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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 
 Kissné Matin Éva általános iskola igazgatója 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 

Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna Gyöngyössolymos polgármestere 
Dr. Varga Pál Gyöngyössolymos jegyzője 
Hevérné Hegedűs Márta a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás képviseletében 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, meghívottakat, bizottsági tagokat és a jelen lévő hivatali 
dolgozókat. Ezt követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, azzal a kéréssel, hogy az abban szereplő 5. napirendi pont, név szerint a 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
működéséről szóló beszámolót a 2. napirendként tárgyalja a képviselő-testület, mivel a 
vendégeket nem szeretné a kelleténél hosszabb ideig fenntartani. Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat: 
 

 I. napirend:  A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 II. napirend: Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 
  Előadó: A Társulási Tanács elnöke 
 III. napirend:  Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megvitatása 

és elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi és Szociális Bizottság 
 IV. napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 

behajtásáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
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 V. napirend: A 20 15. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló 
beszámoló elfogadása 

  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 VI. napirend: Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán szolgáltató Központ 

működéséről 
  Előadó: Maka Piroska a Központ igazgatója, címzetes szociális 

tanácsadó 
 VII. napirend: Tájékoztató a 2015. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 VIII. napirend: Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 IX. napirend: Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Csontos József és Benedek Péter személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 

− Sikeres autó gumiköpeny gyűjtésen vagyunk túl. Óriási mennyiségű abroncs került ki a 
faluból. 

− Május 17-én a gyöngyösi idősek otthonában Gyöngyöstarján bemutatkozó rendezvény 
megnyitóján vettünk részt. 

− Május 19-én rendkívüli testületi ülésen tájékozódhattunk a községet érintő pályázatokról. 
− A Magyar Közút Heves Megyei Igazgatóságának címzett levelemre válasz érkezett, melyet 

kiosztottunk a képviselők között.  

2./ Általános Iskola beszámolója 
(Az iskola beszámolója a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Kiegészíteném igazgató asszony beszámolóját azzal, hogy az önkormányzat az iskola udvarára 
szállított homok esetében a fuvardíjat rendezte. 
 
Szecskő Zsolt: 
Gratulálni szeretnék ahhoz, hogy a diákok ilyen sok versenyen szerepeltek nagyon szép 
eredménnyel. A felkészítő tanárok részéről is meglehetősen nagy munka van ezen szép 
eredmények mögött. 
 
Kissné Matin Éva: 
Pedagógustársaim nevében is köszönöm. Át fogom adni. 
 
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna: 
Csatlakozni szeretnék a gratulációhoz. El kell mondanom, hogy a Gyöngyössolymoson 
megrendezett vetélkedőn zsűritagként vettem részt és oly kiválóan teljesítettek a gyöngyöstarjáni 
diák, olyan gyönyörűségesen olvasott a gyermek, hogy nem is lehetett kérdéses az első díj. 
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Nagy Károly:  
Köszönjük szépen és a magam részéről is gratulálni szeretnék. 
 
Kissné Matin Éva: 
Köszönöm. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A sajtóban lehetett olvasni az iskolatej-programban bevezetendő változásokról. Lehet erről már 
bővebb információkat tudni? 
 
Kissné Matin Éva: 
Hozzánk még nem érkeztek erről hírek. Létszámot kellett lejelenteni, ezen kívül nyilatkozni, hogy 
kívánunk-e benne részt venni a továbbiakban is? Az év folyamán hiányoltuk, hogy nem lehetett a 
létszámon bővíteni, ez azonban mára megváltozott. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Úgy tudom, hogy csak meghatározott járásokban lesz csak elérhető az iskolatej-program. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ma hallottam én is, hogy sok volt az igénylés, és ezért bizonyos járások ki fognak maradni. De 
hogy melyik járások, azt nem tudtam kivenni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Úgy hallottam, hogy elsősorban a halmozottan hátrányos járásokban marad meg a program. 
 
Kissné Matin Éva: 
Ha lesz még felmérés, mi mindenképpen jelentkezni fogunk.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. 

3./ Napköziotthonos Óvoda beszámolója 
(Az óvoda beszámolója a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel vezető óvónőhöz? 
 
Szecskő Zsolt: 
Kérem, hogy gratulációinkat add át Szita Jázminnak, aki megnyerte a megyei mesemodó versenyt 
is. 
 
Nagy Károly:  
Mi is gratulálunk. Más észrevétel? 
 
Kissné Matin Éva: 
A műfüves pálya környékén hétfő reggelenként szemetet szoktunk találni. 
 
