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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-én  

     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 
Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Szecskő Zsolt 
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

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

Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület elnök-helyettese 
Dr. Purger Piroska, gyermekorvos 
Dr. Petrovics Antal, felnőtt háziorvos 
Hammer Tünde, védőnő 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. Vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, bizottsági tagokat, külön köszönti a beszámolót tartó 
meghívottakat. Ezt követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 
46 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ludányi Ferenc és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, ennek megfelelően:  

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

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 II. napirend: Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról 
  Előadó: Dr. Petrovics Antal, háziorvos, Dr. Purger Piroska, 

gyermekorvos, Hammer Tünde, védőnő 
 III. napirend:  Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
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Napirend előtt 

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

− Nemzeti ünnepünket október 21-én, pénteken tartottuk az iskolások műsorával együtt, 
nagyon jól sikerült. 

− Októberben és novemberben a zöldhulladék szállítását egyre többen vették igénybe, sok 
zsákot láttam az utcák mellett elhelyezve, ami rendkívül örvendetes.  

− November 2-ára sikerült egy személyes találkozót megszervezni a Haller Pince tulajdonosi 
körével, ahol szóbeli megállapodást kötöttünk a pince bemutathatóságára. Az első alkalom 
december 10-én, a Luca rendezvény alatt lesz, a Jászberényi József volt pincevezető 
segítségével megnyitott pincében látogatókat tudunk fogadni. A közfoglalkoztatottak 
kitakarítják a területet, előkészítik a fáklyákat (mivel jelenleg áram nincs a pincében). A 
megállapodás szerint egy évig az önkormányzat rendelkezésére áll a Haller Pince, 
megpróbáljuk bemutatni az érdeklődőknek. Előzetes egyeztetéssel lehet csoportokat 
fogadni és Gyöngyöstarján bimbózó turisztikájába beilleszteni. Nagyon sok ötletem van a 
hasznosítására, nagy lehetőségeket látok benne. Amennyiben elnyernénk a jáspisozó 
hellyel kapcsolatos pályázatot, rengeteg munkával, de Gyöngyöstarján turisztikai arculata 
óriási lépést tehetne az országos ismertség felé. Amennyiben a képviselő-testület is 
szeretne találkozni a pince jelenlegi tulajdonosaival, a december 10-i rendezvényünkre 
őket is meghívtam, amit a találkozón el is fogadtak. 

− November 10-én hatósági helyszíni szemlét tartottak az iskolás szülők által kért Jókat téri 
gyalogátkelőhely engedélyezése ügyében. Pozitív hozzáállást tapasztaltam a szemlén 
résztvevőktől. A döntésről még nem kaptunk értesítést.  

− A szokásos Márton napi vers- és prózamondó verseny idén is megrendezésre került az 
általános iskolában, amelynek ismét nagy sikere volt. A környező településekről körülbelül 
150 versenyző gyermek érkezett. 

− A napokban több este is közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatot méréseket végeztünk. 
Sikerült egy vállalkozótól ledes lámpákat beszerezni, hogy ne csak a számítások alapján 
cseréljék le a világítótesteket, hanem szemmel láthatóan és műszerrel mérhetően is 
meggyőződhessünk arról, hogy megfelelő fényerőt biztosítanak majd az új, takarékos 
lámpák. Első lépésként tegnap a Hősök utca 13. szám elé rakták ki a próbalámpákat, de 
nem tartottuk megfelelőnek a világítás szintjét. Holnap este három nagyobb teljesítményű 
lámpára cseréljük ezeket, és a lekerült, kisebb fényerejű lámpák a Kossuth utcában 
lesznek próbaképpen felszerelve. Amennyiben megfelelőek lesznek a fényviszonyok, úgy 
az aszerinti teljesítménnyel írjuk majd ki a közbeszerzést. Ezáltal biztosan csökkenni fog a 
tervezett villamos energia megtakarítása, de a lakosság közvilágítással kapcsolatos 
megelégedése fontosabb a minél nagyobb megtakarításnál. 

