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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-én  
     18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, 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. Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat 
 
I. napirend:  Családi napközi átalakítása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Már Ágnes és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend Családi napközi átalakítása  
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A napirendi téma sürgősségére tekintettel hívtuk össze ezt a rendkívüli ülést, mivel augusztus 31-
ig döntést kell hoznunk a Családi Napközi további létezésével kapcsolatban. A kiküldött anyagban 
szerepel, hogy milyen lehetőségeink vannak a családi napközi átalakítására.  
 
Már Ágnes:  
Úgy éreztem, a kiküldött anyag alapján, hogy elsősorban a családi bölcsőde felé szeretnénk 
elmozdulni, viszont nem értem, hogy miért, mivel a finanszírozásnál a mini bölcsőde 494.100.- 
forint/fő, a családi bölcsőde pedig 346.000.- forint/fő összegű támogatással szerepel. Miért a 
kevesebb támogatással működő lehetőséget válasszuk? 
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Dr. Jakab Csaba: 
2017. január 1-jétől a személyi és tárgyi feltételek alapján a mostani családi napközi a családi 
bölcsőde feleltethető meg. Az előterjesztés végén található, hogy milyen helyiségek szükségesek 
ahhoz, hogy egy bölcsőde üzemeljen, és itt látható, hogy meglehetősen sok helyen szerepel az a 
kitétel, hogy családi bölcsőde esetében nem szükséges külön helyiséget biztosítani. Ezenkívül a 
személyi feltételeknél is az az átmeneti rendelkezés szerepel a gyermekvédelmi törvényben, hogy 
aki a családi napközi szerint a képesítési feltételeknek megfelel és tudja üzemeltetni a családi 
napközit, az 2017. január 1-jétől a családi bölcsődét üzemeltetheti. A családi és mini bölcsőde 
összehasonlítása azért szerepel az előterjesztésben, mert abban az esetben, ha a mini bölcsőde 
mellett dönt a képviselő-testület, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. 
És valószínűleg a magasabb finanszírozás is ennek a magasabb feltételek biztosításának 
következménye. 
 
Már Ágnes:  
Így már értem a párhuzamos bemutatás okát. A családi napközi esetében én úgy értelmeztem, 
hogy a ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján történik a finanszírozás. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez eddig is így történt, ezen kívül a családi bölcsőde finanszírozása magasabb lesz 2017-től, mint a 
családi napközi finanszírozása jelenleg. Ezért az azonos és már meglévő személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása mellett a jövő évtől több finanszírozást fogunk kapni. 
 
Már Ágnes:  
Most mennyi a finanszírozás? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez jelenleg főre van lebontva, 2016-ban 268.200.- forint/fő a finanszírozás mértéke. 
 
Már Ágnes:  
Ezek szerint a családi napközi, mint olyan teljesen meg is szűnik? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. Meg fog szűnni, mint szolgáltatási forma. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jelenleg tehát adottak a személyi és tárgyi feltételek vagy szükséges valamilyen mértékű 
változtatás? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál kell a módosítás iránti kérelmet 
augusztus 31-ig benyújtani. A gyermekvédelmi törvény átmeneti rendelkezése alapján ha valaki a 
családi napközit családi bölcsődére szeretné 2017-től változtatni, azt automatikusan engedélyezik, 
hiszen meglévőnek tekintik a személyi és tárgyi feltételeket, mivel azok megegyeznek.  
Szecskő Zsolt: 
És az öt fő/csoport létszám megmaradt.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. 
 
Jenei Károly: 
Amennyiben több, mint öt fő iratkozik be, második csoportot is kell indítani. Ez a költségek 
duplázódását jelenti. A támogatás is megduplázódna? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A támogatás létszámfüggő. Tehát a beiratkozott létszám alapján kapjuk. 
 
Már Ágnes:  
Kiskaput jelenthet, hogy 2,5 éves kortól be lehet íratni a gyerekeket óvodába. 
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Jenei Károly: 
Technikai problémát jelenthet, hogy van egy olyan rendeletünk, ami kibővíti a beíratás határait és 
már nem csupán gyöngyöstarjániakat lehet beíratni és elsőbbséget adunk a helyi gyerekeknek. Ez 
megmaradhat az új keretek között is? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Év végén újra felül kell vizsgálni ezt a rendeletet, mivel a bölcsődei ellátás minden települési 
önkormányzatnak kötelezettsége lesz. Rögzítve vannak azok a feltételek, hogy 0-3 éves korosztály 
ha meghaladja a 40 főt, akkor bölcsődei ellátást kell biztosítani. Ez valószínűleg nagyon sok 
települést érinteni fog. Eddig a családi napközi működtetése egy vállalt feladat volt az 
önkormányzatnak, 2017-től ez kötelezővé válik. 
 
