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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 21-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt  
Ludányi Ferenc 
Benedek Péter 
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 

Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a meghívottakat és 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 
napirenddel. Ennek megfelelően: 

Napirendi javaslat: 

I. napirend:  Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend: Indítványok, egyebek 
  

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett egyetért. 
 
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 helyi szociális rendelet módosítása 
 
Nagy Károly: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság részéről javaslat érkezett a helyi szociális rendelet módosítására. 
Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot! 
 
 
( a rendelettervezet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
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Szecskő Zsolt: 
Bár még nyár közepe van, de már előregondolva a téli tüzelő beszerzésének nehézségeire, 
javasoljuk a rendelet módosítását, hogy az tartalmazza a rászorultak fűtési időszakban szükséges 
tüzelőanyag beszerzésére vonatkozó támogatást. A tavalyi évben volt lehetőség szociális alapon 
tűzifát biztosítani a rászorulóknak, és szeretnénk, ha idén sem lenne másképpen. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a tájékoztatást, megkérdezem a képviselő-társakat, van-e valakinek hozzáfűzni valója, 
kérdése? 
 
Csontos József: 
Valóban szükséges már előre gondolni arra, hogy a téli tüzelőt be tudják szerezni a lakosok. Így 
azok is, akik önmaguk nem tudnak erről gondoskodni.  
 
Nagy Károly: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő rendeletet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2015. (VII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 27.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 

I. napirend: Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása 
 
Nagy Károly: 
Felkérem a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági előadóját, hogy ismertesse a 
pályázat lényegét! 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az ÖNHIKI önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő 
költségvetési támogatása keretén belüli pályázatról van szó. A költségvetési törvény alapján 
odaítélhető, működési célú támogatás, amivel utólag kell elszámolni. Igazgatási feladatok 
ellátásához, óvodai feladatok ellátásához, gyermekétkeztetéshez, településfejlesztéshez illetve 
tartozás rendezésére lehet felhasználni a támogatást. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
felé fennálló tartozásunk 3.950.000.- forintot tesz ki, gáz-, illetve villanyszámlák 60 napon túli 
tartozás formájában.  
 
(Pályázati kiírás a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
5 perc szünetet rendel el. 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolom, hogy a pályázati kiírás egyértelmű, a lehetőségek számunkra kedvezőek. Kérem, 
hogy szavazzunk a benyújtandó pályázati kiírásról és a következő határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatási igénylést nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet az előírt 
mellékletekkel nyújtsa be a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságához. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2015. (VII. 21.) 

KT határozata 
 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatási igénylést nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet az előírt 
mellékletekkel nyújtsa be a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságához. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 15., 
 
 
Nagy Károly: 
A következőkben egy szociális támogatási igény benyújtásáról kérem, hogy beszéljünk.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Rendkívüli szociális támogatáshoz kapcsolódik, pl. lakossági tüzelőtámogatást lehet ennek 
segítségével biztosítani. A tavalyi évben is volt tüzelőtámogatás, amit BM rendelet tett lehetővé 
önkormányzati külön támogatás formájában, azonban ma még nem látható, hogy idén is lesz ilyen 
lehetőség.  
 
Nagy Károly: 
Ha jól tudom, a Pénzügyi és Szociális Bizottság ezt előzetesen megtárgyalta.  
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, a Bizottság megtárgyalta és benyújtásra javasolja.  
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról az alábbi formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatási igénylést nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásán belül rendkívüli szociális 
támogatásra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet az előírt 
mellékletekkel nyújtsa be a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságához. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 15.” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (VII. 21.) 

