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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én  
     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 
Ludányi Ferenc 
Szecskő Zsolt képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Kissné Matin Éva Általános iskola igazgatója 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Pálosi Györgyné közművelődési előadó 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Török Istvánné igazgatási előadó 
 Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
 Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
 Nagy Eszter Napköziotthonos Óvoda – Konyha élelmezésvezetője 
 Már Ágnes Aradi utca 27. szám alatti lakos 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú 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 költségvetési rendelet megtárgyalása   
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
III. napirend: A 2015. évi rendezvényterv elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
IV. napirend: Javaslat a Napköziotthonos Óvoda zárva tartására 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
V. napirend:  Indítványok, bejelentések  

 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú 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, Csontos József és Ludányi Ferenc 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: 

       - A közvilágítás korszerűsítés témájánál merült fel az Önkormányzati Nonprofit Kft. 
létrehozásának kérdése. Ezzel kapcsolatban Horton járt az ott működő Kft. után 
érdeklődni, valamint Abasárra is ellátogattak Jenei Károly alpolgármester, Szecskő Zsolt 
képviselő, Dr. Jakab Csaba jegyző úr, és Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadóval együtt. 
Ott arra a következtetésre jutottak, hogy a Kft.-t csak az Áfa visszaigénylés miatt nem 
érdemes létrehozni. Másként próbálják megoldani a közvilágítás korszerűsítését. 

       -  Helyi értéktár létrehozására, értékek begyűjtéséhez, szakmai munka elvégzéséhez szükséges 
költségekre pályázatot adott be az Önkormányzat. 

        - Szociális Szövetkezet létrehozására az első lépést megtették. A nyáron konyhakertet 
alakítanak ki és ez által megpróbálják csökkenteni a konyha zöldség kiadásait. Négy főt napi 
átlag 2 órában erre a munkára alkalmaznának. E pályázattal 4 millió Ft támogatásra lehet 
számítani. 

       - A múlt hétvégén Ausztriában egy szakmai egyeztetésen vett részt, ahol az elkövetkezendő 
időszak pályázati lehetőségeiről kaptak tájékoztatást a résztvevők. 

  
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 6 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 

 
2. Általános iskola tájékoztatója 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Ludányi Ferenc: 
Sajnálattal vette tudomásul, hogy az elektronikai hulladékgyűjtés nincs meghirdetve, időpontjáról 
véletlenül szerzett tudomást. 
 
Már Ágnes: 
Azért nem hirdették meg, mert már nagyon sok hulladék gyűlt össze. Az elszállítást követően a tanév 
végéig még többször szerveznek gyűjtést. 
 
Kissné Matin Éva: 
A gyűjtést az iskolai Szülői Munkaközösség szervezte. Fel fogja venni a kapcsolatot az SZMK elnökével, 
hogy a következő gyűjtés időpontjáról tájékoztassa az Önkormányzatot. 
 
Nagy Károly: 
Ő is azt tapasztalja, hogy igen jól beindult az elektronikai hulladékgyűjtés. Amennyiben az Önkormányzat 
tudomást szerez a gyűjtés időpontjáról, úgy arról hangos híradó útján tájékoztatják a lakosságot.  
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Szecskő Zsolt: 
A tájékoztatóban elhangzott az óvoda nyári zárva tartása. Tudomása szerint az elmúlt évben arról 
döntöttek, hogy nyáron az intézmény nem lesz zárva. 
 
Nagy Károly: 
Ezt a témát most ne tárgyalják meg, hiszen negyedik napirendként szerepel az óvoda zárva tartása. 
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A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 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 67/2014.(XI.20.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a civil szervezetek 
2014. évi kiegészítő támogatásáról. A megszavazott támogatást a szervezetek megkapták. 

- A 71/2014. (XII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi 
munkatervét. A munkatervet minden érintett személynek megküldték.  

- A 72/2014. (XII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról. A 
megállapodás aláírásra került. 

-  A 73/2014. (XII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület jutalom   
    megállapításáról döntött a jegyző részére. A jutalom kifizetése megtörtént. 
-  A 76/2014. (XII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület üzemorvos választásról 
döntött. A megállapodást aláírták. 

- A 77/2014. (XII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület a mezőőrök   
    álláspályázatáról döntött. A pályázat kiírásra került. Az indítványok napirendjén belül 
visszatérnek e témára. 