Nagy Károly:  
Már intézkedtem, hogy oda egy szemetes legyen kihelyezve, de hétfőnként a 
közfoglalkoztatottakkal ellenőriztetni fogom a területet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Hétvégente felügyelet nélkül használják a műfüves pályát? 
 
Nagy Károly:  
Ezekben az időszakokban felnőttek használják, számukra nem kell felügyeletet biztosítani. 
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Már Ágnes:  
Házirend vagy használati szabályzat van? 
 
Kissné Matin Éva: 
Házirend van, ki is van függesztve. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint aki a kulcsot elkéri, annak kell felelősséget vállalnia. Aki nem tud rendet és 
fegyelmet tartani, azt nem szabad többször a pályára engedni. Alá is lehet íratni vele egy 
felelősségvállalási nyilatkozatot. Szerintem a felelősségvállalás fontos! 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük, intézkedni fogunk. Bizottságok beszámolója? 

4./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Csontos József: 
Egy bizottsági ülésünk volt, ahol megtárgyaltuk a Pénzügyi és Szociális Bizottság javaslatát. Ennek 
alapján döntöttünk arról, hogy a bizottság a 2016-os évben támogatni szeretné az iskolás tanulók 
kulturális tevékenységét, melynek finanszírozására kérjük a képviselő-testületet, hogy a bizottság 
költségvetését 50.000.- forinttal növelje meg.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, napirend utáni témák közé felvesszük ezt a kérést. 
 

I. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

Nagy Károly:  
Bejelenti, hogy lejárt határidejű határozat végrehajtásáról jelentési kötelezettsége nincs. 
 

II. napirend Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A beszámoló anyagát mindenki korábban megkapta. Megkérdezem kedves vendégeinket, hogy 
van-e kiegészítés a leadott beszámolóhoz?  

Hevérné Hegedűs Márta: 

Köszöntöm a tisztelt képviselő-testületet. Elsődlegesen tájékoztatni szeretnék arról, hogy 2015 
folyamán lezajlott, három területet érintő, elsősorban szabályszerűségek vizsgálatára irányuló 
hatósági ellenőrzés megállapította, hogy társulásunk a jogszabályoknak megfelelően végzi a 
munkát. Hiányosságot, szabálytalanságot nem találtak. Másodsorban amint a beszámolóban is 
olvasható, a házi segítségnyújtást jelenleg egy fő szakgondozó látja el. A beszámoló leadása óta 
változás történt a személyét illetően, ugyanis közös megegyezéssel megváltunk egymástól, jelenleg 
keressük a megfelelő személyt a feladat ellátására. Hirdetmény szeretnénk a hivatalban is 
elhelyezni, amennyiben lehetséges. Ezen kívül 2016-ra vonatkozó információkat szeretnék 
megosztani a képviselő-testülettel, miszerint januártól kardinálisan megváltozott a házi 
segítségnyújtás jogszabályi háttere. Ezzel összhangban új értékelő adatlap került bevezetésre, 
valamint a háziorvost is be kell vonni az ellátás folyamatába. Ezek a mutatók képezik alapját 
annak, hogy mennyi időt és milyen jellegű feladatot igényel egy-egy ellátott gondozása.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a kiegészítést. 
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Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna: 
Ez a társulás 2013 óta látja el a három szakterület feladatait. Menet közben máshová kerültek 
bizonyos részterületek, mára már csak mikrotársulás keretében vagyunk társak, ez pedig a házi 
segítségnyújtás. A személyi feltételekről véleményem szerint mindenképpen beszélni kell. Ha 
anyagi oldalról szeretném megközelíteni a társulás működését, a jövő évi mutatókat figyelembe 
véve, a finanszírozást tekintve úgy gondolom, jó évnek tekintünk elébe. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatást.  
 
Dr. Varga Pál: 
Úgy tűnik, a jövő évben akár vissza is kerülhet a 2016-ban Gyöngyöshöz került két feladat ellátása. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy Gyöngyös nem feltétlenül jól látja el ezen feladatokat. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen. Kérdezem tisztelt képviselő-társaimat, hogy el tudjuk-e fogadni a 
Gyöngyössolymosi Társulás beszámolóját? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (V. 26.) KT 

határozata 
 

a 2015. évi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2014. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény (3231 
Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. )  2015. évben Gyöngyöstarján Községben végzett 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló értékelést elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak valamint jelen határozatot a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézménynek. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
2 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünetet követően, 17 óra 47 perctől Benedek Péter nélkül folytatódik.) 
 

