést érte el, amelyhez ezúton is gratulálnak. 

-  Május 25-én az Európai Parlamenti választás rendben lezajlott. 
 - Május 31-én a Pávakör „Ködellik a Mátra” elnevezésű minősítő versenyen vett részt Egerben, 
ahol újra a legmagasabb elismerésben, Aranypáva díjban részesültek, amelyhez gratulálnak. 

-  Május 31-én került megrendezésre Dudeláné Kiss Anna nótaestje, ahol nagyon sok szereplővel 
és kitűnő hangulattal találkozhattak a résztvevők. 

-  Június 7-én nagyon jó hangulatú sportbál megrendezésére került sor, ahol ünnepélyes keretek 
között kiosztásra kerültek az aranyérmek. 

-  Június 14-én iskolai ballagás volt, amikor az Önkormányzat nevében is elbúcsúzott a végzős 
diákoktól. 

-   Június 16.-i és július 4.-e közötti időszakra nyári tábor szervezésére került sor, Varnyú Rita  
felügyeletével. A táborban 10-14 gyermek vett részt. 

-  Június 31-én Múzeumok éjszakája rendezvény megtartására került sor a Falumúzeum udvarán, 
ahol fergeteges műsor és hangulat volt. 

- Tegnap pedig a Sósi-réten „Muzsikál az erdő” címmel országos program egyik napja került 
megrendezésre, ami szintén rendkívül sikeres volt. 

 
2. Általános iskola tájékoztatója 
(a tájékoztató írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy e napirenden belül tárgyalja meg a Képviselő-testület a IV. napirendet, amely az állam 
által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatóra vonatkozik. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
(Jenei Károly részvételével folytatódik az ülés) 
 
Nagy Károly: 
Tapasztalt-e valamilyen különbséget az igazgató Asszony a két fenntartó között? Milyen előnye, vagy 
hátránya van annak, hogy az iskola működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó vette át? 
 
Kissné Matin Éva: 
Az iskola működtetése nagyon sok adminisztrációval jár. Sok adatközlést, kérelmet kell rövid határidőre 
elküldeni az Intézményfenntartó felé. 
Nagyon sok iskola tartozik a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz, mindenkinek van igénye, minden 
iskolának kellene a pénz, de a fenntartónak is szűkös a pénzügyi helyzete. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az általános iskola működésének tapasztalatiról szóló 
tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
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A Képviselő-testület az általános iskola működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót 
6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja. 
 
3. Napközi otthonos Óvoda tájékoztatója 
 
Szecskő Tiborné: 
A Képviselő-testület harmadik napirendként fogja tárgyalni a napközi otthonos óvoda beszámolóját, 
ezért csak arról szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a nyár folyamán az óvoda csökkentett 
csoportlétszámmal működik. 
 
Bálint Ira: 
Korábbi üléseken volt már róla szó, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság szeretné, ha az 
augusztusi rendezvényen a két intézmény is részt venne, felvonulna. 
Kérdezi mind két intézmény vezetőjét, hogy számíthatnak-e a részvételükre? 
 
Szecskő Tiborné: 
Természetesen részt fognak venni a rendezvényen. 
 
Kissné Matin Éva: 
Szólni fog az osztályfőnököknek, toborozzák a diákokat, hogy ők is részt tudjanak venni a felvonuláson. 
Egyébként a közművelődési előadóval már beszéltek a rendezvényről, hiszen szükség lesz majd egy-két 
tanteremre is. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatóját elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatóját 6 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Szociális és gyermekjóléti tárgyú rendelet módosítását tárgyalta meg a Bizottság. Ezzel kapcsolatban 
módosító javaslatok is elhangzottak. Ezen kívül szociális segély ügyben döntött a Bizottság. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját, 6 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
5. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A bizottsági ülésen a Napközi otthonos Óvoda beszámolóját és a vezetői pályázatokat beszélték, vitatták 
meg. 
 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 6 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

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

 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- A 21/2014.(IV.29.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Dél-Mátra 
Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatásáról. Az elfogadott 1.800.000 Ft átutalása 
megtörtént.  

- A 23/2014.(IV.29.) számú határozatában a Képviselő-testület a 2013. évi gyámhatósági, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról döntött. A beszámolót és a 
határozatot megküldték a Heves Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Szociális Osztályának. 
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- A 27/2014.(IV.29.) számú határozatában a Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 
nótaestjének a támogatásáról döntött. A meghatározott összeg átutalása megtörtént. 