− Az idén a díszvilágítást – lakossági kérésre –, már az advent első vasárnapjára felszereljük 
és beköttetjük. A díszvilágítás felújítására az idén közel 300.000 forintot költöttünk. Sok 
díszvázon le kellett cserélni a fénycsíkokat, a központban pedig lecseréltük a régi, elavult, 
színes izzósorokat ledes fényfüzérekre. 

Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Csupán kiegészítést tennék a zöldhulladék elszállítással kapcsolatban, Megkaptuk a szolgáltatótól 
a jövő évre vonatkozó naptári tervet, amelyben már a zöldhulladék elszállítását nyolc alkalommal 
végzik, ellentétben a korábbi időszakok, így az idei év évi két alkalommal történő szállításától. 
 
Nagy Károly:  
Ezzel kapcsolatban még tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy minden lakosnak levelet 
küldtünk, amelyben tájékoztattuk őket, hogy a Sósirét felé vezető út melletti lerakót 
megszüntettük. Jó szándékú kísérlet volt arra vonatkozóan, hogy a fűtésre alkalmas, levágott, 
letört gallyakat, ágakat elhelyezhessék és azt az óvoda fűtésére felhasználhassuk. Sajnos azonban 
rossz irányban mentek el a dolgok, mivel nem csupán földolgozható hulladékokat helyeztek el a 
területen. Amennyiben a jövő évben már minden hónapban elszállítják a zöldhulladékot, a lerakó 
további működését nem tartom szükségesnek. 
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Szecskő Zsolt: 
A tavasszal nagy sikert arató használt gumiabroncs-gyűjtést javaslom télen is megtartani. Lehetne 
ismét egy konténert hozatni, és bár nem hiszem, hogy hasonlóan nagy mennyiség gyűlne össze, de 
érdemes lenne ismét elvitetni a házaknál felgyűlt használ gumiabroncsot. 
 
Nagy Károly:  
Mivel a szerződésünk értelmében évente két alkalommal lehet nagyszabású, célzott 
hulladékgyűjtést rendezni, amennyiben a képviselő-testület úgy határoz, meg lehet szervezni. 
Mindenképpen meg kell jelölni a begyűjtendő hulladék jellegét. 
Amennyiben nincs további észrevétel, felkérem a Napköziotthonos Óvoda vezető óvónőjét, tartsa 
meg beszámolóját. 

2./ A Napköziotthonos Óvoda beszámolója 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Képviselő-társaimat kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, felkérem a 
bizottságok elnökeit, hogy számoljanak be a két ülés között történtekről! 

3./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója 
Csontos József: 
Két bizottsági ülésünk volt a két testületi-ülés közötti időszakban, ahol a Luca napi rendezvénnyel 
kapcsolatos előkészületeket tárgyaltuk, ezenkívül volt egy Értéktár bizottsági ülés és egy 
rendkívüli ülés, ahol telephely-engedélyezéssel kapcsolatos témát vitattunk meg. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. 

4./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója 
Szecskő Zsolt: 
A bizottságnak 2 ülése volt a előző testületi ülés óta. Ezeken elsősorban települési támogatások 
elbírálására került sor, ezen kívül a szociális rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat 
tárgyaltunk meg. Ezenkívül meghoztunk két javaslatot, amit a későbbiekben a testület elé 
szeretnénk terjeszteni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, erre akkor még visszatérünk. Ha nincs kérdés, a bizottság elnökéhez, itt tenném meg 
tájékoztatásomat a születési támogatásokról. 2016. november 17-ig 18 esetben (tavaly ugyanebben 
az időszakban 14 gyermek született) történt születési települési támogatás hivatalból történő 
megítélése azon családok esetében, amelyben a gyermek gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkezik 
és legalább az egyik szülő életvitelszerűen Gyöngyöstarjánban lakik. 
A támogatás minden esetben 10.000.- forint. 

I. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 

Nagy Károly:  

− Idősek települési támogatásáról. A támogatást megállapítottuk, kiosztottuk. 
− Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról. A pályázatot megnyertük kiosztása folyamatban 
van. 

− Csatlakozás a 2017. évi Bursa Hungarica pályázathoz. Csatlakoztunk, a pályázatok 
beadása folyamatos. 

− Idősek napi rendezvény időpontjáról. Megállapítottuk, a rendezvényt megtartottuk. 
− Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról. Megválasztottuk, a 

népszavazás lezajlott. 
− Gyalogátkelőhelyek létesítéséről. Mint az előzetes tájékoztatásban említettem, a felmérés 

megtörtént. 
− Védőnői szolgálat helyiségeinek bérletéről. Egyeztetés történt a doktornővel. 
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− Önkormányzati ASP csatlakozáshoz pályázat benyújtásról. Megtörtént, a pályázatot 
megnyertük. 

− Közvilágítás korszerűsítésének közbeszerzése előkészítéséről. Megtörtént. 
− Térfigyelő kamerarendszer bővítéséről. A kivitelezővel felvettük a kapcsolatot, az ÉMÁSZ 

engedélyére várunk. 
− A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításáról. Megtörtént. 
− A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról. Megtörtént. 
− Benedek Péter ingatlan vásárlási kérelme (014/31). Megtörtént, a szerződés ügyvédnél 

van. 
− Support Kft. bérleti díj tartozásáról. A bérleti díjat rendezte. 
− Segesvári és Kassa utcák kereszteződésében közvilágítás kiépítéséről. Megtörtént. 
− Testvértelepülési kapcsolatok építéséről. Galambfalvával a kapcsolatot ápoljuk. 
− A közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról. Kiválasztottuk, 

már végzi a munkáját a tanácsadó. 
− 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról. Megtörtént. 
− Közbeszerzési eljárás megindításáról. Megindult. 
− Bíráló bizottság tagjainak választása. Megválasztottuk. 

Kérdés van-e az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, áttérnénk a következő napirendi pontra. 

II. napirend Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról 

1./ Felnőtt háziorvosi ellátás 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem a jelenlévő Dr. Petrovics Antalt, hogy szeretné-e kiegészíteni a beküldött 
tájékoztatót? 
 
Dr. Petrovics Antal: 
Sok minden nem került bele a tájékoztatóba. Pozitívumként említhetem a szociális gondozói 
hálózatot, valamint a Purger Piroska doktornő által végzett otthoni szakápolást. Mindkettő 
jelentős terheket vesz el a háziorvosi ellátástól. Sajnos öregszik a falu, az egyedülálló, idős 
emberek támogatása nehéz feladat. Sokan vannak nap mint nap egyedül. Az önkormányzattól is 
sok segítséget kapunk. A betegellátás érdemben nem változott, azonban elmondható, hogy egyre 
több a daganatos beteg és a megnövekedett beteglétszámra továbbra is egy orvos és egy ápoló jut, 
ez pedig nehéz feladat elé állít mindkettőnket. 
Megszüntették a vérbeszállítást, mivel nem tartozik a háziorvosi ellátásba. Amikor tudjuk, mi 
visszük a vért, ami veszélyes anyagnak minősül. A központi laborban sincs meg a megfelelő 
létszám, a korábbi 30-35 fő helyett heten dolgoznak.  
Egyre több a beteg, egyre több az igény a különféle vizsgálatokra. 2-3, de akár 8 hónapos 
előjegyzési idő is van. A szakrendelőkben is konfliktusos a helyzet. A betegek egyre 
türelmetlenebbek.  
Az ügyeleti rendszerben nincs sem gyermekügyelet, sem fogászati ügyelet. Itt is elmondható, hogy 
rossz a helyzet. Sokszor éjszaka is hívnak és gyakran olyan esetben is, ahol nem feltétlenül kellene. 
Az orvosnak semmilyen döntési jogköre nincs ilyen esetekben.  
Hiányolom a pszichiátriai gondozást, a depressziós, vagy alkoholbetegek segítését.  
Az idős, gondozásra szoruló embereknek kellene egy otthon, vagy legalábbis napközbeni 
felügyeletet biztosító intézmény.  
Nincs helyettesítési rendszer az alapellátásban, ami van pedig gyakran káoszt eredményez. A 
kiégés lassan tetőzni fog, hamarosan eljön itt is az az idő, hogy két, vagy akár több településre jut 
majd egy orvos. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdés vagy észrevétel a doktor úrhoz? Látjuk, hogy milyen 
állapotok uralkodnak országszerte az egészségügyben. El lehet mondani, hogy a hallott problémák 
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országos szinten is jelentkeznek. Sok helyen még ilyen helyzetben sincsenek települések, 
szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Világosan kitűnik, hogy szeretitek a munkátokat, szeretitek 
csinálni és a lelkiismeret is ezt diktálja, de hosszú távon valóban idegölő ilyen körülmények között 
dolgozni. Köszönjük a munkátokat és büszkén mondom, hogy sokan irigyelnek minket az orvosi 
ellátásunk miatt. 