III. napirend Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 
elfogadása 

(Az előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Ha jól tudom, a Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a 
szót az elnök úrnak! 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Nagy Károly:  
Kérdés vagy észrevétel van-e a 2015. évi zárszámadással kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk, hogy ebben a formában el tudjuk-e fogadni a zárszámadási rendelettervezetet? 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 3/2016. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL 

(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 

IV. napirend  Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 
behajtásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem az adóügyi előadót, hogy szeretné-e kiegészíteni az elküldött beszámolóját? 
 
Ludányi Zoltánné: 
Esetleg annyival egészíteném ki, hogy egyre nehezebbé válik az adójellegű tartozások behajtása.  
 
Csontos József: 
Ez jelentheti azt is, hogy egyre inkább elszegényedik a falu. 
 
Nagy Károly:  
Igen, szomorú ezt hallani. Viszont ez sajnos meglehetősen nagy problémát is jelent. Azonban úgy 
gondolom, mi mindent megteszünk egyrészt a talpon maradás, másrészt az adók megfelelő 
behajtása érdekében. Van-e további kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk 
arról, hogy el tudjuk-e fogadni a beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta. 
 
V. napirend A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! A belső ellenőrzési feladatokat az előzőekhez hasonlóan a Gyöngyös 
Körzete Kistérségi Többcélú Társuláson keresztül látjuk el. Az előterjesztést Kissné Mácsár 
Piroska segítségével állítottuk össze, ezért továbbadnám neki a szót. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
A belső ellenőrzés különféle területeken ellenőrzi az intézmény munkáját. Egyrészt pénzügyi-
gazdasági vonalon ellenőriz, ezen kívül vizsgálja, hogy rendelkezik- e a megfelelő szabályzatokkal. 
A kontrollszabályzat január elsejétől létezik, melynek körében a folyamatos ellenőrzés lenne 
célszerű. Ez azt jelenti, hogy ha valaki gazdasági-pénzügyi vonalon végez feladatokat, 
tevékenysége folyamatosan ellenőrizve legyen. A személyi állomány változása miatt azonban csak 
a határidős feladatokat tudjuk ellátni. Véleményem szerint ezen lehetne változtatni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Objektív okai is vannak annak, hogy az ellenőrzési feladatokat nem tudjuk teljes mértékben 
elvégezni. A hivatalon belül nincs olyan párhuzamosság, hogy egy adott feladatot két 
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köztisztviselő látna el egyszerre. A helyettesítések legtöbbször csak félmegoldásként jelentkeznek, 
amennyiben egy köztisztviselő huzamosabban távol van. Azzal a szakértelemmel, amelyre egy-egy 
feladat ellátásához szükség van, csak egy köztisztviselő rendelkezik. Ezen kívül ezeket a kontroll 
folyamatokat is meglehetősen nehéz beállítani, nehéz meghatározni, hogy ki legyen a másik 
kontrollja, ha az adott szakértelem nem áll rendelkezésre, ráadásul a gazdasági folyamatoknál is 
meglehetősen sok kézen kell átmennie egy-egy dokumentumnak a kötelezettségvállalástól a 
kiutalásig, és ezeknek a folyamatoknak az ellenőrzését is biztosítani kell. Az utalványozási, 
érvényesítési feladatoknak akár csak a meghatározásánál is elég szűkös a választék, mivel kevesen 
vagyunk. A szabályzatok jogszabályi háttere is folyamatosan változik, így elmondható, hogy mire 
kidolgozunk egy hivatali szabályzatot, annak jogszabályi háttere megváltozik, és ezáltal 
kezdhetjük a munkát elölről. A napi munka ellátása mellett ezeket is ellátni, elég jelentős feladat, 
ráadásul úgy, hogy mivel kapcsolat feladatkörök vannak, más jellegű feladatokat is el kell látnia 
párhuzamosan. A kettő, néhol több feladatkör között rövid idő alatt váltani kell nap mint nap, ami 
megerőltető feladat. Mivel létszámhiányos a hivatal, egy álláshely nincs betöltve, a háttérfeladatok 
ellátására egy ügykezelő felvételét látnám célszerűnek, aki le tudna venni bizonyos papírmunkát a 
köztisztviselők válláról.  
 
Már Ágnes:  
A hiányzó létszámot köztisztviselővel nem lehetne betölteni? A tavalyi év végén is arról volt szó, 
hogy a dolgozók többletmunkát látnak el. Ez pedig fizikai és pszichikai megterhelést jelent és 
kimerülést eredményez, ha nem veszünk fel senkit.  
 