- A 28/2014.(IV.29.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az Óvoda nyári 
működésének rendjéről. A határozatot a mb. Óvodavezető részére megküldték. 

- A 29/2014. (IV.29.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Babus József 
kérelméről, amely a belterületbe vonásra vonatkozott. A határozat a kérelmező részére 
postázásra került.  

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mikor kerül átadásra a helyi piac? 
 
Nagy Károly: 
A piac még nincs teljes egészében kész, emiatt nem került átadásra. Több településen is a Leader pályázat 
keretein belül épül meg a piac, és valószínű az átadására akkor fog sor kerülni, ha minden településen 
befejeződik a kivitelezés. 
 
Szecskő Zsolt: 
Valamilyen tájékoztató tábla felszerelését kéri a piac területére, valamint úgy gondolja, hogy propagálni 
is kellene a meglétét. 
 
Nagy Károly: 
Teljes mértékben egyetért Szecskő Zsolt képviselő Úrral, és a helyi újságban, amikor az aktuálissá válik 
tájékoztatni fogják a lakosokat a piac megnyitásáról.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt határidejű 
határozatokra vonatkozó jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: Óvoda vezetői pályázat elbírálása   

(előterjesztés írásban csatolva) 
 

Nagy Károly: 
Megkérdezi a jelenlévő Szecskő Tiborné pályázót, hogy zárt ülés keretein belül kívánja-e, hogy tárgyalja a 
Képviselő-testület a pályázatát? 
 

Szecskő Tiborné: 
Nem tart igényt a zárt ülésre. 
 

Nagy Károly: 
Kéri a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökét tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság 
véleményéről. 
 

Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Bizottsági ülésen kapták a tájékoztatást, hogy a másik pályázó, Tóth Emese visszavonta pályázatát, így 
a Bizottságnak csak Szecskő Tiborné pályázatát kellett megvitatnia. A Bizottság egy tartózkodással 
támogatja Szecskő Tiborné pályázatát. 
 

Bálint Ira: 
Ismertet a jelenlévőkkel egy pályázati szöveget, amelynek egy óvodavezetői pályázatban célszerű lenne 
benne lenni, miszerint a vezetőnek arra kell törekednie, hogy az intézményben a munkát egy csapatként 
végezzék el, ki kell alakítania egy barátságos légkört, és szem előtt kell tartania a dolgozókkal való 
törődést. 
Véleménye szerint az óvodai dolgozók részéről való elutasításnak az lehet az oka, hogy a fent említett 
szempontok a pályázatból hiányoznak. 
Az óvoda pedagógusok nem támogatják Szecskő Tiborné pályázatát, és emiatt ő sem tudja támogatni. 
Nem tudja, hogy mi az ellenérzésnek az oka, de ha a dolgozók nem szívesen dolgoznának együtt a 
pályázóval, akkor az a véleménye, hogy nem szabad támogatni. 
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Szecskő Zsolt: 
Az óvodai dolgozók soha, senkit nem támogatnak. Gondol itt arra az időszakra, amikor Tóthné Kiss 
Ildikó pályázott az óvoda vezetői állásra. Elég nagy port kavart a dolog. Jelen esetben is két pályázó volt, 
és az óvoda pedagógusok egyiket sem támogatták. 
A vezetőt nem kell, hogy a dolgozók szeressék. Végezze el jól a munkáját és akkor előre fogja vinni az 
intézményt. Alakítson ki egy olyan viszonyt a dolgozókkal, hogy azok és ő maga is a legjobb tudása szerint 
végezzék a munkát. Nem kell baráti viszonyban lenni a vezetőnek és a dolgozónak.  
 

Bálint Ira: 
Nem arra gondolt, hogy a vezetőnek barátnak kell lennie, de jó viszonyt kell kialakítania a dolgozókkal. 
Nem termelőszféráról van szó, nap - mint nap együtt, kollektívában kell dolgozniuk. 
 

Jenei Károly: 
Volt már olyan helyzet is, ahol sem az óvoda dolgozói, sem a szülők nem támogatták a pályázót. 
Ebben az esetben a szülők teljes mértékben, maximálisan támogatják Szecskő Tiborné pályázatát. 
 