2./ Gyermekorvosi ellátás 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Doktornőtől is megkérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni a tájékoztatóját? 
 
Dr. Purger Piroska: 
Sajnos a gyermekorvos láthatóan kihaló szakma, bár a gyermeklétszám emelkedik. Azonban 
sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy bizonyos krónikus betegségek kerülnek a gyermekeknél 
is előtérbe. Ilyen például a daganat vagy az egészségtelen életmód, ami később különféle 
betegségekhez vezet. A túlsúlyos gyermekek esetében gyakran előfordul sértődés a tájékoztatás, 
illetve a figyelemfelhívás alkalmával.  
A napi rutin nálunk is felborul, köszönhetően a sok betegnek. A körzethez tartozó két faluban 600 
fő feletti gyermekszám van. Meg vagyok győződve arról, hogy két ápolónővel lehet csak ellátni a 
feladatokat. A tanácsadásokat is a védőnő és az ápolónő segítségével végezzük. Így talán kevésbé 
lélekölő, illetve a betegek ellátása is gördülékenyebb. Elmondhatom, hogy a körzeti védőnő is 
sokat segít, jó hangulatú tanácsadásokat tartunk, de a kötelező ellátáson felül a betegellátásban is 
segít, amiért külön köszönet jár neki.  
A vérszállítással kapcsolatban megemlíteném, hogy Gyöngyöspatán még nagyobb érvágást 
jelentett a vérszállítás megszüntetése. Ott szerdai napokon az önkormányzati kocsi viszi be a vért 
a laborba. 
 
Dr. Petrovics Antal: 
Polgármester úr már felajánlotta a segítséget, de ez nem válhat rendszeressé. Tartós, megnyugtató 
megoldást kellene találni. De mint már mondtam, nem csak ezen a területen uralkodnak áldatlan 
állapotok. A szakrendelők és a körzeti orvosok között sem mondható jónak a kapcsolat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nincs szakmai összetartás? 
 
Dr. Purger Piroska: 
Most nincs. 
Dr. Petrovics Antal: 
40-50 éves orvosok vannak mindenhol, a fiatalabb, lendületesebb orvosok külföldre mentek.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük szépen a tájékoztatást, kicsit beleláthattunk ebbe a világba is.  

3./ Védőnői szolgálat 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A védőnőt is megkérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni a tájékoztatóját? 
 