Szecskő Zsolt: 
A költségvetésben milyen összeggel találunk rá fedezetet? Esetleg időszakos segítséget nem 
lehetne igénybe venni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ilyenek vannak, például a nyári diákmunkánál, de figyelembe kell azt is venni, hogy a hivatalban 
érzékeny adatokkal dolgozunk. A költségvetésben egy fő alkalmazására a bérkeret rendelkezésre 
áll. 
 
Szecskő Zsolt: 
Felsőfokú végzettség szükséges? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nem feltétlenül. A háttérfeladatok elvégzésénél nem köztisztviselőre gondoltam, hanem 
ügykezelőre. De folyamatos foglalkoztatással, stabil ember kellene a bizalmi állásra. 
 
Szecskő Zsolt: 
A gazdaságos működés érdekében szüksége lenne a dolgozók tehermentesítésére, mivel a 
folyamatos túlmunka hibákat eredményezhet.  
 
Nagy Károly:  
Köztudott, hogy a köztisztviselők nincsenek kellő módon megfizetve. Nekem azonban az 
önkormányzat érdekét is figyelembe kell venni és úgy gondolom, hogy őket kellene megfelelő 
módon honorálni a költségvetésben megtalálható összeggel. A környező településeket figyelve 
nem gondolom, hogy nálunk kevesebben dolgoznának. És azt is látom, hallom, hogy némely 
település közel sem látja el a feladatát ilyen színvonalon, mint mi.  
 
Szecskő Zsolt: 
Túlóra vonzata van a jelentkező túlmunkának? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nincs, ilyen jogcímen nem történt kifizetés. Én azonban másik oldalról közelíteném meg a 
dolgokat. Én a magam részéről sokkal fontosabbnak tartom az egészséget, mint a pénzt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen költségeket jelentene az ügykezelő alkalmazása.  
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Dr. Jakab Csaba: 
Meghatározott bére van, ami minimum a garantált bérminimummal egyezik meg. Ez körülbelül 2 
millió forintot jelent éves szinten. 
 
Már Ágnes:  
Véleményem szerint mindenképpen kell egy plusz ember, különösen ha nem jár nagyobb mértékű 
anyagi teherrel. A folyamatos túlmunka egészségügyi hátrányokhoz vezethet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem két oldala van ennek: az egyik az egészségügyi. A másik, hogy hosszú távon ingyen 
túlmunkát elvárni nem lehet. Vagy ki kell fizetni, vagy egy embert fel kell venni.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Eddig sem dolgoztak ingyen a dolgozók. A túlmunka értékelése nem folyamatos, havi szinten 
történt, hanem év végén egy összegben.  
 
Nagy Károly:  
Azt javaslom, hogy a jegyző úr a következő ülésre dolgozza ki az ügykezelő alkalmazásának, illetve 
a túlmunka jutalmazásának részleteit és akkor térjünk vissza erre a témára. Most azonban a belső 
ellenőrzésnél maradva, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni a belső ellenőrzésről szóló beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2016. (V. 26.) KT 

határozata 
 

a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Községi Önkormányzata megtárgyalta a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
Az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében az 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével 
téjákoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly:  
Most pedig kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni a 2015. évben végzett folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló beszámolót! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

VI. napirend  Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
működéséről 
 
Nagy Károly:  
Ezt a napirendi pontot kihúzzuk, mivel a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. 
január 1-jétől látja el a családsegítő és gyermekvédelmi feladatokat, a tavalyi évben ezt a 
gyöngyössolymosi társulás látta el, akik már beszámoltak a tevékenységről. 
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VII. napirend  Tájékoztató a 2015. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő-testület. A jegyzői gyámhatósági feladatellátás – ami mára 
már valóban jegyzői feladatkörben van, míg eddig a szociális ügyintéző látta el –, jelenleg 65 
gyermeket érint. A beszámolóban a jogszabályi kötelezettségeknek és tartalmi előírásoknak a 
szellemében számolok be a 2015. évi gyámhatósági munkáról. Ennek része az a demográfiai 
mutató is, amelyben nyomon követhető az egyes korcsoportok létszámának alakulása, azok a 
beszámolók, amik arról szólnak, hogy hány fő, milyen jellegű szociális ellátásban érintett a 
családok közül, ezenkívül mi a jellemző szabályozás az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi 
rendeletében, illetve a családi napközi kihasználtsági mutatói is megtalálhatók a beszámolóban. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-
e fogadni a beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016. (V. 26.) 