Jenei Károly: 
Valószínűleg az a cél, hogy a szülők minél hamarabb visszakerüljenek a munkába. Ebben az 
esetben előfordulhat, hogy nem csupán az öt+két fő jelentkezik a bölcsődébe. Ekkor pedig 
előfordulhat, hogy bajban leszünk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint ez falun nem annyira jellemző. Itt a gyermekek elhelyezése könnyebben 
megoldható, akár rokonok bevonásával. De felkészülhetünk arra, hogy az eddiginél többen fognak 
jelentkezni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A bölcsőde esetében nagyobb a bizonytalanság, mint az óvodánál, mivel ott úgy szól a rendelkezés, 
hogy 3 éves kortól kötelező óvodába járatni a gyereket. A bölcsőde azonban nem kötelező. Ezért 
nem tudunk pontosan felkészülni arra, hogy mennyiben fog változni a jelentkezők száma 2017-től. 
 
Nagy Károly:  
Azt javaslom, hogy mérjük föl, hogy ki tudjuk-e bővíteni a jelenleg egycsoportos napközit. Nézzük 
meg a lehetőségét annak, hogy milyen költségek mellett lehetne két csoportot indítani. Így akkor, 
amennyiben igény lesz rá, tudni fogjuk, hogyan kezeljük. 
 
Jenei Károly: 
Mennyiben fedezi a támogatás a jelenlegi kiadásokat? 
 
Nagy Károly:  
Mivel ebben az évben meglehetősen magas a szociális kiadásokra adott finanszírozás, abból lehet 
a családi napközire is fordítani. Ezért elmondható, hogy ebben az évben nem szükséges saját 
forrás bevonása. De ezt nem tudjuk garantálni a következő évre. Visszatérve a napirendi 
pontunkhoz, azaz a családi napközi átalakításához, az egyértelmű javaslat a családi bölcsőde 
létrehozása. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy egyet tudunk-e érteni a határozati 
javaslatunkban szereplő „A változattal”, vagyis a családi bölcsődeként történő feladatellátással? 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2016. (VIII. 25.) 

KT határozata 
 

családi bölcsőde átalakításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a családi napközi 
továbbműködtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) pontjában foglalt kötelezettségét 
önállóan, a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Családi Bölcsőde intézményegységében 
kívánja ellátni. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a változásról a Heves Megyei 
Kormányhivatalt és az ellátásban érintett gyermekek szüleit, törvényes képviselőit értesítse. 
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Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
 
A Képviselő-testület felhívja az óvoda igazgatójának figyelmét, hogy a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda alapdokumentumait a határozatnak megfelelően módosítsa. 
 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2016. szeptember 22. 

II. napirend  Indítványok, egyebek 

1./ A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 
pályázat benyújtásáról 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához ismét megjelent a pályázati kiírás. Az előző évekhez 
hasonlóan most is abba a kategóriába tartozunk, hogy nettó 1.000.- forint+ÁFA/erdei köbméter 
önerőt kell vállalni a pályázat benyújtásához. Ezenkívül a szállítási költségek azok, amelyek az 
önkormányzatot terhelhetik. Idén módosították, hogy mekkora összeget és mi alapján kaphatnak 
az önkormányzatok, míg korábban a lakásfenntartási támogatáshoz volt igazítva, ebben az évben 
ez kiesett a mérőszámok közül, ehelyett a 80 éven felüli lakosság létszáma lesz a mérőszám, illetve 
hogy mekkora volt az előző évben a közfoglalkoztatottak statisztika létszáma. 
 
Szecskő Zsolt: 
És ebből milyen következtetést tudnak majd levonni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ezt előre még nem lehet tudni, különösen hogy a jogosulti kör változatlan maradt, elsősorban az 
aktív korúak ellátásában részt vevők, a nagycsaládosok, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelők 
juthatnak szociális tüzelőanyaghoz. A mérőszámok azonban idén másak lesznek, amelyek nem 
feltétlenül függnek össze az ellátotti, támogatotti körrel. Részletesebb információkat az 
elkövetkezendő hetekben fogunk kapni, a benyújtási határidő szeptember 30. Most a képviselő-
testületnek arról kell dönteni, hogy szándékában áll pályázni és vállalja az 1.000.- 
forint+ÁFA/erdei köbméter önerőt.  
 
 
Nagy Károly:  
Gondolom az egyértelmű, hogy mint minden évben idén is pályázni fogunk, hogy mennyit fogunk 
kapni, majd megtudjuk. Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 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 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 
279400.-Ft, valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a 
belügyminiszterhez. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2016. szeptember 30.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2016. (VIII. 25.) 

KT határozata 
 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 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 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 
279.400.-Ft, valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a 
belügyminiszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

2./ Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Közeledik a népszavazás, ezért össze kell állítani a szavazatszámláló bizottság tagjainak listáját. A 
határozati javaslat a szavazatszámláló bizottság póttagjai számának megnövelésére vonatkozik, 
név szerint Török Istvánné, István utcai és Ombódi Judit Pozsonyi utcai lakosok személyében.  
Nagy Károly:  
Két nyugdíjba vonult hivatali dolgozónk számára nem ismeretlen a feladat, így amennyiben nincs 
kérdés kérem szavazzunk a megkapott határozati javaslatnak megfelelően: 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2016. (VIII. 25.) 

KT határozata 
 

szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének javaslata alapján a Szavazatszámláló Bizottság 5. és 6. póttagjait az alábbiak szerint 
megválasztja: 
Póttagok: 
Török Istvánné István u. 17. szavazatszámláló bizottság 5. póttag 
Ombódi Judit Pozsonyi u. 5. szavazatszámláló bizottság 6. póttag 
 