- A 79/2014. (XII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület folyószámla 
hitelkeretről döntött. A szerződés aláírásra került. 

- A 80/2014. (XII.18.) számú határozatában a Képviselő-testület év végi jutalom 
megállapításáról döntött. A jutalom kifizetése, étkezési utalvány formájában megtörtént. 

- Az 1/2015. (I.27.) számú határozatában a Képviselő-testület a Szociális szövetkezet 
létrehozására irányuló pályázatról döntött. A pályázat beadása megtörtént. 

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 költségvetési rendelet megtárgyalása   

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a 2015. évi költségvetési rendeletet megtárgyalta és elfogadásra ajánlja. 
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a 2015. évi költségvetési rendeletet és a 
módosító indítvány figyelembe vételével elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság részéről módosító javaslat 
érkezett, melyet támogathatónak tart. Nevezetesen 200 ezer Ft-os alap létrehozását javasolja a Bizottság, 
kiemelkedő általános iskolai tanulók támogatására. Tartalékkal az Önkormányzat nem rendelkezik, 
valahonnan biztosítani kell a javaslatra a fedezetet. (A tanulók támogatásának részleteit az iskola 
igazgatójának a bevonásával fogja kidolgozni a Bizottság.) A javaslat fedezete a mezőőri szolgálat február 
15.-e helyetti, április 1-i kezdése jelentené. A mezőőri szolgálat feltételeinek megteremtése (ruhavásárlás, 
eskütétel stb.) időbe telik, így az április 1-i indítási időpont reálisnak tűnik. 
Az összevont bizottsági ülésen nem érintették a civil szervezetek támogatását, amelyre most javaslatot 
tesz. 
A 2015-ös évre minden civil szervezet és még nem civil szervezet is adott be támogatási kérelmet. 
Megpróbálta figyelembe venni az önkormányzat teherbíró képességét és azt, hogy milyen minimális 
összegre van szükség az Egyesületek működéséhez. Keresni kellett a költségvetésben olyan tételt, amit 
talán nélkülözni lehet és fedezetet nyújthat az Egyesületek támogatására. Az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Térnél betervezésre került Varnyú Rita bére, 1.600.000 Ft-tal. Amennyiben sikerül az Ő 
állását a Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén belül közmunkással betölteni, úgy ez az 
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Önkormányzatnak nem jelentene kiadást, és így a betervezett összeg fedezetet biztosítana az Egyesületek 
támogatására. 
Három nem egyesületi kérelem érkezett: 
Dudeláné Kiss Anna nótaénekes kér segítséget a szokásos nótástalálkozó lebonyolításához. Javasolja az 
eddigi kedvezmények megadását, (karbantartói segítséget és a művelődési ház bérleti díj elengedését) 
valamint 100.000 Ft szervezéssel kapcsolatos költség megtérítését. 
Nagyik és Unokák Énekcsoportjának szintén 100.000 Ft-ot javasol, önkormányzati számla ellenében pl. 
utazási költségek fedezetére. 
A Pávakör a támogatási kérelmét a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesületen belül adta be, 
amely 900 ezer Ft-ról szól. Javasolja a Pávakör támogatását a Nagyik és Unokák csoportjához hasonlóan 
a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesülettől külön meghatározni. Az önkormányzat nevére 
kiállított számlákkal igazolva a 2015 évi költségeik fedezetére 500 ezer Ft támogatást javasol elfogadni. 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 125. éves évfordulóját ünnepli az idén. Az Egyesület 912 ezer Ft kiadást 
tervezett be a költségvetésbe. Javasolja, hogy az évforduló kellő megünneplésének lebonyolításához 400 
ezer Ft-tal támogassa a Képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Kéri az Egyesület elnökét és 
parancsnokát, hogy a művelődésszervezővel egyeztetve próbáljanak egy méltó rendezvényt megszervezni. 
A Polgárőr Egyesület 100 ezer Ft támogatást kér. Úgy gondolja, hogy a minimális működéshez szükséges 
a 100 ezer Ft odaítélése, de a későbbiekben mindenképpen át kell beszélni az Egyesület további létét, 
működését. 
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatási kérelmében a Pávakör nélkül 317.000 Ft 
szerepel. Javasolja az Egyesület rezsiköltségeinek támogatását, amely kb. 100 ezer Ft. 
Ezekkel az összegekkel módosítani szükséges a 2015. évi költségvetést, hiszen ezeket nem tervezték be. 
Kérdés, más módosító indítvány, javaslat nem volt. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely Dudeláné Kiss Anna nótaestjének a 
támogatására vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dudeláné Kiss Anna 
kérelmét a Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a 
rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti 
összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a 
szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és 
Dudeláné Kiss Anna közötti együttműködési megállapodás megkötésére. „ 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 12.) KT 

határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dudeláné Kiss Anna 
kérelmét a Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a 
rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti 
összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a 
szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és 
Dudeláné Kiss Anna közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
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Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a Nagyik és Unokák Énekcsoport 
támogatására vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” kérelmét a 2015. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2015. évi működési költségét 100 000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és 
címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” közötti 
együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
a Nagyik és Unokák Énekcsoport támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyik és Unokák 
Énekcsoport” kérelmét a 2015. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” 2015. évi működési költségét 100 000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és 
címére szóló számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a „Nagyik és Unokák Énekcsoport” közötti 
együttműködési megállapodás megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a Pávakör 2015. évi támogatására 
vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2015. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2015. évi működési költségét 500 000 Ft-tal támogatja 
olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló 
számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a 
„Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodás megkötésére.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyöngyöstarjáni 
Pávakör” kérelmét a 2015. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület a „Gyöngyöstarjáni Pávakör” 2015. évi működési költségét 500 000 Ft-tal támogatja 
olymódon, hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló 
számlát a fenti összegben befogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az 
IKSZT munkatervében tüntesse fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a 
„Gyöngyöstarjáni Pávakör” közötti együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
támogatására vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarján Községi 
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2015. évre 
400 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó 
Egyesület közötti támogatási szerződés megkötésére.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarján Községi 
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2015. évre 
400 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó 
Egyesület közötti támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a Polgárőr Egyesület 2015. évi 
támogatására vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarján 
Polgárőrség támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
biztosít Gyöngyöstarján Polgárőrség részére vissza nem térítendő támogatást 2015. évre 100 000 Ft 
összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Polgárőrség közötti 
támogatási szerződés megkötésére.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Polgárőrség támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarján 
Polgárőrség támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
biztosít Gyöngyöstarján Polgárőrség részére vissza nem térítendő támogatást 2015. évre 100 000 Ft 
összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Polgárőrség közötti 
támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület 2015. évi támogatására vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2015. 
évre 100 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület közötti támogatási szerződés megkötésére.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2015. 
évre 100 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület közötti támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Jenei Károly: 
Bejelenti, hogy a 2015. évi tiszteletdíjáról lemond, és kéri, hogy a betervezett összeget tartalékalapba 
helyezzék. 
 
Csontos József: 
Ő sem kívánja felvenni a tiszteletdíját, lemond róla. 
 
Nagy Károly: 
Az Egyesületek támogatásánál kimaradt a Sport Egyesület támogatása, melynek működési költsége 
magasan a legtöbb az Egyesületek között. Az Egyesület a 4.355.000 Ft-hoz, az eddigiekhez hasonlóan a 
sportöltöző, futballpálya közmű költségeinek a fedezetét kéri, amely 500 ezer Ft. Ez az összeg az eredeti 
költségvetési kiadások között szerepel, mint sportlétesítmény működtetésének kiadása.  
Javasolja, hogy az Egyesület részére 2.393.000 Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület. Erre a 
fedezet a tartalékalapban rendelkezésre áll. 
Kérdés, más módosító indítvány, javaslat nem volt. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal egyetért, amely a Sport Egyesület 2.393.000 Ft-os 
önkormányzati támogatására vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarján Községi 
Sportkör kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
tartalék terhére biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő támogatást 
2015. évre 2 393 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Községi Sportkör 
közötti támogatási szerződés megkötésére.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Községi Sportkör támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarján Községi 
Sportkör kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében 
tartalék terhére biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő támogatást 
2015. évre 2 393 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat és a Gyöngyöstarján Községi Sportkör 
közötti támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány, javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként 
kiküldött 2015. évi költségvetési rendeletet a módosítások figyelembe vételével elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1/2015. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 