KT határozata 
 

a 2015. évi gyámhatósági beszámoló elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2014. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2015. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 

VIII. napirend  Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén végzett 
munkájáról szól az előterjesztés, a gyöngyösoroszi kirendeltség munkájáról a Gyöngyösoroszi 
képviselő-testület soron következő ülésén fogok majd beszámolni. Az előterjesztés felépítése az 
előző években már megszokott rendet követi, megpróbáltuk összeállítani a hatásköröknek 
megfelelően, hogy a hivatal dolgozói a saját területükön milyen jellegű feladatokat végeznek. El 
kell mondanom, hogy a hatáskörökben meglehetősen nagy változások mentek végbe az utóbbi 
időben, és megállapítható, hogy elsősorban a problémásabb, illetve a helyi ismereteket követelő 
területek maradtak meg a hivatalnak, a többi a járáshoz került. 
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Nagy Károly:  
Köszönöm. Kérdezem képviselő-társaimat, van-e észrevétel vagy kérdés a beszámolóval 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni! 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 
 

IX. napirend Indítványok, egyebek 

1./ A község közbiztonságáról szóló tájékoztató elhalasztása 
(A kérelem a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A kiküldött kérelemnek úgy gondolom helyt tudunk adni, így ezt a tájékoztatót a következő ülésre 
halaszthatjuk. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

2./ 014/31. helyrajzi számú 1795 m2 külterületi legelő megvásárlási kérelme 
(A kérelem a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Azt javaslom ezt is napoljuk el, mivel a kérelmező jelenleg nincs közöttünk. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

3./ A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság kulturális keretének megemelése 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Csontos József: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 
szeretné támogatásban részesíteni az iskoláskorúak kulturális fejlesztését. Ezért kérnénk a 
kulturális keretünk megemelését 50.000.- forinttal. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Eddig is volt egy meghatározott kerete a bizottságnak, amelyből kulturális területet támogatott, ez 
a mostani is hasonló lenne. 
 
Nagy Károly:  
Hogyan működne a támogatás? 
 
Csontos József: 
Számla ellenében nyújtanánk támogatást például színházlátogatásra.  
 
Már Ágnes:  
Az általános iskola minden évben vásárol bérletet egyes előadásokra. Azonban vannak olyan 
gyerekek, akik nem tudnak elmenni ezekre. Ebben kértük a Kulturális és Településfejlesztési 
Bizottság segítségét.  
 
Szecskő Zsolt: 
Arra mindenképpen figyelni kell, hogy egyéni elbírálás alá essenek a kérelmek, ne váljon 
automatizmussá a támogatás. 
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Dr. Jakab Csaba: 
Lehetne a kört szűkíteni a nagycsaládosokra, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetűekre, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőkre.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben szociális rászorultság alapján kerül odaítélésre a keretösszeg, támogatom, de 
szerintem a falu nem tudja felvállalni, különösen hosszú távon nem, hogy általánosan, minden 
gyermekre kiterjesztve nyújtson támogatást. A keret felosztásának mikéntjét még a bizottság 
dolgozza ki pontosabban. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a Kulturális és 
Településfejlesztési Bizottság kérelméről. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (V. 26.) KT 

határozata 
 

Kulturális és Településfejlesztési Bizottság kulturális keretének emeléséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális és 
Településfejlesztési Bizottság részére 50 000 Ft többlettámogatást biztosít, az általános iskolai 
tanulók kulturális tevékenységének támogatására. 
A Képviselő-testület felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a keret felhasználásának szempontjait 
határozza meg és a felhasználásról a Képviselő-testület részére számoljon be. 
 
Felelős: Csontos József elnök 
Határidő: folyamatos 
 

4./ Huszár József kérelme 
(A kérelem a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kiosztott anyagban látható kérelem az István utca 41. szám alatt kiépítendő vízvezetékre 
vonatkozik, ami mellé egy árajánlatot is mellékeltek. Tudomásom szerint a korábbiakban is azért 
nem lett a vezeték kiépítve, mivel szikla található a telek alatt. Véleményem szerint nekünk, mint 
önkormányzat is érdemes lenne árajánlatot kérni. 
 
Csontos József: 
Mindenképpen meg kell nézetni és fel kell méretni szakemberrel. 
 