Bálint Ira: 
Nem a szülők látják a legjobban az óvodavezető munkáját. Legnagyobb rálátással a közvetlen 
munkatársak, óvónők bírnak. Úgy gondolja, hogy egyáltalán nem baj, ha a két pályázó közül nem tudtak 
választani az óvoda dolgozói. Elképzelhető, ha öt pályázó lett volna, akkor tudtak volna választani. 
 

Jenei Károly: 
Valódi indok nélkül utasították el a pályázókat az óvónők. 
 

Szecskő Zsolt: 
Valóban nem indokolták meg az elutasítást, de ugyanakkor kíváncsi lenne arra is, hogy elgondolkoztak-e 
azon, ha kívülálló nyeri el a pályázatot, akkor egy óvodapedagógus munkaviszonya megszűnik. 
 

Jenei Károly: 
Feltételezésekről beszélnek. Soha nem fogalmazódott meg konkrétan, hogy milyen probléma van az 
óvodában. 
 

Bálint Ira: 
Empátiával kell belegondolni ebbe az egész dologba. El kell gondolkodni azon, hogy vajon miért nem 
támogatják az óvónők Szecskő Tiborné pályázatát. 
 

Szecskő Zsolt: 
Nem írták le konkrétan, nem indokolták meg, hogy miért nem tartják alkalmasnak Szecskő Tibornét az 
óvoda vezetői posztra. 
 

Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Az óvodánál mindig is gondok voltak, de soha nem tudták meg, hogy konkrétan mi lehet a probléma, mi 
folyik a háttérben. Az említettek miatt nem nagyon tud őszinte döntést hozni. 
 

Szecskő Zsolt: 
A Képviselő-testület részt vett már egy közös megbeszélésen az óvodai dolgozókkal, ahol rákérdeztek, 
hogy van-e valamilyen gond, probléma az intézményben. Senki nem szólt semmit, senki nem mondta, 
hogy valami gond lenne. Jónak tartaná, ha valaki az óvoda részéről őszintén felvállalná és elmondaná, 
hogy mi a probléma, és akkor talán orvosolni is lehetne. 
Értelmetlen vitatkozni ezen a dolgon, míg nem tudják, hogy mi a gond forrása. 
 

Csontos József: 
Évek óta ismerik Szecskő Tibornét, és a munkáját is, amit jól végez. Nem érti, miért kell ezen annyit 
vitatkozni. 
 

Nagy Károly: 
Szecskő Tiborné rég óta az óvodában dolgozik. Mint polgármester elmondhatja, hogy maximálisan jól 
végzi a munkáját, segítőkész. Nem az írásban benyújtott pályázata, hanem személyes tapasztalata alapján 
alkalmas vezetőnek tartja. Az óvónők közül más is vállalhatta volna azt az iskolát, amely szakvizsgázott 
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pedagógus szakképzettséget ad. Ez a szakképzettség alapfeltétele volt az óvodavezetői pályázat 
beadásának. Az iskola elvégzését Szecskő Tibornén kívül senki sem vállalta. 
 

Bálint Ira: 
A vezető óvónő elsősorban nem a polgármester Urral, hanem az óvodai kollektívával fog együtt dolgozni. 
Pozitívumként említi meg, hogy Szecskő Tiborné felvállalta az iskola elvégzését. 
 

Jenei Károly: 
Azzal nem ért egyet, hogy a szülők nem kompetensek a véleményalkotásban, hiszen az óvoda a 
gyerekekről szól. 
 

Szecskő Zsolt: 
A gyerekek érdekeit kell szem előtt tartani. Ha a szülő nem érzi biztonságban a gyerekét az óvodában, 
akkor el fogja vinni máshová. 
Szecskő Tiborné megválasztása esetén nagyon sok és nehéz munkája lesz, hiszen az ellenszéllel szemben 
kell majd dolgoznia. 
 

Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Bizottsági ülésen merült fel, hogy kell-e az óvodának honlap, illetve szó volt arról is, hogy elutasításra 
került egy kisgyermek felvétele, mert nem volt szobatiszta. Szeretne erről a két dologról egy pár szót 
hallani. 
 