KT határozata 
 

rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatási igénylést nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásán belül rendkívüli szociális 
támogatásra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet az előírt 
mellékletekkel nyújtsa be a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságához. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
 

II. napirend: Indítványok, egyebek 

 

1. Dobó u. 45. szám alatti ingatlan eladásáról 
 
Nagy Károly: 
A Dobó u. 45. szám alatti ingatlan eladásáról már korábban döntöttünk, most egy határozatot kell 
hoznunk, hogy megtegyük a következő lépéseket. . Az ingatlan újítása, festése folyamatosan zajlik, 
úgy gondolom, meg kell hirdetni, és úgy vélem, a 2,4 millió forintos irányár reális lenne. 
Kérem, amennyiben nincs további észrevétel, szavazzunk a határozati javaslatról az alábbi 
formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Önkományzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján Dobó u. 45 szám alatti ingatlan 
értékesítésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, az adásvételi szerződés 
megkötéséhez szükséges képviselő-testületi határozathoz szükséges előterjesztést készítse elő. Az 
ingatlan irányára 2,4 M Ft. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. október 1.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2015. (VII. 21.) 

KT határozata 
 

Dobó u. 45 szám alatti ingatlan értékesítéséről 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Önkományzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján Dobó u. 45 szám alatti ingatlan 
értékesítésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, az adásvételi szerződés 
megkötéséhez szükséges képviselő-testületi határozathoz szükséges előterjesztést készítse elő. Az 
ingatlan irányára 2,4 M Ft. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. október 1. 
 
2. Erdélyi testvérkapcsolat kiépítéséről 
 
Nagy Károly: 
Galambfalva településsel való testvérkapcsolat kialakításáról már korábban szó volt. Az ottani 
polgármesterrel közös szándéknyilatkozat van erre vonatkozóan. E hét végén falunap lesz 
Galambfalván, melyet 5 évente rendeznek meg. Mi is meghívást kaptunk az eseményre, úgy 
gondolom, remek alkalom lenne a szorosabb kapcsolatok kialakítására. Szállást és étkezést 
biztosítanak, úgy gondolom, el kell fogadni a meghívást. Előzetes felmérésem szerint két fő nem 
tud jönni a képviselő-testületből.  
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A felmerülő költségekhez - a költségvetés terhére - kérem a képviselő-testület beleegyezését. 
Körülbelül 162.000.- forintra lenne szükség. 
 
Csontos József: 
Én választ később adnék, még nem tudom, hogy el tudok-e menni! 
 
Szecskő Zsolt: 
Én biztosan nem tudok, de támogathatónak találom a javaslatot. Korábban már beszéltünk róla, 
hogy fel kellene venni a kapcsolatot velük, és most itt a ragyogó alkalom. A határainkon túl élő 
magyar közösségek megismeréséhez, szorosabb kapcsolat kialakításához ez az összeg nem lehet 
kérdéses. Én maximálisan támogatom. 
Ludányi Ferenc: 
Támogatom. 
 
Benedek Péter: 
Én is támogatom a javaslatot, a magyarság-tudat és a helybéli szokások megismerése miatt is, de 
én sajnos nem tudok elmenni. 
 
Már Ágnes: 
Én is támogatom! 
 
Nagy Károly: 
Én múlt héten voltam a Mátrai Önkormányzatok Szövetsége szervezésében Erdélyben és 
meghatározó élményben volt részem. Három napos út volt. Az utazás hosszú és fárasztó, de 
egyszerűen csodálatos volt! Érdemes oda elmenni! Javaslom minél többen keressék fel ezeket a 
gyönyörű helyeket és ismerkedjenek meg a barátságok helyiekkel. Számomra felejthetetlen volt és 
nagy örömmel megyek oda vissza. 
Szavazásra bocsátom a kérdést, a következő határozati formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erdélyi Galambfalva település 
falunapi rendezvényén képviselő-testületi delegáció részvételéhez 162 ezer forintot biztosít 
költségvetésében. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. július 26.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2015. (VII. 21.) 

KT határozata 
 

Galambfalva település kapcsolatfelvételének támogatása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erdélyi Galambfalva település 
falunapi rendezvényén képviselő-testületi delegáció részvételéhez 162 ezer forintot biztosít 
költségvetésében. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. július 26. 
 

Nagy Károly: 

Egyéb kérdés, vagy hozzászólás? 

 

 




