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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-án  
     17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  
 Nagy Károly polgármester 
 Jenei Károly alpolgármester 
 Benedek Péter 
 Csontos József 
 Dr. Lipovszky András 
 Ludányi Ferenc képviselő 
  

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
 Nagy László körzeti megbízott 
 Nagy Gábor Polgárőr Egyesület parancsnoka 
 Dobre András Polgárőr Egyesület elnöke 
 Benedek János Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
 Bernát Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
 Tihanyi Róbert Sport Egyesület elnöke 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Bizottsági tag 
 Mészáros Mátyásné Bizottsági tag 
 Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Török Istvánné igazgatási előadó 
 Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
 Benedek Gyula karbantartó 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
 

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel. 

 

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             
II. napirend: A 2015. évi munkaterv elfogadása   
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Indítványok, bejelentések  

  
 

(Meghívó a jegyzőkönyv 2. melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Benedek Péter és Dr. Lipovszky András személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- November 24-én a képviselők részt vettek egy kötelező önkormányzati képzésen, melyet 
sikeresen elvégeztek. 

- November 25-én, Abasáron részt vettek a Mátraaljai Önkormányzatok Szövetsége által 
szervezett rendezvényen, ahol a 2015. évben várható változásokról tartottak előadást. 

- November 26-án közbiztonsági megbeszélést tartottak a Gyöngyösi Rendőrkapitányság egyik 
vezetőjével, Gressai Ákos őrsparancsnok Úrral. 

- November 27-én Tóth Jánosné szépkorút köszöntötték, 90. szüketésnapja alkalmából. 
- November 30-án, Kékestetőn Adventi rendezvényen vett rész. 
- December 1-én a Gyöngyösi Járási Hivatal részéről temető ellenőrzés volt. 
- December 10-én megtartották a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 

alakuló ülését. 
- December 10-én Gyöngyösön a fogyatékosok jótékonysági  estjén vett részt, melyet nagyon 

tanulságosnak tartott. 
- December 11-én Leadar Egyesület tisztújításán vett részt. 
- December 13-án megtartották az immár hagyománnyá vált Lucanapi rendezvényt, melyet 

rendkívül sikeresnek itél. 
- December 14-én, délelőtt az Egyházközösség Képviselő-testületének eskűtételén vett részt a 

templomban. 
- December 14-én este a Pávakör évzáró rendezvényén vett részt. 
- December 15-én megtartották a közmeghallgatást. 
- December 17-én a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet vezetőivel tartottak egy egyeztető 

megbeszélést a 2015. évi működési hitellel kapcsolatban. 
- Ma 10 órakor két képviselőtársával, és a jegyző Úrral az óvoda Bethlehemes előadásán vett 

részt. 
- Mai napon a szelektív hullaédkszállítással kapcsolatban egyeztetést folytattak Sári Péter 

igazgató Úrral. 
- A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság által kért lakatlan, elhanyagolt ingatlanok 

felmérése megtörtént, melynek eredményét a bizottság részére át fognak adni. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 6 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
  
2. Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Megköszöni az Óvoda minden dolgozójának ez évben végzett munkáját. 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatóját 6 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Csontos József: 
A Képviselő-testület két ülése között a Bizottság nem ülésezett. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság bejelentését 6 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
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4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Ludányi Ferenc: 
A Bizottság 11 fő részére biztosított szociális tűzifát, valamint 2 fő részére adott pénzbeni támogatást, 
összesen 30.000 Ft értékben. 
 
Nagy Károly: 
A szociális tűzifa kiszállítása folyamatosan történik, még jövő évben is tudnak adni a rászorulóknak. 
 

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

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

- A 64/2014.(XI.20.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a közvilágítás 
korszerűsítéséről. A szerződés-tervezet készítése folyamatban van, január elejére kapott 
ígéretet arra vonatkozóan, hogy meg fogják küldeni az Önkormányzatnak. 