Hammer Tünde: 
A tanácsadó épületének felújítására pályázatot adtunk be, azonban még nem érkezett döntés. 
Ebben az évben éppen ezért nem vettem semmi mást, csak a legszükségesebbeket. Azt kérném, 
hogy az így megtakarított összeget át lehessen vinni a következő évre, mert úgy gondolom, hogy 
egy éves költségvetési összegből nem lehet a felújítással kapcsolatos terveket megvalósítani. 
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Nagy Károly:  
Sajnos több pályázatunk eredményhirdetésére sem került még sor. Ebben az esetben is 
szeptemberre ígérték. Amennyiben nyerünk, természetesen meg lesz valósítva, az eredeti 
terveknek megfelelően. Ha nincs kérdés, köszönöm a védő munkáját is, tudom, hogy jól kézben 
tartod a tanácsadásokat és a gyermekrendezvényeket. 
 
Hammer Tünde: 
Az egészségre nevelést próbálom népszerűsíteni a szülők körében, hogy egyre kevesebb beteg 
menjen majd a gyermek-, később pedig a felnőtt háziorvoshoz. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Amennyiben nincs további kérdés a meghívott vendégekhez, kérem szavazzunk 
egyszerre mindhárom tájékoztatóról. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a tájékoztatás elfogadta. 
 
(Az ülés Dr. Petrovics Antal, Dr. Purger Piroska és Hammer Tünde nélkül 
folytatódik.) 

III. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Temetőrendelet 
(Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztés korábban ki lett küldve, átadom a szót a jegyző úrnak, amennyiben szeretne 
kiegészítést tenni ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. A jelenleg hatályos rendelet meglehetősen régen lett elfogadva, azóta pedig sok 
változás állt be. Az eredeti szöveget alapul véve megírt új rendelet 2017. január 1-jétől lenne 
hatályos.  
 
Szecskő Zsolt: 
A lakosság kérése lenne, hogy a mozgáskorlátozottak, illetve az autóval érkezők számára szombati 
napon ne csak délután legyen nyitva a nagy kapu. 
 
Nagy Károly:  
Támogatom. Amennyiben nincs további észrevétel vagy javaslat és a módosítással a 
rendelettervezetet el tudjuk fogadni, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2016. (XII. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 

2./ Egészségügyi alapellátás körzeteiről 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. 2015-ben új törvényt fogadtak el, ennek alapján megállapítható, hogy az egészségügyi 
körzetekről szóló, jelenleg hatályos önkormányzati rendelet nem tartalmazza teljes körűen 
valamennyi egészségügyi ellátás körzethatárait. A Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívással élt emiatt. A változtatás ezért szükséges. Első lépésként véleményezésre kell majd 
elküldenünk az új rendeletet-tervezet, majd annak elfogadása után kell szavazni magáról a 
rendeletről. 
 
Nagy Károly:  
Az előterjesztés úgy gondolom, egyértelmű, amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk 
a megküldött előterjesztésnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2016. (XI. 24.) 
KT határozata 

 
egészségügyi alapellátások körzeteiről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzetekre vonatkozó javaslatot 
tartalmazó, a határozat 1. mellékletét képező rendelettervezetet küldje meg a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére véleményezésre. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 

3./ Konyhai dolgozók kérelme 
(A kérelem a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábban kiküldött anyagban béremelésre vonatkozó kérelem szerepel, amelyet a dolgozók 
azelőtt adtak be, hogy megtudták volna a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi 
emeléséről szóló tájékoztatást. Ki szeretném emelni, hogy a konyhai dolgozók bére botrányosan 
kevés, de ugyanez vonatkozik a legtöbb dolgozónkra. A jövő évre tervezett béremelés részben 
megoldást jelenthet a problémára. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen mértékű béremelést szeretnének a konyhai dolgozók? 
 