III. napirend: A 2015. évi rendezvényterv elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság a 2015. évi rendezvénytervet megtárgyalta és azt elfogadásra 
javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány, javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati 
javaslatot, amely a 2015. évi rendezvénytervre vonatkozik ,elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint jóváhagyta: 
2015. április 18. Nagyik és Unokák tavaszváró bálja 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
2015. április 25 . Tavaszi nótaszó 
Rendező: Kiss Anna nótaénekes 
2015. június 6. 17.00: A 125 éves Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jubileumi Közgyűlése és 
Tűzoltó bál 
Rendező: Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyöngyöstarján 
2015. június 20. Múzeumok Éjszakája 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
2015. július Muzsikál az erdő 
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
2015. október 24. Tök jó buli 
2015. december 5. Gyöngyöstarjáni Lucázás” 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
a 2015. évi rendezvényterv elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint jóváhagyta: 
2015. április 18. Nagyik és Unokák tavaszváró bálja 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
2015. április 25 . Tavaszi nótaszó 
Rendező: Kiss Anna nótaénekes 
2015. június 6. 17.00: A 125 éves Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jubileumi Közgyűlése és 
Tűzoltó bál 
Rendező: Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyöngyöstarján 
2015. június 20. Múzeumok Éjszakája 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
2015. július Muzsikál az erdő 
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
2015. október 24. Tök jó buli 
2015. december 5. Gyöngyöstarjáni Lucázás 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 

IV. napirend: Javaslat a Napköziotthonos Óvoda zárva tartására 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Az óvoda tájékoztatójában elhangzott, hogy a takarítási szünetben csak egy szülő igényelte az óvodai 
szolgáltatást. Amennyiben nyáron csak egy-két gyermek igényli az óvoda nyitva tartását, úgy a CSANA 
helyiségében meg tudják oldani a felügyeletet, illetve úgy kell szervezni az intézmény festési munkálatait, 
akár több részletben is, hogy a nyitva tartás biztosítva legyen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem ért egyet az óvoda zárva tartásával. Az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy az óvodának nyitva kell 
lennie, hiszen az intézmény egy szolgáltató tevékenységet végez. 
Meg sem kellene kérdezni a szülőket, hogy igénybe kívánják-e venni nyáron az óvodai szolgáltatást. 
 
Szecskő Tiborné: 
A közoktatási törvényben nyári zárva tartás van előírva. Felügyeletet kérhet a szülő, de ebben az 
időszakban a konyha nem üzemel, festés és takarítás van az intézményben. 
 
Csontos József: 
A festés alkalmával mérges gázok szabadulhatnak fel, amelyek a gyerekek egészségére károsak. 
 
Jenei Károly: 
Mi történik akkor, ha csak egy gyerek igényli a szolgáltatást? Jogszabály kötelező feladatot ró ugyan az 
óvodára, de kérdés, hogy gazdaságosság szempontjából egy személy miatt nyitva kell-e tartani az 
intézményt, és munkába állítani az óvónőket, dadusokat. 
 
Nagy Károly: 
Előfordult már, hogy a szünetben nyitva tartották az óvodát, és egy gyerek sem jelent meg az adott 
időszakban. 
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Szecskő Tiborné: 
Időben tájékoztatták a szülőket a nyári zárva tartásról, és felmérést végeztek, kik azok, akik igénybe 
kívánják venni az óvodát.  
A nyári gyereklétszámról is kérnek minden esetben tájékoztatást a szülőktől a főzés és a szabadságolások 
ütemezése, és kiadása miatt. 
 
Csontos József: 
Évekkel ez előtt meghatározta az Önkormányzat a minimum gyereklétszámot, és csak afölötti létszám 
esetén volt nyitva az intézmény. 
 
Nagy Károly: 
Ha csak egy gyereket nem tudnak hova tenni a szülők, akkor is meg kell oldani a felügyeletet, az ellátást. 
 
Ludányi Ferenc: 
Festés ideje alatt az IKSZ helyiségeiben is el lehetne helyezni a gyerekeket. 
 
Szecskő Tiborné: 
Azért is végezték el a felmérést, ha mégis nyitva kellene, hogy legyen az óvoda, akkor a gyerekek ellátását 
máshonnan kell megoldani, hiszen a konyha festése, takarítása ezen időszak alatt történik, így ott a főzés 
megvalósíthatatlan. 
 
Jenei Károly: 
Megoldás lehet az is, ha egy gyöngyösi óvodában helyezik el a gyerekeket. Természetesen úgy, hogy az 
oda-és visszaszállításukba besegítene az önkormányzat. 
 