- A 65/2014.(XI.20.) számú határozatában a Képviselő-testület a 2015. évi belső 
ellenőrzési terv elfogadásáról döntött. Az ellenőrzési terv elfogadására vonatkozó határozatot 
megküldték a Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

- A 70/2014.(XI.20.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatásáról. A támogatás összege átutalásra 
került. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt határidejű 
határozatokra vonatkozó jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

 II. napirend: A 2015. évi munkaterv elfogadása   

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Az előterjesztés ugyan nem tartalmazza, de javasolja, hogy az áprilisi ülést a Gyöngyösoroszi Képviselő-
testülettel együtt tartsák meg. Kérdés, más módosító indítvány, javaslat nem volt. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal és az alábbi határozattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2014. (XII. 18.) KT 

határozata 
 

a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
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1. sz. melléklet a 71/2014.(XII.18.) KT. sz. határozathoz 
 

 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2015. évi munkaterv 

Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. február 5. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Nagy Károly  polgármester 
 

2./ A 2015. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

  (Előkészítésben részt vevők: Minden Bizottság) 
 
 3./ A 2015. évi rendezvényterv elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
  (Előkészítésben részt vevők: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság – 

 IKSZT művelődésszervezők) 
 

 4./ Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

5./ Indítványok, egyebek 
 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. február 26. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
 

1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
  Előadó: Nagy Károly  polgármester 

 
2./ Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata 
 Előadó: Nagy Károly  polgármester 
 Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi és Szociális Bizottság 

 
3./ Indítványok, bejelentések 

 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. március 26. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

  
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly  polgármester 
 
 2./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 3./ Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 4./ Indítványok, egyebek 
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Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. április 30. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly  polgármester 
  
 2./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 3./ Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása  
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi – Szociális Bizottság 
                 

4./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 
   Előadó: Dr. Jakab Csaba  jegyző 

 
5./ A 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
6./ Indítványok, egyebek 
 

Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. május 28. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

 2./ Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási     
     Intézményfenntartó Társulás működéséről 

   Előadó: A Társulási Tanács elnöke 
 

3./ Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, valamint a gyermekjóléti 
szolgálat munkájáról 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző, 
  Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő szolgálat 

 
4./ Tájékoztató a község közbiztonságáról 
   Előadó: Nagy László körzeti megbízott, 
      Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka 
 
5./ Indítványok, egyebek 
 
 

Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. július 2. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
2./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. oktatási évről 
   Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója 
   Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság 
 
3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének  

tapasztalatairól 
Előadó: általános iskola igazgatója 
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4./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
5./ Indítványok, egyebek 
 

Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. október 1. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság 
 
 3./ Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról 

Előadó: Dr. Petrovics Antal háziorvos, Dr. Purger Piroska  
 gyermekorvos, Hammer Tünde védőnő  

 
 4./ A támogatásban részesült Egyesületek 2015. évi beszámolója 
   Előadó: Egyesületek elnökei  

 
5./Indítványok, egyebek 
 

Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. november 26. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
  

2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben résztvevők: Pénzügyi- Szociális Bizottság 
 
 3./ Az Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
   Előkészítésben résztvevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság 
 
 4./ 2016. évi koncepció elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

5./ Indítványok, egyebek 
 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja 
2015. december 17. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
székhelyén, tanácsterem  

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 2./ 2016. évi munkaterv elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly  

 Polgármester 
 

3./ 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
4./ Indítványok, egyebek 
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Közmeghallgatás: 

 
2015. december 7. (hétfő) 18 óra 
 
 

III. napirend: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadása    

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 
 
Csontos József: 
Célszerűnek tartaná, ha ezt a napirendet elnapolnák, mert most kapták meg az írásos anyagot és nem volt 
idejük átolvasni. 
 
Benedek Péter: 
Véleménye szerint is el kellene napolni, hiszen azt át kell nézni, át kell olvasni, és csak az ülés előtt kapták 
meg az előterjesztést. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A jogszabály szerint a választásoktól számított 6 hónapon belül kell elfogadnia a Képviselő-testületnek a 
hosszú távú gazdasági programot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjára 
vonatkozó előterjesztés megtárgyalását napolják el, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy 
az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjára vonatkozó előterjesztést egy 
későbbi időpontban tárgyalják meg. 
 