Nagy Károly:  
A kérelmükben nem jelezték. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem meg kell várni a törvény által megítélt emelést. Amennyiben néhány dolgozó bérét már 
most megemeljük, további bérfeszültségekhez vezethet. Természetesen azt, aki ennél jobban fizető 
állást talál, nem akadályozhatjuk meg, hogy elmenjen. Véleményem szerint azonban minden 
dolgozó fizetését meg kell vizsgálni, nem fókuszálhatunk csupán egy-egy területre. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjünk vissza erre a témára. Remélhetően akkorra 
már konkrétan kiderül az emelés mértéke, és meglátjuk, hogy milyen módon tudunk javítani, de 
akkor már minden érintett dolgozónk fizetésén. Amennyiben egyetért velem a képviselő-testület, 
kérem szavazzunk, határozathozatal nélkül! 
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

4./ Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének kérelme 

(A kérelem a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Az egyesület minden évben beadja a kérelmét, amelyben támogatásunkat kérik. A képviselő-
testület eddig még minden évben támogatta őket, nem csupán azért, mert sok mozgáskorlátozott 
van a faluban. Támogatásukat ebben az évben is javaslom, mértékére indítványt kérek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Hosszú évekig érintett voltam a témában, ezért az elmúlt 20 évben volt rálátásom az egyesület 
munkájára. Elmondhatom, hogy az utóbbi pár évben kiemelkedő a gyöngyöstarjáni csoport 
munkája. Mindez a vezetőjük, Korponyi Antal érdeme, aki nagy lelkesedéssel végzi munkáját. Tőle 
és az egyesülettől sok segítséget kapnak a mozgássérültek. Javaslom, hogy az elmúlt évekhez 
képest egy kicsivel nagyobb összegű támogatásban gondolkodjunk! 
 
Nagy Károly:  
Egyetértek. Én is úgy látom, hogy Korponyi Antal sokat tesz a mozgássérültekért. Mekkora 
összeget javasolsz? 
 
Szecskő Zsolt: 
40.000.- forintot. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további javaslat és el tudjuk fogadni a 40.000.- forintos támogatást, kérem 
szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 40.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2016. (XI. 24.) 

KT határozata 
 

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 
 

1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 40.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
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5./ Hősök utca 1. alatti volt élelmiszerbolt helyisége bérleti kérelméről 

(A kérelem a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kérelmet kiosztott anyagként mindenki megkapta. A kérelmezőnek megmutattam a helyiséget, 
tisztában van azzal, hogy költeni kell rá, mielőtt megnyithatná az üzletet. A kérelem tartalmazza, 
hogy a felújítás összegét a kérelmező szeretné beszámíttatni a bérleti díjba. Nem gondolom 
azonban, hogy bármekkora összeget el kellene fogadni. Javaslom, hogy határozzunk meg egy 
időintervallumot, amire adhatunk bérleti díj-kedvezményt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint az is fontos, hogy milyen igénnyel újítja fel a helyiséget. Előfordulhat, hogy a 
bérlet visszamondásakor rosszabb állapotban adja vissza a helyiséget, mint amilyenben átvette. 
Én is azt javaslom, hogy határozzunk meg egy összeghatárt, amit elengedünk a bérleti díjból, de 
azt is határozzuk meg, hogy milyen minőségű munkát várunk el. 
 
Nagy Károly:  
Az üzlet beindításához szükséges, a helyiség állapotára vonatkozó előírásokat nem ismerem, de 
biztosan meg kell felelni azoknak. Úgy gondolom, hogy amennyiben kibéreli az üzlethelyiséget, és 
ott felújításokat végez, azokat egy évig be lehetne számítani a bérleti díjba. Természetesen csak és 
kizárólag a számla ellenében folytatott munkálatokat fogadhatjuk el. Jó ötletnek tartom, hogy 
előzetesen vázolja fel, milyen jellegű tevékenységeket szeretne ott folytatni és ehhez milyen jellegű 
változtatásokat képzel el. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben élelmiszer bolt jellegű tevékenységet szeretni beindítani, azt is jó lenne tudni, 
szeretne-e üzletlánchoz kapcsolódni? Véleményem szerint anélkül nem tud hosszú távon 
üzemelni a vállalkozás. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, nem zárkózunk el a kérelemtől, azonban üzleti- és felújítási tervet szükséges 
előzetesen benyújtania. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balogh Mónika, 
Gyöngyöstarján, Szabadhegyi u. 28 szám alatti lakos kérelmét a Hősök u. 1. szám alatti volt 
élelmiszerbolt helyiségeinek bérletére és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület bérleti jogviszonyra irányuló kérelmét a helyiség felújítására és 
üzemeltetésére vonatkozó terv benyújtását követően tárgyalja meg. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a kérelmezőnek küldje 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2016. (XI. 24.) 
KT határozata 