Már Ágnes:  
Amennyiben az önkormányzat nem tud hozzájárulni a vezeték kiépítéséhez, támogatásként 
felajánlhatnánk, hogy egy bizonyos ideig nem kérünk kommunális adót. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mennyi ingatlant érint ez? 
 
Kis Ferenc:  
Tudomásom szerint hármat. 
 
Nagy Károly:  
Mindenképpen meg kell nézetni a Vízművel. Javaslom hogy kérjünk terveket, árajánlatot a 
technikai feltételekre, illetve a költségekre. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a javaslattal egyetért. 
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5./ Nyári étkeztetés megszervezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy – amint a kiosztott anyagban is látható –, két pályázat 
érkezett a szünidei gyermekétkeztetésre, a szociális étkeztetésben résztvevők ellátására pedig egy, 
a Károly Róbert Nonprofit Kft.-től.  
 
Már Ágnes:  
Az étkeztetés megszervezése költséghatékonyabb lenne, ha a kiszállítást az önkormányzat vállalná 
fel. A konyhán most is tároló edényekbe teszik az elszállítandó ebédet. 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben azonban a szétosztáshoz is külön embert kell biztosítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Hány fővel kell számolni? 
 
Nagy Károly:  
Gyermekétkeztetés esetében 6 fő, a szociális étkezők pedig 68-an vannak. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
A szociális étkezők átlaglétszáma 50 fő. Véleményem szerint maximum ennyivel kell számolni, 
napi szinten. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az önkormányzat saját maga nem tudja megoldani ezt az egy hónapos ellátást? 
 
Nagy Károly:  
Sajnos nincs olyan hely, ahol főzni lehetne, illetve ahol lehetne, oda az önkormányzatnak nincs 
engedélye konyha működtetésére. 
 
Csontos József: 
Ebben az időszakban a dolgozók az éves szabadságukat fogják kivenni? 
 
Nagy Károly:  
Igen, illetve a felújítási munkák befejezésével takarítani fognak. A beadott pályázatok alapján 
javaslom, hogy a Károly Róbert Nonprofit Kft. ajánlatát fogadjuk el, mind a szünidei gyermek-, 
mind a szociális étkeztetés esetében. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2016. (V. 26.) 

KT határozata 
 

szociális és szünidei gyermekétkeztetés időszakos ellátásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 1. és 31. közötti 
időszakban a szociális és szünidei gyermekétkeztetés feladatait a Károly Róbert Nkft. (Atkár, 
Tasspuszta) útján látja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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6./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatáról 

(Árajánlat és határozati javaslat a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Lehetőségünk lenne pályázati úton felújítani vagy a Kossuth Lajos utca végén található útszakaszt 
vagy kiszélesíteni a Petőfi Sándor utcai kanyart. Bár mindkét beruházást meg kellene valósítani, 
erre sajnos nincs lehetőség ebben a pályázatban, így választani kell. Árajánlatot kértünk 
mindkettőre, amit szintén kiosztottunk.  
 
Már Ágnes:  
A Kossuth Lajos utca vége igen rossz állapotban van. 
 
Csontos József: 
Akkor azonban a Petőfi utcai kanyart nem tudjuk kiszélesíteni. 
 
Nagy Károly:  
Mindkettőt meg kellene valósítani. A Petőfi Sándor utca mellett szól, hogy ott nagyobb a forgalom 
és a buszjárat is ott közlekedik.  
 
Szecskő Zsolt: 
A Kossuth utca valóban rossz állapotban van, de a Petőfin is szélesíteni kellene. 
 
Nagy Károly:  
Az árajánlatokat is figyelembe véve a Petőfi Sándor utcai kanyar kiszélesítését javaslom.  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért és az alábbi határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (V. 26.) KT 

határozata 
 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Petőfi utca felújítására 
benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (1 812 000) Ft saját forrásként az 
Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2016. június 2. 
 

7./ Gyöngyösi Városi Televízió ajánlata 
(Az ajánlat a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Gyöngyösi TV minden évben elküldi az ajánlatát, most azonban úgy érzem, hogy aktuális lenne 
megpróbálni, mivel szeretnénk egy pár perces filmet Gyöngyöstarjánról. Ha ezt az egy éves 
szerződést megkötjük 240.000.- Ft+ÁFA értékben, abba bele lehet foglalni a reklámfilmet is.  
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Szecskő Zsolt: 
Sajnos én nem látom a Gyöngyösi TV-t, nem tudom, érdemes lenne-e szerződést kötni velük! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Gyakran van aktuális hírek, amelyben a környékbeli települések is szerepelnek, véleményem 
szerint elsősorban azok, akik ezt a szerződést megkötötték a csatornával. 
 