IV. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Gyöngyösoroszi Képviselő-testülete ugyanezzel a tartalommal az előterjesztést megtárgyalta, és 
elfogadta. 
 
Csontos József: 
Miből adódik a személyi jellegű maradvány? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A pénzmaradvány az üres álláshelyekből adódik. 
 
Nagy Károly: 
Jövőre nem lesz ennyi személyi jellegű pénzmaradvány, mert előreláthatóan nem lesz üres állás. 
 
Csontos József: 
Ebből a személyi jellegű pénzmaradványból lehet a dolgozóknak jutalmat adni. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítására vonatkozó 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2014. (XII. 18.) KT 
határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
szóló, 22/2013. (III. 21.) határozatával elfogadott megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
A megállapodás az alábbi 10.4. ponttal egészül ki: 
„10.4. Az államháztartásról szóló 86. § (5) bekezdése és végrehajtási rendeletének 155. § (1) bekezdése 
alapján az irányító szervek képviselő-testületei jogosultak dönteni a költségvetési szerv maradványának 
elvonandó és felhasználható összegéről az alábbi rendben: 
- amennyiben tárgyév november 30-ig a költségvetési szerv vezetője megállapítja, hogy a 
zárszámadásban személyi jellegű jutattások maradványa várható, annak tárgyéven belüli lakosságszám 
arányos felhasználásától eltérő mértékű felhasználásáról vagy lakosságszám arányos elvonásától eltérő 
mértékű elvonásáról a Képviselő-testületek tárgyév december 31-ig minősített többségű döntést hoznak. 
- amennyiben tárgyév december 31-ig a költségvetési szerv vezetője megállapítja, hogy a zárszámadásban 
dologi jellegű kiadás maradvány várható, annak felmerülés helye szerinti önkormányzatnál történő 
felhasználásáról vagy elvonásáról a Képviselő-testületek a zárszámadási határozat elfogadásakor 
minősített többségű döntést hoznak. 
Jelen rendelkezést a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványára is 
alkalmazni kell.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 5 napon belül 
 
2. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló rendelet 
módosítása 
  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Közös hivatal lévén, Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján köztisztviselőire vonatkozóan egységes 
szabályozást kell elfogadnia a Képviselő-testületnek. 
 
Jenei Károly: 
Nem érti, hogyan kell értelmezni az előterjesztésben szereplő számokat. A 15 %-os illetménykiegészítés 
2015. évre vonatkozik? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendelet elfogadásával 2015. évtől 15 % illetménykiegészítés illetné meg a köztisztviselőket, eddig 10 %-
ban részesültek. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, annál is inkább, mivel a köztisztviselők több mint 7 éve nem 
részsültek bérfejlesztésben. 
 
Jenei Károly: 
Hány személyt érint? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Gyöngyöstarjáni Hivatalban 7 köztisztviselő dolgozik. 
Amennyiben a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadja, a 2015. évi költségvetésbe már a 
rendelet szerinti köztisztviselői illetményt kell szerepeltetni. 
 
Csontos József: 
Nincs kifogása az illetménykiegészítés ellen, de felmerült benne a kérdés, hogy a többi dolgozónak 
hogyan lesz bérfejlesztése?  Tudja, ezt nem most kell megszavazni, de a költségvetés tárgyalásánál nem 
szabad megfeledkezni róla. 
 
Jenei Károly: 
A végzettség szerinti illetménykiegészítés hogyan érinti a dolgozókat? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Eddig a felsőfokú iskolai végzettségű is és a középiskolai végzettségű köztisztviselő is 10 % 
illetménykiegészítésben részesült. A rendelet elfogadását követően, egységesen 15 % 
illetménykiegészítésben részesülnének a köztisztviselők. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítást elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
15/2014. (XII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 29/2012. (XII. 21.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
 
3. Jegyző jutalmazása 
 
Nagy Károly: 
Javasol a jegyző Úr részére, bérmegtakarítás terhére, az ez évi munkájának elismeréseként nettó 100.000 
Ft összegű jutalom kifizetést. Ez évben jegyző Úr Gyöngyösorosziban az aljegyzői feladatokat is ellátta, 
munkáját lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végzi. 
 