Csontos József: 
Mindenképpen célszerű lenne egy minimális gyerek létszámot meghatározni, pl. 6 főt. 
 
Szecskő Tiborné: 
Régen 10 fő volt a minimális gyereklétszám, aztán fel lett emelve 15 főre. Az akkori felmérés során 10 
szülő jelezte, hogy igénybe kívánja venni a zárva tartás idején az óvodát, a végén pedig csak 3 gyereket 
hoztak be a szülők. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, a vezető óvónő járjon utána, hogy gazdaságosság szempontjából mi lenne a legmegfelelőbb: a 
községben elhelyezni a gyerekeket, vagy beszállítani Gyöngyösre egy óvodába. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A CSANA helyiségében 7 gyermeket el tudnak helyezni. 
 
Nagy Károly: 
Hét alatti gyermeklétszám esetén a CSANÁ-val felváltva meg kell oldani az óvoda nyári zárva tartását, 
illetve a festési munkálatokat.  
 
Csontos József: 
Hét fölötti gyermeklétszám esetén nyitva kell tartani az óvodát, illetve biztosítani kell a gyermek 
felügyeletet, ellátást, akár az IKSZT-ben is. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az idevonatkozó törvény alapján a Képviselő-testületnek az óvoda zárva tartásáról kell döntenie. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely az óvoda zárva tartására vonatkozik, 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
zárvatartását az óvodai szolgáltatás megfelelő biztosítása mellett 2015. július 27-től 2015. augusztus 14-ig 
engedélyezi. 
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
az óvoda nyári zárvatartásáról  

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi 
határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
zárvatartását az óvodai szolgáltatás megfelelő biztosítása mellett 2015. július 27-től 2015. augusztus 14-ig 
engedélyezi. 
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 8 napon belül 
 

V. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Európa a polgárokért – testvérvárosi találkozók 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Támogatja a pályázat beadását. Három településre vonatkozóan lehetne pályázni. A németországi 
Geisingen várossal élő kapcsolata van az önkormányzatnak. A szerb Zenta-Kertek helység sem 
ismeretlen,  sok képviselő előtt, hiszen delegációját már vendégül látta  az önkormányzat. Egy új szlovák 
kis településsel, Ipolyharasztival is érdemes lenne testvérkapcsolatot kialakítani. Ez a község 300 fős kis 
település a határ mellett, többnyire magyarok lakják. Sikeres pályázat esetén célszerű lenne a találkozót a 
Luca napi rendezvényre megszervezni, és akkor kevesebb pénzébe kerülne az önkormányzatnak. 
 
Jenei Károly: 
Reálisnak tartaná, ha a Luca napi rendezvényre hívnák meg a testvérváros delegációit. A pályázat 
elnyerése esetén, ha nem is a pénzmegtakarítást szem előtt tartva, de a pályázati pénzből nívósabb 
műsort tudnának megszervezni. 
Szervezés alatt van egy székely településsel, Nagygalambfalvával való kapcsolatfelvétel is. A település 
2200 fős, és 100 %-ban magyarok lakják. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás, javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
testvérvárosi találkozók elnevezésű pályázat beadására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testvértelepülési program 
lebonyolítására pályázatot kíván benyújtani az „Európa a Polgárokért Program 2014-2020” keretén belül. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel nyújtsa 
be.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (II. 12.) KT 

határozata 
 

a Testvértelepülési kapcsolatokhoz pályázat benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testvértelepülési program 
lebonyolítására pályázatot kíván benyújtani az „Európa a Polgárokért Program 2014-2020” keretén belül. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel nyújtsa 
be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. március 1. 
 
2. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület vagyonhasznosítási szerződése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
A szerződésben szereplő 15 év időtartamot nagyon hosszúnak találja. 
 
Csontos József: 
Véleménye szerint maximum két év időtartamra kellene megkötni a szerződést. Gondol itt arra, hogy egy 
esetleges pályázattal Idősek Otthonát lehetne ott kialakítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Oda lehet adni az épületet az Egyesület részére használatba, de nem ilyen jellegű elkötelezettséggel. 
Egyedi megállapodással el tudja képzelni a használatba adást. 
 