Szecskő Tiborné: 
Az Önkormányzat felületén kaptak egy helyet, és ezért szeretnének egy honlapot rajta kialakítani. A 
szülők nem nagyon olvassák a faliújságon megjelent tájékoztatókat. Remélik, hogy a honlappal elérik azt, 
hogy a szülők tájékozottabbak legyenek. 
Senki nem lett azért elutasítva az óvodából, mert nem szobatiszta. Egyébként kb. két éve jelent meg egy 
jogszabály, miszerint írásban, határozattal kell értesíteni a szülőt az óvodai felvételről, illetve 
elutasításról. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Jól olvasta a pályázatban, hogy elvégzett egy pályázatíró tanfolyamot? 
 

Szecskő Tiborné: 
Igen, elvégezte azt a tanfolyamot. A kisebb jelentőségű pályázatokat meg is írják. Amikor a pályázatírásra 
vonatkozó segítséget említi, a nagyobb horderejű, EU-s pályázatok megírására gondolt.  
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely Szecskő Tiborné  
Napközi Otthonos Óvoda igazgatójává való kinevezésére vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatójaként Szecskő Tiborné (Gyöngyös, 1971. október 15., anyja neve: Nagy 
Borbála) 3036 Gyöngyöstarján, Aradi u. 19. szám alatti lakost 2014. augusztus 16-tól 2019. augusztus 16. 
napjáig megbízza. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy Szecskő Tiborné kinevezését a határozatban 
foglaltak szerint készítse el.” 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2014. (VII. 3.) KT 
határozata 

 
Szecskő Tiborné igazgatói kinevezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 
Óvoda igazgatójaként Szecskő Tiborné (Gyöngyös, 1971. október 15., anyja neve: Nagy Borbála) 3036 
Gyöngyöstarján, Aradi u. 19. szám alatti lakost 2014. augusztus 16-tól 2019. augusztus 16. napjáig 
megbízza. 
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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 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy meg kell határozni az intézményvezetői pótlék mértékét, amely 40-80 
% között állapítható meg. A garantált illetményt a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7. melléklete 
állapítja meg. 
 
Jenei Károly: 
Javasolja, hogy 60 % intézményvezetői pótlékot állapítson meg a Képviselő-testület. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely az 
intézményvezetői pótlék mértékére vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 8. melléklete alapján Szecskő Tiborné, a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
igazgatójának intézményvezetői pótlékát az illetményalap 60%-ában állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy Szecskő Tiborné kinevezését a határozatban 
foglaltak szerint készítse el.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (VII. 3.) KT 
határozata 

 
Szecskő Tiborné intézményvezetői pótlékának megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 8. melléklete alapján Szecskő Tiborné, a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójának 
intézményvezetői pótlékát az illetményalap 60%-ában állapítja meg. 
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 
 
 

III. napirend: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. oktatási évről   
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Kulturális és Területfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Bálint Ira: 
A jövőben tárgyilagos, pontokba szedett, helyesírási hibáktól mentes beszámolót kér. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014 oktatási évéről szóló 
beszámolót 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja. 
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IV. napirend: Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez úton köszöni meg a hivatal dolgozóinak a munkáját. 
 
Nagy Károly: 
Véleménye szerint a Közös Hivatal létrehozása nem érte el a célját. Sokkal nehezebb a két hivatalt 
összefogni, sokkal nagyobbak a konfliktus helyzetek.  Nem titkolt célja, ha alkalma lesz rá, azon lesz, hogy 
törvényes eszközökkel visszaállítsa a hivatalt eredeti állapotára. 
 
Jenei Károly: 
Az új Képviselő-testület megalakulását követően új döntést igényel ez a téma. 
 
Szecskő Zsolt: 
A két polgármesternek kell majd megegyeznie e kérdésben. 
 
Bálint Ira: 
A köztisztviselői létszám mennyivel több a finanszírozott létszámnál? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A finanszírozott létszám 11 fő, jelenleg 12 fő dolgozik a két hivatalban. 
                                                                                             
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 
beszámolót 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja. 
 

V. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 

 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Grossai Ákos: 
Országosan egységesített beszámolót készítettek a Képviselő-testület elé. Elmondható, hogy 
Gyöngyöstarjánban csökkent a bűncselekmények száma. Úgy gondolja, hogy részletes beszámolót 
készítettek, így szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A feltett kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Nagy László: 
Ez úton köszöni meg az Önkormányzat segítségét. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Melyik a legveszélyeztetettebb településrész Gyöngyöstarjánban? 
 