Jenei Károly: 
Támogatja a javaslatot. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
jegyző jutalmazására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Jakab Csaba, a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője részére egyszeri nettó 100 000 Ft jutalmat állapít meg.” 
  
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2014. (XII. 18.) KT 

határozata 
 

a jegyző részére jutalom megállapításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Jakab Csaba, a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője részére egyszeri nettó 100 000 Ft jutalmat állapít meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Megköszöni a Képviselő-testület döntését. Elmondja, hogy a Gyöngyösorosziban dolgozók kollégák igen 
jól kezelik ezt a problémát, és nem lehet szó nélkül hagyni a Gyöngyösoroszi Polgármester Asszony 
érdemeit sem. 
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4. A 2015. évi koncepció megvitatása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Működési célú hitelfelvétel elkerülhetetlen lesz, hiszen a pályázaton nyert szelektív hulladékgyűjtő 
edények árát ki kell fizetni, ami 13 millió Ft. Minden bizonnyal a hitelre csak az adóbevételig lesz szükség, 
de mindenképpen 19 millió Ft összegű hitellel kell számolni. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Felhívja az Egyesületek vezetőinek a figyelmét, hogy az Önkormányzat csak írásos munkaprogram 
alapján tud támogatást adni. A programot 2015. január 15-ig kell benyújtani. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Mikor várható, hogy az Önkormányzat megkapja a szelektív kuka pályázat pénzét? 
 
Nagy Károly: 
Van olyan pályázati pénz, ami már 2-3 hónap múlva a számlán van, de sajnos van olyan is, hogy több 
hónapig elhúzódik. Nem lehet konkrét időpontot mondani, hogy mikor kapják meg a pénzt. 
Elég rossz pályázati rendszerről beszélnek, mert rákényszerítik az Önkormányzatokat a pályázatokra, 
melyek előfinanszírozásúak, s emiatt hitelt kell felvenniük.  
 
Dr. Lipovszky András: 
Bizottsági ülésen is volt már szó erről a pályázatról, és tájékoztatást kaptak arról, hogy ez az 
Önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Véleménye szerint ismeretterjesztő rendezvényt kellene szervezni 
a lakosok körében, mert sajnos az a tapasztalata, hogy ami ingyen van, amit ingyen kapnak az emberek, 
azt nem becsülik meg. Véleménye szerint egy környezetvédelmi koncepciót kellene felépíteni ezzel 
kapcsolatban. 
 
Jenei Károly: 
Nyilvánosságra hozatal és felvilágosítás a pályázat része. 
 
Nagy Károly: 
Az idősekre sajnos rendezvénnyel sem tudnak hatni, de már vannak elképzelések a propagálásra 
vonatkozóan.  
 
Jenei Károly: 
Személy szerint a temetőnél a fix összegű közmű költségeket érthetetlennek tartja. 
Úgy gondolja, hogy a költségviselést másképpen kellene elbírálni. 
Egyedi költség elbírálást kellene alkalmazni. 
 
Nagy Károly: 
Az egyedi elbírálást valakinek el kell végeznie, csak kérdés, hogy ki legyen az a személy, hiszen a 
hivatalban ilyen irányú szakember nincs. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A temetőre vonatkozó törvény szerint a tételeket összegszerűen kell megállapítani. 
 
Jenei Károly: 
A 2. számú mellékletnél, 2014-ben az általános támogatásokat csökkentő tételnél 20 % olvasható, míg 
2015-ben ez a tétel nem szerepel. Hogyan kell ezt értelmezni? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ez az un. beszámítás, amely 2015-ben pozitív számba fog átmenni. 
 