Jenei Károly: 
Nem ért azzal egyet, hogy a közművek az Egyesület nevére kerüljenek. Az önkormányzat az épület 
tulajdonosa, a közművek maradjanak továbbra is az önkormányzat nevén.  
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy évente újítsák meg a vagyonhasznosítási szerződést, a közművek pedig maradjanak az 
Egyesület nevén. 
 
Jenei Károly: 
Továbbra is kitart amellett, hogy a közművek az önkormányzat nevére kerüljenek. A közműdíjakat fizesse 
az önkormányzat, és a költségvetés tárgyalásánál megszavazott 100.000 Ft támogatást költse arra az 
Egyesület, amire akarja. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mi történik akkor, ha évközben adódik egy olyan pályázati lehetőség, ami érintené az ingatlant? 
 
Jenei Károly: 
A vagyonhasznosítási szerződés tartalmazza, hogy szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 
üzemeltetési szerződést írásban bármikor közös megegyezéssel módosíthatják, vagy közös megegyezéssel 
megszüntethetik.  
 
Ozsvári Dénes: 
Az elmúlt évben tárgyalt vagyonhasznosítási szerződés 3 hónapos felmondási időt tartalmazott. 
Méltatlannak tartja a képviselők hozzáállását ehhez a témához. Ez a szerződés, illetve a hozzászólások 
nem biztosítják a már befektetett munkát, és elvonják a pályázati lehetőséget az Egyesülettől, hiszen 
komolytalan dolog megpályázni bármit is, ha csak két évre kötettik meg a szerződés. 
A szerződés aláírása már két éve húzódik, s ez alatt a két év alatt csak az Egyesület részéről hangzott el 
módosítás. 
 
Csontos József: 
Az épület olyan rossz állapotban van, hogy még pályázati pénzt sem szabad rákölteni. 
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Szecskő Zsolt: 
Az épület önkormányzati tulajdon. Az önkormányzat nem zárkózik el attól, hogy az Egyesület pályázatot 
nyújtson be. El lehet azonban gondolkodni azon, hogy milyen tulajdonos az, aki 15 évre lemond a 
tulajdonáról. Amennyiben az Egyesületnek szüksége van a helyre, úgy az önkormányzat biztosíthatja 
részükre a használatot. 
 
Jenei Károly: 
Úgy emlékszik, hogy az elmúlt évben pontosan Ozsvári Dénes miatt vették le a napirendről az Egyesület 
vagyonhasznosítási szerződésének a megtárgyalását. 
Az Egyesület is benyújthat pályázatot, hiszen a pályázatoknál a beruházások nem szervezetfüggőek, 
hanem ingatlan függőek.  
 
Szecskő Zsolt: 
Az írásban kiküldött vagyonhasznosítási szerződést nem szabad aláírnia az önkormányzatnak. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás, indítvány nem volt. 
Kéri a képviselőket, aki az írásban kiküldött előterjesztéstől eltérően azzal ért egyet, hogy a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület vagyonhasznosítási szerződését egy év időtartamra, évenkénti 
megújítással kössék meg, valamint a közművek az önkormányzat nevén szerepeljenek, és azokat az 
önkormányzat fizesse, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
a vagyonhasznosítási szerződés megkötéséről a Dobó u. 32 szám alatti ingatlanra 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület vagyonhasznosítási szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, 
Gyöngyöstarján belterület 777 hrsz-ú, természetben Dobó u. 32 szám alatti ingatlanra vonatkozó 
vagyonhasznosítási szerződést a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesülettel megkösse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
3. Mezőőri pályázatok elbírálása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
A kiírásra két pályázat érkezett, melyek teljes egészében megfelelnek a pályázati feltételeknek. 
A mezőőrök alkalmazására április 1-től kerülne sor. 
 
Szita Ferenc: 
Ruhákat az önkormányzat fogja megvásárolni? 
 
Nagy Károly: 
Igen. 
 
Csontos József: 
Milyen gépkocsit fognak használni? 
 
Nagy Károly: 
Egyelőre a sajátjukat használják, illetve a Polgárőr Egyesület kihasználatlan NIVA gépjárművéről 
szándékozik egyeztetni. A későbbiekre is van már elképzelés, de, ha az majd aktuális lesz, visszatérnek rá. 
 