Nagy László: 
A legtöbb bűncselekményt a Sósi-réti zártkerti ingatlanoknál lévő hétvégi házak feltörésével követték el. 
A községben három kamerával felszerelt térfigyelő-rendszer működik, melynek megvalósítása nagyon jó 
ötlet volt az Önkormányzat részéről. Az éjszakai felvételekkel még problémák vannak, emiatt szólni 
kellene a kivitelezőnek, hogy javítsa meg. 
 
Nagy Károly: 
A mezőőri szolgálat bevezetéséről döntött a Képviselő-testület, ami segítheti esetleg a körzeti megbízott 
munkáját. 
 
Nagy László: 
Felvette a kapcsolatot a leendő mezőőrökkel, és biztos benne, hogy segíteni fogják egymás munkáját. 
 
Bálint Ira: 
Köszöni a részletes, lényegre törő beszámolót. 
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Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozatot elfogadja, amely a község 
közbiztonságára vonatkozó tájékoztatót tartalmazza, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
beszámolóját Gyöngyöstarján község közbiztonsági helyzetéről megtárgyalta és elfogadta. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányságot és a Gyöngyöspatai Rendőrörsöt tájékoztassa.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2014. (VII. 3.) KT 
határozata 

 
a Közbiztonsági beszámoló elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
beszámolóját Gyöngyöstarján község közbiztonsági helyzetéről megtárgyalta és elfogadta. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányságot és a Gyöngyöspatai Rendőrörsöt tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 

VI. napirend: Mezőőri szolgálat létesítése 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tudomása szerint a mezőőri (rendészeti) szakvizsgát valószínű, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 
fogja megszervezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Meggyőződése, hogy a mezőőrök akkor tudják hatékonyan ellátni a munkájukat, ha un. magaslest 
biztosítanak részükre. Ez hogyan fog történni? 
 
Nagy Károly: 
Erről is beszéltek már a leendő mezőőrökkel. Ők vállalták, hogy megépítik maguknak a magaslest, az 
Önkormányzatnak csak a hozzávaló fát kell biztosítania. 
 
Bálint Ira: 
Munkaidejükre lenne kíváncsi, hiszen akkor tudják jól ellátni a feladatot, ha éjszaka is dolgoznának. 
 
Nagy Károly: 
Munkaidejüket az Önkormányzat fogja majd meghatározni, napi 8 órás munkaidőben fognak dolgozni. 
Természetesen a szüret idején éjszaka kell, hogy dolgozzanak. Pontosan ki fogják dolgozni, amikor az 
aktuálissá válik. 
 
Jenei Károly: 
A továbbképzésükön minden bizonnyal segítséget fognak kapni a munkaidő beosztásról és beszélni 
fognak majd a szolgálatszabályozásról is, ami egy jó kiinduló pont lehet a megszervezéshez. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint nem nappal, hanem éjszaka, és hajnalban fognak dolgozni. 
Nem egymás mellett fognak járőrözni, de tudják egymást hívni, és ha kell segítséget kérni. 
 
Bálint Ira: 
Mennyi lesz a fizetendő járulék összege? 
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Nagy Károly: 
Ez évben térítésmentes lesz a mezőőri szolgálat. Azt követő időszakra vonatkozóan pedig a következő 
Képviselő-testület fogja majd eldönteni a mezőőri járulék mértékét.  
 
Jenei Károly: 
Korai még erről beszélni. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt.  Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött mezőőri 
szolgálatra vonatkozó rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 
A MEZŐŐRI SZOLGÁLATRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 

VII. napirend: Indítványok, bejelentések 

 

1. A gyermekek támogatásáról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása 
    (előterjesztés írásban csatolva) 
 

Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a gyermekek támogatásáról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
rendeletet megtárgyalta és módosításokkal javasolja elfogadásra. Az előterjesztésben szereplő, születési 
támogatásként nyújtott önkormányzati segéllyel kapcsolatban az alábbi észrevétellel él a Bizottság. 
A Bizottság azon gyöngyöstarjáni családok részére, ahol gyermek születik, anyagi támogatást kíván 
biztosítani. Ezt a támogatást nem segélyként kívánja kezelni, mert akkor jövedelem függővé kellene 
tenni, illetve jövedelemigazolás kellene bekérni a szülőktől. A Bizottság szeretné, ha a rendeletben 
meghatározott 10.000 Ft-ot, születési támogatás címén minden újszülött automatikusan megkapná, 
függetlenül attól, hogy szülei milyen anyagi helyzetben élnek.  
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatásul elmondja, amennyiben a Képviselő-testület megszavazza, hogy ezentúl a születési 
támogatást ne segélyként, hanem mint magánszemély támogatásaként kezeljék, úgy a kifizetett összeg 
után 51 % kifizetői adót kell megfizetnie az Önkormányzatnak. 
 