Jenei Károly: 
Szintén a 2. számú melléklet tartalmazza az egyéb önkormányzati feladat megnevezésnél 2014-ben 
2.700Ft/fő, 2015-ben ugyan ennél a megnevezésnél + 15 % szerepel. 
Mit jelent a + 15 %? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez arról szól, hogy várhatóan 15 %-os normatíva kiegészítést fog kapni az Önkormányzat 2015. évben. 
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Jenei Károly: 
Megint csak a 2 számú mellékletre vonatkozóan lenne kérdése: óvoda dologi kiadások fedezete 
megnevezésnél a két év között igen nagy (54.000 Ft/számított létszám/év és 70.000Ft/ számított 
létszám/év) a különbség.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ez abból adódik, hogy sajnos csökken az óvodai gyermeklétszám. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
2015. évi koncepcióra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2014. (XII. 18.) KT 

határozata 
 

a 2015. évi költségvetési koncepcióról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
5. Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és 
munkahelyi étkeztetésről szóló rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 
 
Jenei Károly: 
Mi alapján került megállapításra a kalciumtartalom? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az élelmezésvezető iránymutatásával lett kiszámolva. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Sok panaszt, elégedetlenséget lehet hallani mind a szülőktől, mind pedig a tanároktól az étrenddel 
kapcsolatban. Ez ügyben célszerű lenne egy egyeztetést lefolytatni. Az élelmezésvezetőnek meg kellene 
mutatnia, hogy mi alapján állítja össze az étrendet. 
 
Nagy Károly: 
Ismeri a problémát,a jövőben mindenképpen tisztázni kell e kérdést. 
 
Jenei Károly: 
Jó lenne, ha a minőség is követné az áremelést. Az ételek minősége évek óta visszatérő téma, 
mindenképpen beszélni kell róla, ha nem is most, de nem szabad szó nélkül hagyni. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, az 
önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről 
szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
16/2014. (XII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉLELMEZÉSI 
 NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS 

MUKAHELYI ÉTKEZÉSRŐL SZÓLÓ 11/2010. (IX.10.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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(a rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
 
6. Igazgatási szünet 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
igazgatási szünetre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2014. (XII. 18.) KT 

határozata 
 

az igazgatási szünetről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Gyöngyöstarján Község 
Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el 2014. december 29-31-ig. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi ügyeletről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
7. Településkép védelmi eljárásról szóló rendelet 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 
 
Jenei Károly: 
Véleménye szerint a rendeletben foglaltak betartatásához nincs szakmai hozzáértésük. 
 
Csontos József: 
A rendeletben foglaltak betartatását csak úgy lehet megoldani, ha alkalmanként az Önkormányzat fogad 
egy szakembert, akinek megfizeti a munkáját. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendelet azon ügyeket, építési munkálatokat foglalja össze, melyek nem építési engedélyhez kötöttek, 
hanem csak bejelentési kötelezettséggel bírnak. 
 
Nagy Károly: 
Ludányi József Rákóczi utca 15. szám alatti lakosnak lenne egy olyan kérése, hogy a lakóházával 
szembeni belterületi ingatlanra szeretne egy traktor tárolására alkalmas építményt elhelyezni, felépíteni. 
Ilyen építmény elhelyezésére a rendezési terv nem ad lehetőséget. Ludányi József kérését 
mindenféleképpen meg kell beszélni a rendezési tervet elkészítő tervezőnővel, valamint a gyöngyösi 
Építésügyi Hatóság illetékesével. 
Egyeztetés szükséges annál is inkább, nehogy egy olyan építmény kerüljön elhelyezésre, ami nem illik a 
környezetbe, illetve gondolni kell a szomszédok nyugalmára is a hangzavar miatt. 
Az egyeztetést követően a soron következő testületi ülésen hoznák meg a döntést. 
 
Benedek Péter: 
Ha esetleg olyan építményt kíván elhelyezni az ingatlanon, ami a környezetbe bele is illik, akkor is 
személyesen kell beszélni a kérelmezővel, hogy a részleteket is le tudják tisztázni.  
 