 
Hősök utca 1. alatti volt élelmiszerbolt helyisége bérleti kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balogh Mónika, 
Gyöngyöstarján, Szabadhegyi u. 28 szám alatti lakos kérelmét a Hősök u. 1. szám alatti volt 
élelmiszerbolt helyiségeinek bérletére és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület bérleti jogviszonyra irányuló kérelmét a helyiség felújítására és 
üzemeltetésére vonatkozó terv benyújtását követően tárgyalja meg. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot a kérelmezőnek küldje 
meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

6./ Hősök u. 1. volt pizzéria helyiségeinek berendezéséről 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Hősök utca 1. szám alatti volt pizzéria üzemeltetője 
befizette a bérleti díj tartozását. A jelenleg üres helyiség berendezésére akciós székeket és 
asztalokat találtam, melynek megvásárlásához kérem a testület támogatását. 
 
Szita Ferenc: 
Van már elképzelés a helyiség további használatával kapcsolatban? 
 
Nagy Károly:  
Rendezvényekre szeretnénk bérbe adni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebben az esetben stabil székeket kellene beszerezni. 
 
Nagy Károly:  
Személyesen néztem meg és próbáltam ki, úgy gondolom, a célra megfelelő székek került 
kiválasztásra. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 720 000 Ft értékben a 
Hősök u. 1. volt pizzéria helyiségeinek berendezésére bútorok beszerzését rendeli el. A beszerzésre 
a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2016. (XI. 24.) 
KT határozata 

 
Hősök u. 1. volt pizzéria helyiségeinek berendezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 720 000 Ft értékben a 
Hősök u. 1. volt pizzéria helyiségeinek berendezésére bútorok beszerzését rendeli el. A beszerzésre 
a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 

7./ A 2017. évi Bursa Hungarica pályázathoz tárgyú határozat módosításáról 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének. 
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Szecskő Zsolt: 
Köszönöm. A Bursa Hungarica felsőoktatási támogatáshoz 12 pályázat érkezett. A szociális 
rendeletben maximum 6.000.- forint havi juttatás adható egy-egy támogatott számára. Ahhoz, 
hogy érdemben tudjunk támogatási összeget megállapítani a bizottság javaslata, hogy az eddig 
500.000.- forintos keretösszeget emeljük meg 800.000.- forintra. Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy ezt az összeget szét is osztjuk a pályázók között. Az összeg a költségvetésben 
rendelkezésre áll. 
 
Csontos József: 
Támogatom a keretösszeg megemelését. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, ez a felsőoktatásban tanulók számára nagy segítséget jelent. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a következő határozati 
javaslatnak megfelelően: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2016. (IX. 27.) Képviselő-
testületi határozatot módosítja és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
"Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 800 000 forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg." 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2016. (XI. 24.) 
KT határozata 

 
csatlakozás a 2017. évi Bursa Hungarica pályázathoz tárgyú határozat 

módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2016. (IX. 27.) Képviselő-
testületi határozatot módosítja és egységes szerkezetű szövegét a következők szerint állapítja meg: 
"Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 800 000 forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg." 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8./ Óvodás és általános iskolás korúak támogatása 

 
Nagy Károly:  
Ismét átadom a szót a Pénzügyi és Szociális bizottság elnökének. 
 
Szecskő Zsolt: 
A bizottság javasolja a korábban 2.000.- forintban meghatározott óvodás és általános iskolás korú 
gyermekek támogatását 3.000.- forintra emelni. 
 
 