Bálint Ira: 
Véleménye szerint megoldás lehet, ha az Önkormányzat az Egészséges Jövőért Alapítványon keresztül 
támogatja az újszülött gyermekek szüleit. Elképzelhető, hogy akkor nem kell megfizetni az 51 % kifizetői 
adót. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezt a megoldást azért nem tartja jónak, mert akkor úgy tűnne, mintha az Alapítvány támogatná a 
szülőket, nem pedig az Önkormányzat. 
 
Jenei Károly: 
Utána kell járni, milyen lehetőség kínálkozik arra, hogy az Alapítványon keresztül ezt a támogatást 
biztosítani tudja az Önkormányzat. A lehetőségek ismeretében vissza kell térni e témára. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a születési 
támogatások kifizetésére vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon újszülött gyermekek részére, 
akiknek mindkét szülője illetve egyedülálló szülő esetén szülője gyöngyöstarjáni állandó lakóhellyel 
rendelkezik, 10 000 Ft születési támogatást állapít meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a születési támogatások képviselő-testületi ülések 
között kifizetett összegéről a Képviselő-testület ülésein számoljon be.” 
  

A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2014. (VII. 3.) KT 
határozata 

 
a születési támogatásról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon újszülött gyermekek részére, 
akiknek mindkét szülője illetve egyedülálló szülő esetén szülője gyöngyöstarjáni állandó lakóhellyel 
rendelkezik, 10 000 Ft születési támogatást állapít meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a születési támogatások képviselő-testületi ülések 
között kifizetett összegéről a Képviselő-testület ülésein számoljon be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Természetesen a határozat értelmében a születési támogatás biztosítása ki fog kerülni a helyi szociális 
rendeletből. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottsághoz érkezett egy olyan kérelem, 
amelyben egy súlyosan beteg személy kéri a Bizottság segítségét. Májdaganatra kétszer megműtötték, 
utókezelését Svájcban végeznék oly módon, hogy a kezelést az OEP támogatná, de a kiutazást, szállást, 
étkezést, és a nyelvet jól beszélő kísérő költségeit viszont a betegnek kellene állnia. Ezekhez kér anyagi 
támogatást.  
Ilyen jellegű támogatás nem szerepel a szociális rendeletben, és sajnos egyre többször van olyan 
élethelyzet, ami egyedi elbírálás alá kell, hogy essen. 
Jó lenne, ha tudna segíteni valahogyan az Önkormányzat ennek a beteg embernek.  Milyen megoldás 
kínálkozik? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ismerteti a Szociális ellátások helyi szabályairól szóló helyi rendeletben meghatározott önkormányzati 
segélyformákat. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy önkormányzati segélyben kit lehet részesíteni. A 
rendelet többek között tartalmazza azt is, hogy gyógyászati segédeszköz támogatására is lehet 
önkormányzati segélyt adni. Úgy gondolja, hogy ebbe a mondatba be lehet fogalmazni a kérelmező által 
kért támogatást. 
Véleménye szerint célszerű lenne a 13. § (1) g) pontját az alábbiak szerinti módosítani: 
„gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott 
önkormányzati segély” 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetért a jegyző Úr javaslatával. 
 
Csontos József: 
A támogatás összegét is meg kellene határozni. Személy szerint maximum 50.000 Ft támogatást javasol a 
rendeltben rögzíteni. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki egyetért a jegyző Úr módosító javaslatával és azzal, 
hogy a támogatás összege maximum 50.000 Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyetért a jegyző Úr 
módosító javaslatával és azzal, hogy a támogatás összege maximum 50.000 Ft legyen. 
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Nagy Károly: 
A rendeletben a temetési segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülállóként 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, illetve 
akinek a családjában az egy főre számított havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
Javasolja, hogy a 300 %-ot emeljék meg 400 %-ra. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyetért azzal, hogy a 
temetési segélynél a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 400 % legyen. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a Pénzügyi és Szociális Bizottsági ülésen, valamint a 
Képviselő-testület ülésén elhangzott módosítások figyelembe vételével az előterjesztés részeként 
kiküldött rendelet tervezetet, amely a Szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletek módosítására 
vonatkozik elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATA 