Jenei Károly: 
Látványtervet kell kérni tőle, mielőtt bármit is csinálna az ingatlanon. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Véleménye szerint a Képviselő-testületnek kötelessége megpróbálni segíteni a gyöngyöstarjáni emberek 
megélhetését. Nem érti, hogy egy szépen megépített kocsiszín miért nem illik bele a környezetbe. 
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Jenei Károly: 
A Képviselő-testület nem hozhat olyan döntést, amely az egyik lakosnak jó, a másik lakosnak nem. 
 
Nagy Károly: 
Senki sem akarja gátolni a kérelmező elképzelését, sőt segíteni kívánják, de a későbbi viták és problémák 
elkerülése végett szükséges az egyeztetés. 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
településkép védelmi eljárásról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2014. (XII. 29) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL 

 
(a rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) 
 
8. Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 
 
Dr. Lipovszky András: 
Ennek az előterjesztésnek két oldala van: Az egyik, hogy jó üzemorvos mellett döntsön a Képviselő-
testület, a másik pedig, hogy olcsó legyen. 
 
Nagy Károly: 
Teljes mértékben egyet lehet érteni Dr. Lipovszky András képviselő Úrral. 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, 
hogy Dr. Simon Gyula belgyógyász orvossal kössék meg a szerződést, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2014. (XII. 18.) KT 

határozata 
 

az üzemorvos választásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az óvoda igazgatóját és a jegyzőt, hogy  foglalkozás-
egészségügyi szolgálat ellátására Dr. Simon Gyulával kössön szerződést. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
9.Mezőőri pályázat kiírása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, ha most meghirdetésre kerül a mezőőri állás, a februári Képviselő-testületi ülésen a 
beérkező pályázatok közül már kiválasztható a megfelelő két személy. 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
mezőőri pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2014. (XII. 18.) KT 
határozata 

 
a mezőőrök álláspályázatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő mezőőr munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Mezőőri feladatok ellátása, önkormányzati területek őrzése, ellenőrzés, a település határában lévő földek 
felügyelete 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
§         Szakmunkásképző intézet, 
§         B kategóriás jogosítvány, 
§         mezőőri vizsga, rendészeti szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
§         fegyvertartási engedély megléte 
§         gyöngyöstarjáni lakóhely 
§ helyismeret 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
§         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes 
adatainak az eljárásban való kezeléséhez. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. február 15. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Károly nyújt, a 37/372025 -os 
telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
§         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 1247/2014 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr. 
§ személyesen a polgármester részére 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 15. A pályázatot Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti pályázati kiírás közzétételére Gyöngyöstarján 
község honlapján és a kozigallas.gov.hu honlapon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 
 
10.Szelektív hulladékszállítás 
 
Nagy Károly: 
Januárban minden ingatlantulajdonos térítésmentesen meg fogja kapni a 2 db 120 literes kukát, melyben 
a szelektíven gyűjtött hulladékot tárolhatja. A szelektíven gyűjtött hulladékot a Gyöngyösi 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. havi egy alkalommal rendszeresen elszállítja. Az összegyűjtött szemetet 
Gyöngyösön szétválogatják, így a kétfajta hulladékot egyszerre szállítanák el, egy gépkocsival. Ezt 
azonban, véleménye szerint elég nehéz lenne megértetni, elfogadtatni a lakossággal.  
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket azzal kapcsolatban, hogyan lenne célszerű megoldani a két 
fajta hulladékszállítást. 
 
Jenei Károly: 
Egyáltalán nem tartja jónak, ha a két féle szemetet egyszerre, egy gépkocsival szállítaná el a 
Hulladékkezelő Kft. 
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Nagy Károly: 
Arra fognak törekedni a közszolgáltatónál, hogy, ha ritkábban is, de külön szállítsák el a két fajta 
szelektíven gyűjtött szemetet. 
 
11.Kötelező közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete) 
 
Jenei Károly: 
Azok a személyek, akik nincsenek rácsatlakozva a szennyvízrendszerre fizetnek-e talajterhelési díjat? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Azok részére, akik nincsenek rácsatlakozva a szennyvízrendszerre a Gyöngyösi Vízmű Zrt. által 
megküldött lista alapján az elfogyasztott vízmennyiség figyelembe vételével kerül megállapításra a 
talajterhelési díj. Annak az ingatlantulajdonosnak, aki rendelkezik szennyvízszállítási számlával az 
elszállított vízmennyiséggel csökkentik a talajterhelési díjat. 
 