Már Ágnes:  
Szerintem nem jut el sok emberhez  
 
Nagy Károly:  
Talán a Gyöngyösi TV segítségével jobban meg tudjuk jeleníteni a falut és a különféle pályázatok 
eredményeit. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem támogatom a szerződés megkötését. Gyöngyöstarjánról már van egy film, igaz nem 
mostanában készült, de reklámcélokra abból is ki lehetne vágni 5 percnyit. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Sajnos nincsenek dokumentálva a faluban történt események. Készülnek ugyan fényképek, de 
reklám célokra nem használhatók.  
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint egy éves szerződéssel meglátnánk, hogy milyen reklámanyagnak való 
filmmel tudna szolgálni a Gyöngyösi Városi TV. 
 
Már Ágnes:  
Én viszont inkább egy videóst vagy filmes keresnék meg, aki alkalmi beugrásokkal megörökítené a 
községben történteket, amiből lehet filmet készíteni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Abból valóban össze lehet állítani egy filmet. 
 
Már Ágnes:  
A Gyöngyösi TV-nek úgysincs olyan nagy nézettsége. 
 
Csontos József: 
Esetleg filmpályázatot is ki lehetne írni, és a nyertes filmből lehetne összevágni a reklámfilmet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Például július 1-december 31-ig készítené a falu eseményeiről a különféle anyagokat, amiből 
kisfilmet lehetne összevágni. 
 
Nagy Károly:  
Ez lehet javaslat is? 
 
Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy a kulturális bizottság dolgozza ki, és írja ki a pályázatot a községet reklámozó 
kisfilmre. 
 
Nagy Károly:  
A Gyöngyösi Városi TV ajánlatával kapcsolatban felteszem a kérdést, hogy ki támogatja, hogy 
írjuk alá az egy éves szerződést? 
 
A Képviselő-testület 0 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a Gyöngyösi 
Városi TV ajánlatát nem fogadta el. 
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Nagy Károly:  
Itt szeretném felhívni minden tisztelt képviselő-társam figyelmét a június 4-i operaelőadásra, 
melyet színvonalas művészek adnak elő a Művelődési Házban. A község minden háztartásához 
eljuttattuk a meghívót, a belépés díjtalan. Utána egy kis állófogadásra várjuk a vendégeket. 

8./ Tájékoztató a nyári gyermekfelügyelet szabályozásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A kiosztott tájékoztató anyagban szerepel, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
rendelkezik arról, hogy az intézményeknek milyen feladatai vannak ezen a területen. A nyári 
gyermekfelügyelettel kapcsolatban nagy az elvárás, amit egyes szülői szervezetek a médián 
keresztül akarnak közvetíteni az intézmények és a társadalom felé. A törvény, illetve más 
jogszabályok azonban nem rendelkeznek arról, hogy az önkormányzatnak kötelezően kellene 
ellátni a szünidei gyermekfelügyeletet. 
 
Nagy Károly:  
Valóban nem kötelező, de a nyári szünetben 11 hét van, és a teljes időszakot a szülők nem tudják 
lefedni a gyermekük felügyeletére. A szülők kérelemmel fordulnak az önkormányzat felé, és kérik 
a gyermekek nyári felügyeletét. Ebben az esetben pedig mindenképpen foglalkozni kell a 
kérdéssel. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint amennyiben igény mutatkozik a nyári gyermekfelügyeletre, mindenképpen 
fel kell vállalni és meg kell oldani. Ha másként nem, az iskola pedagógusai bevonásával. 
 
Nagy Károly:  
Kértem az iskola igazgató asszonyát, hogy segítsen és biztosítson pedagógus felügyeletet, de ő 
elzárkózott ettől. Ha pedig nem tudjuk a feladatot ellátni szakképzett pedagógussal, kire lehet 
rábízni a gyerekeket? Nem az a kérdés, hogy akarjuk-e vagy sem megoldani a nyári 
gyermekfelügyeletet, hanem hogy milyen keretek között tegyük meg. Felelős személyt kell találni, 
akire a szülők is bátran rá tudják bízni a gyermekeiket. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Be lehet vonni a civil szervezeteket, a művelődésszervezőt és a kulturális közfoglalkoztatottat. 
Nekünk csak erre van lehetőségünk. 
 
Nagy Károly:  
A középiskolákból már többen jelentkeztek a kötelező közösségi munka letöltésére, őket 
beszerveztük a felügyeletre. A felnőtt felügyelőt azonban még keressük. 
 