Ludányi Ferenc: 
Milyen munkarend szerint fognak dolgozni, illetve ki határozza meg a munkaidejűket? 
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Nagy Károly: 
A munkaidejűket a Képviselő-testület fogja leszabályozni. 
Más hozzászólás, indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatokat, amelyek a 
mezőőri pályázatok elbírálására vonatkoznak, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Ozsvárt Tibor (anyja neve Záper Mária, született Gyöngyös, 1964. 12. 14.) 
3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 5 szám alatti lakost a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2015. április 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 
illetve változó. 
Munkakör: mezőőr. 
A próbaidő időtartama 2015. 04.01-2015.07.01. 
Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására.” 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Ozsvárt Mihály (anyja neve Ruzsom Ilona, született Gyöngyös, 1963.01.31.) 
3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 41 szám alatti lakost a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2015. április 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 
illetve változó. 
Munkakör: mezőőr. 
A próbaidő időtartama 2015. 04.01-2015.07.01. 
Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására.” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
Ozsvárt Tibor mezőőr kinevezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Ozsvárt Tibor (anyja neve Záper Mária, született Gyöngyös, 1964. 12. 14.) 
3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 5 szám alatti lakost a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2015. április 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 
illetve változó. 
Munkakör: mezőőr. 
A próbaidő időtartama 2015. 04.01-2015.07.01. 
Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
Ozsvárt Mihály mezőőr kinevezéséről 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Ozsvárt Mihály (anyja neve Ruzsom Ilona, született Gyöngyös, 1963.01.31.) 
3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 41 szám alatti lakost a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2015. április 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 
illetve változó. 
Munkakör: mezőőr. 
A próbaidő időtartama 2015. 04.01-2015.07.01. 
Besorolás Kjt. szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
4. Fejlesztési igények felülvizsgálata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Az anyag ugyan kiküldésre került, de ez a téma magában több órás egyeztetést igényel, ezért javasolja, 
hogy mindenki gondolkodjon el rajta, szedje össze a javaslatait és február 19-én, csütörtökön 17 órai 
kezdettel egy munkamegbeszélés keretén belül vitassák meg, annál is inkább, mert a jövő hét elején egy 
három napos továbbképzésen, egyeztetésen vesz részt e témával kapcsolatban. 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért azzal, hogy 
a fejlesztési igényeket egy munkamegbeszélés keretén belül tárgyalják meg. 
 
5. Benedek Péter kérelme 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) 
 
Benedek Péter: 
Bejelenti, mivel érintett e témában, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 
Állattartással szeretne foglalkozni, de a Rákóczi utca 68. szám előtt lévő belterületet egyelőre kaszálóként 
kívánja hasznosítani. 
 
Csontos József: 
A kért területek használatba adását támogatja, de az eladását nem, hiszen nagyon kevés ingatlan van az 
önkormányzat tulajdonában. 
 
Nagy Károly: 
Véleménye szerint is használatba lehet adni a kért ingatlanokat, évenkénti megújítással. Javasolja, hogy 
az ingatlanok rendben tartása ellenében, térítésmentesen adják használatba a két ingatlant. 
Más hozzászólás, javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely 
Benedek Péter kérelmére vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
’Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 365/5 hrsz-ú ingatlanra, valamint a 
Gyöngyöstarján, külterület 014/31 és 018/2 hrsz-ú ingatlanra a szerződés megkötésétől számított egy 
éves időtartamra szívességi használatra Benedek Péter, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68. szám alatti 
lakossal szerződést kössön, mely szerződés egy év után felülvizsgálható.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett (1 képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
Benedek Péter szívességi földhasználatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 365/5 hrsz-ú ingatlanra, valamint a 
Gyöngyöstarján, külterület 014/31 és 018/2 hrsz-ú ingatlanra a szerződés megkötésétől számított egy 
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éves időtartamra szívességi használatra Benedek Péter, Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 68. szám alatti 
lakossal szerződést kössön, mely szerződés egy év után felülvizsgálható. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
6. Heves Megyéért kitüntető díj adományozása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy ez évben is a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására dr. Petrovics Antal háziorvost 
terjesszék fel.  
Hozzászólás, más javaslat nem volt. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a Heves Megyéért kitüntető díj 
adományozására vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Petrovics Antal 
Béla (szül: Gyöngyös, 1958. 02. 08. an: Dér Ilona, lakcíme: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 
2. szám) gyöngyöstarjáni felnőtt háziorvost javasolja 2015. évben a Heves Megyéért kitüntető díj 
adományozására. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a felterjesztést küldje meg a Heves megyei 
Közgyűlés elnökének.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (II. 12.) KT 
határozata 