RENDELETE 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRGYÚ RENDELETEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 
2. Rózsa utcán lévő illegális szemétlerakás 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Rózsa utca végén lévő 08/10 hrsz-ú, 3208 m² nagyságú területre évek 
óta sittet, és egyéb törmeléket hordanak a környékről. Ez a terület 10 magánszemély tulajdonában van. A 
tíz tulajdonos közül, szinte senki sem tudta, hogy övé a terület. Rendbe tételére tett egy kísérletet: 
felszólította a tulajdonosakat, hogy tegyék rendbe a tulajdonukban álló területet, illetve nyilatkoztatta 
őket arra vonatkozóan, ha felajánlják térítésmentesen eladásra, akkor az önkormányzat vállalja a terület 
rendbe tételét. Mind a tíz tulajdonos térítésmentesen lemondott az önkormányzat javára. Kéri a 
Képviselő-testületet, hogy személyét hatalmazza fel a terület térítésmentes megvásárlására. Az ügy 
lebonyolítása természetesen ügyvédi és egyéb költségekkel jár, melynek mértéke azonban elenyésző. 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, amely a Rózsa 
utcában lévő 08/10 hrsz-ú terület megvásárlására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyöngyöstarjáni külterület 08/10 hrsz-
ú, rét községi mintatér művelési ágú, 16,04 AK értékű ingatlan tulajdonjogát ingyenes átruházással 
kívánja megszerezni. 
Az ingatlant az önkormányzat a Rózsa és Damjanich utcák összekötése céljából kívánja megszerezni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosaival az adásvételi 
szerződést kösse meg és azt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
szerint tegye közzé.” 
  
 A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2014. (VII. 3.) KT 
határozata 

 
külterületi ingatlan vásárlásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyöngyöstarjáni külterület 08/10 hrsz-
ú, rét községi mintatér művelési ágú, 16,04 AK értékű ingatlan tulajdonjogát ingyenes átruházással 
kívánja megszerezni. 
Az ingatlant az önkormányzat a Rózsa és Damjanich utcák összekötése céljából kívánja megszerezni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosaival az adásvételi 
szerződést kösse meg és azt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
szerint tegye közzé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
3. Brassó utcai közterület értékesítése 
(Határozati javaslat írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az írásban kiküldött határozati javaslatot, amely a Brassó 
utcai közterület értékesítésére vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014. (VII. 3.) KT 
határozata 

 
a Brassó utcai ingatlannal kapcsolatos döntésről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
1.) Az Önkormányzat tulajdonában áll a Gyöngyöstarján, belterület 975/7, 1031/1 és 1031/2 hrsz-ú 
belterületi ingatlan, kivett közterület megnevezéssel, mely természetben a Brassó út megnevezésű 
közterület. 
2.)  A Képviselő-testület 51/2013. (VIII. 8.) határozatával kifejezte szándékát az ingatlanokból területrész 
értékesítésére. 
3.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy az értékesítendő területrész közútként nem funkcionált, a 
területrész értékesítése ingatlan megközelítését nem lehetetleníti el, így az törzsvagyonba nem tartozik. 
4.) A Gyöngyös Körzeti Földhivatal a területrészt érintő telekalakítást 800087/6/2013 számon 
engedélyezte. 
5.) A Képviselő-testület a határozatnak megfelelően az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét 13/2013. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletével 
módosította a következők szerint: 
 

Hrsz. Forgalomképtelen 
vagyon eredetileg 

Forgalomképtelen 
vagyon maradt 

Üzleti vagyon 

975/7 1 ha 1216 m2 1 ha 676 m2 540 m2 
1031/1 5510 m2 4733 m2 777 m2 
1031/2 216 m2 157 m2 59 m2 

 
A 975/7, 1031/1 és 1031/2 hrsz-ú ingatlanokból összesen 1376 m2 üzleti vagyon. 
Az üzleti vagyonként megjelölt területek a gyöngyöstarjáni belterület 1037, 1040, 1048, 1077, 1078, 1079, 
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 hrsz-ú ingatlanok területét növelik. Az ingatlan 
adás-vételt a Képviselő-testület 51/2013. (VIII. 8.) határozatával hagyta jóvá. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 