Már Ágnes:  
A pedagógusok hivatalosan még dolgoznak abban az időben, amikor a szülők igénylik a 
felügyeletet. Sajnos el lehet mondani, hogy a dolgozó szülők a szabadságuk 75%-ának beosztásáról 
nem maguk rendelkeznek, ezért nekik mindenképpen segíteni kell. 
 
Nagy Károly:  
Egyáltalán nem arról van szó, hogy nem akarnánk felvállalni a nyári gyermekfelügyeletet, csak azt 
nem tudjuk, hogy milyen formában lássuk el. Úgy gondolom, elsősorban pedagógusoknak kellene 
ebben az időszakban is velük foglalkozni, ezért is ütköztünk akadályokba. Terveink szerint az 
utolsó iskolai napot követő naptól a következő hét végéig szervezzük meg a gyermekek 
felügyeletét, de személy szerint mindenképpen azt szeretném, ha pedagógus lenne velük. Akár 
megbízással is. 
 
Már Ágnes:  
Gondolkozzunk róla. 
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Nagy Károly:  
A szülők javaslatait is szívesen látjuk. 

9./ A község szociális rendeletének módosítása 
(Az előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 23-i ülésén 
javasolta a települési támogatásra vonatkozó rendelkezések módosítását. Ennek megfelelően 
vissza nem térítendő támogatás továbbra is két alkalommal lenne adható, és emellett egy 
alkalommal visszatérítendő támogatást is igénybe lehetne venni. A vissza nem térítendő 
támogatások együttes összege az öregségi nyugdíjminimum 150%-át továbbra sem haladhatja 
meg.  
 
Nagy Károly:  
Kérdezem a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy van-e hozzáfűznivalója az 
elhangzottakhoz? 
 
Szecskő Zsolt: 
A kérelmek beadásánál merült fel, hogy vannak olyan szociálisan rászorultak, akik vállalják a 
támogatás visszafizetését, átmeneti nehézségekbe ütköztek és támogatásra szorulnak. 
Véleményem szerint dicsérendő ez a hozzáállás és a tény, hogy vannak még olyan emberek, akik 
felelősséget éreznek ilyen helyzetekben is. Ezért terjesztette elő a bizottság és javasolja elfogadásra 
a rendelettervezetet.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a kiosztott 
rendelettervezetnek megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 

2/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 

10./ Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 
 
Nagy Károly:  
Támogatási igény benyújtása lenne a következő pontunk. Ezt a támogatást – régi nevén ÖNHIKI 
– már a tavalyi évben is beadtuk, idén is javaslom beadni.  
Szecskő Zsolt: 
Ezt már most be kell adni? 
 
Nagy Károly:  
Augusztusban fognak fennállni azok a körülmények, hogy benyújtható lesz az igény, azonban 
addig nincs tervbe véve képviselő-testületi ülés. Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, 
kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata támogatási igénylést nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 
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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: 2016. augusztus 15.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2016. (V. 26.) 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: 2016. augusztus 15. 
 
10./ Hulladékgazdálkodásról szóló törvény változása miatti módosítások 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület. A törvényi változásoknak megfelelően június 30. napjáig kell 
meghatalmazni a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási szerződés módosítását 
kezdeményezze, majd az új szerződést aláírja a szolgáltatóval. A változtatás azért szükséges, mert 
a szerződésből törölni kell a közszolgáltatási díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésre vonatkozó 
rész. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a tájékoztatás. Kérdés, hozzászólás? 
 
Szecskő Zsolt: 
Csak meg szeretném jegyezni, hogy a gumiabroncs gyűjtés nagyon sikeres volt, nem is képzeltem, 
hogy ekkora mennyiségű gumiköpeny van a háztartásoknál. Érdemes volt belefoglalni a 
szerződésbe az elszállításukat. A hulladékgazdálkodó részéről is fogadókészséget tapasztalok a 
lomtalanításra, javaslom gondolkozzunk el a következő szezonális hulladékgyűjtésen. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Mivel személy szerint is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam a gumiabroncs 
gyűjtéssel kapcsolatban, a javaslatot mindenképpen át fogjuk gondolni és meg fogjuk szervezni a 
következő lomtalanítást is. Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az 
alábbi határozati javaslatnak megfelelően. 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésének megfelelően a 
2015. július 23-án, NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés alábbiak szerinti módosítását aláírja: 
a) a szerződésből törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,  
b) a szerződésben rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. 
 
 