 
Dr. Petrovics Antal háziorvos felterjesztéséről Heves Megyéért kitüntetésre 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Petrovics Antal 
Béla (szül: Gyöngyös, 1958. 02. 08. an: Dér Ilona, lakcíme: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 
2. szám) gyöngyöstarjáni felnőtt háziorvost javasolja 2015. évben a Heves Megyéért kitüntető díj 
adományozására. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a felterjesztést küldje meg a Heves megyei 
Közgyűlés elnökének. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. május 31. 
 
7. Vörösmarty utca megnyitása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete) 
 
Ludányi Ferenc: 
Nem érti, hogy miért indokolt a Vörösmarty utca lezárása? Tudomása szerint csak két traktor jár arra. 
 
Csontos József: 
Annak idején pontosan a traktorok miatt került lezárásra az utca. 
 
Nagy Károly: 
A Vörösmarty utca lakóinak a kérelmére zárták le az utcát. A traktorok tönkre tették, összevágták, 
járhatatlanná tették az utat. 
Fontosnak tartja, hogy a Vörösmarty utcával párhuzamos Aradi és a Bocskai utcák tiszták maradjanak, és 
ne hordják rá a traktorok a sarat. 
 
Jenei Károly: 
Nem világos számára a kérelem, annál is inkább, mert csak egy Vörösmarty utcai lakos írta alá, legtöbb 
Aradi utcai lakos. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a község üzemeltetési előadója nézze meg, vizsgálja meg, hogy tulajdonképpen mi a 
probléma, mit szeretnének az aláírók, és a következő testületi ülésen döntsenek e témában. 
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Más hozzászólás, javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
8. Hatház utca fejlesztése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Mindenki láthatta, hogy a Hatház utca megépítése a 2015. évi költségvetésbe betervezésre került. 
Mindent meg kell tenni, annak érdekében, hogy az utca járható legyen. Nem aszfaltozott utat kell 
megépíteni, csak járhatóvá kell tenni, hiszen ott is családok, gyöngyöstarjániak élnek. Sajnos rá kellett 
jönni, hogy nem egy szerencsés dolog volt azt az utcát megnyitni. 
 
Csontos József: 
Tudomása szerint a telkek úgy kerültek értékesítésre, hogy az utat az ott lakók fogják megcsinálni. 
 
Jenei Károly: 
Az út kiépítésénél figyelembe kell venni: olyan nagy a lejtése van az útnak, hogy a víz állandóan lehordja 
a követ. 
 
9. Zártkerti ingatlantulajdonos kérelme – az ingatlan megközelítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete) 
 
Csontos József: 
Fel kell venni a kapcsolatot a Kőbányával, kérni követ és azzal valamennyire járhatóvá tenni a földutat. 
 
Nagy Károly: 
 Javasolja, meg kell írni a zártkerti ingatlan tulajdonosának, ha az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé 
teszi, hogy a többi utat is megcsináltassa, akkor az ő telkéhez vezető út is járhatóvá lesz téve.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
10. Általános iskola kérelme 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Úgy beszélték meg az igazgató Asszonnyal, hogy hármasban a Klebelsberg Intézményfenntartó 
vezetőjével leülnek és megbeszélik a tennivalókat, a problémákat. Eddig még erre a megbeszélésre nem 
került sor. Tudomása szerint a közeljövőben a Klebelsberg Intézményfenntartók által üzemeltetett 
iskolák részére pályázat kiírására kerül sor. 
 
11. Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Alapítvány tájékoztatója 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Az előterjesztést tájékoztatásul, tudomásul vétel miatt küldte meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért Alapítvány tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
12. Dr. Erdélyi Ferenc gyógyszerész – JOVI MARGARITIS Bt. kérelme 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
A gyógyszertár havi bérleti díja 33.388 Ft. Javasolja a bérleti díj 50 %-ának az elengedését, annál is 
inkább, mert túlnyomó részt pozitív visszajelzéseket lehet hallani a lakosságtól. 
 
Csontos József: 
Egyetért a polgármester Úr javaslatával, de véleménye szerint a Hősök utca 1. szám alatt lévő többi 
szolgáltató helyiség bérleti díját is felül kellene vizsgálni. 
 