Jenei Károly: 
Hány fő fizet talajterhelési díjat? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Ebben az évben 10 fő fizetett talajterhelési díjat. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
Kötelező közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
18/2014. (XII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 
30/2004. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(a rendelet a jegyzőkönyv 17. számú melléklete) 
 
12. 2015. évi Luca napi rendezvény 
 
Nagy Károly: 
A közművelődési előadók kérték, hogy a Képviselő-testület döntsön arra vonatkozóan, hogy 2015. évben 
mikor kívánja megrendezni a Luca napot. Ők a december 19-ét javasolják. 
 
Dr. Lipovszky András: 
A javasolt dátum nagyon közel van a karácsonyhoz, ami véleménye szerint a látogatottságot lényegesen 
lecsökkentené.  Személy szerint a december 5.-i dátumot javasolja. 
 
Feketéné Reviczki Hajnalka: 
Az is kérdésként merül fel, hogy tulajdonképpen milyen horderejű rendezvényre, milyen programra 
gondol a Képviselő-testület, mivel jövőre lesz a 10. Luca nap.  
 
Jenei Károly: 
Jövőre a rendezvénytervnél kellene ezt megtárgyalni. 
 
Nagy Károly: 
Valójában akkor is meg lehetett volna tárgyalni, de a Gyöngyösi Tourinform kéri a dátumot. 
 
Benedek Péter: 
Tapasztalatból mondja, hogy munkanapra semmiképpen sem szabad tenni.  
Egyetért Lipovszyky képviselőtársával, és javasolja, hogy a jövő évben a Lucanap december 5-én kerüljön 
megrendezésre. 
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Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy 2015. évben a Lucanap 
december 5.-én kerüljön megrendezésre, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2014. (XII. 18.) KT 

határozata 
 

a Luca-napi rendezvény időpontjának megállapításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Luca napi rendezvény 
időpontját 2015. december 5. napjában állapítja meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
13. Folyószámlahitel-keret 
 
Nagy Károly: 
A koncepció tárgyalásánál már említette, hogy működési célú hitelfelvétellel kell számolni, mivel a 
pályázaton nyert szelektív hulladékgyűjtő edények árát ki kell fizetni. Annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat működése zavartalan legyen, 19.000.000 Ft hitelkeretet szükséges megállapítani. 
A pénzügyi gazdálkodás biztosítása érdekében kéri, a Képviselő-testületet járuljon hozzá a 19 millió Ft 
összegű hitelkerethez, valamint javasolja, hogy a folyószámla hitelkeret fedezetének biztosítására az 
Önkormányzat tulajdonát képező Hősök utca 1. szám alatt lévő, forgalomképes ingatlanra  jelzálogjog 
kerüljön bejegyzésre 19.000 000 Ft erejéig. 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja és az Önkormányzat vagyonáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) számú rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a számlavezető 
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezetnél, hogy működési célokra - előre láthatóan - 2015. január 15. 
napjától 2015. december 31-ig 19 000 000 Ft folyószámla hitelkeretet biztosítson az Önkormányzat 
részére. 
Az Önkormányzat a folyószámla hitelkeret összegét a befolyó bevételekkel csökkenti a fenti időszakon 
belül.  
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
a hitel felvételéhez Kormány hozzájárulására nincs szükség. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés 
aláírására. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a számlavezető 
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet javára az Önkormányzat tulajdonát képező, forgalomképes 
Gyöngyöstarján, 486 hrsz-ú, Hősök u. 1 szám alatt fekvő ingatlanra jel.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2014. (XII. 18.) KT 

határozata 
 

a folyószámla hitelkeretről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja és az Önkormányzat vagyonáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) számú rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az 
alábbi határozatot hozta: 




