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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
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 
Benedek János Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
Pálosi Györgyné művelődésszervező 
Nagy Eszter élelmezésvezető 
Ötvös Krisztina közszolgálati ügykezelő 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
Benedek Gyula karbantartó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdasági előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. Vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, bizottsági tagokat, az önkormányzat és a hivatal dolgozóit. 
Külön köszönti Ötvös Krisztinát, aki december 1. napjától látja el a közszolgálati ügykezelői 
feladatokat a közös önkormányzati hivatal gyöngyöstarjáni székhelyén. Ezt követően megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést 
megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 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: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 Előkészítésben résztvevők: Pénzügyi- Szociális Bizottság 

  III. napirend:  Az önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának elfogadása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 Előkészítésben résztvevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság 
 IV. napirend: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
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 V. napirend: A 2017. évi munkaterv elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 VI. napirend: A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 VII. napirend: Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: Javaslom, hogy gazdasági jellegű napirendi pontokat később, a gazdálkodási 
előadó megérkezésére halasszuk. Egerben vannak, továbbképzésen, előreláthatóan egy fél órán 
belül megérkeznek. 
 
Nagy Károly: Kérem a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 

Napirend előtt 

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

− November 28-án, a szokásos érdeklődő létszám mellett megtartottuk a közmeghallgatást. 
− December 4-én egy nagyon megtisztelő eseményen vettünk részt a jegyző úrral, egy 90 

esztendős, idős lakosunkat köszönthettünk születésnapja alkalmából. 
− A hatóság hozzájárult az iskolás szülők által kért gyalogátkelőhely kialakításához, 

amennyiben az előírásoknak megfelelően tudjuk elkészíteni. Tavasszal elkészülhet, 
amennyiben a költségvetésbe be tudjuk tervezni. 

− Az időnk nagy részét a Lucázás rendezvény előkészületei kötötték le, ahová Dobre László, 
Szabadhegyi utcai lakos gyönyörű ezüstfenyőt ajánlott fel. Külön meg szeretném köszönni 
azoknak a segítségét, akik a bekötőút elejére megépítették a szalmaboszorkányt. Pálosi 
Györgyné, Szabó József, Kokavecz Attila, Ozsvári Dénes és a többiek. A rendezvény 
rendben lezajlott, igen jók a visszhangok. Köszönöm minden segítőnek, résztvevőnek az 
aktivitást. 

Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, térjünk át az óvoda 
beszámolójára. 

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:  
A legutóbbi testületi ülés óta nem volt bizottsági ülés.  
 
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, azon belül is kiosztottuk a szociális tűzifa első részletét. Ezen kívül a 
szociális rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat tárgyaltunk meg. Erről szóló javaslatunkat 
a későbbiekben terjesztem a testület elé. 
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Nagy Károly:  
Köszönöm. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés a bizottság elnökeihez? 
Amennyiben nincs, áttérünk az első napirendi pontra. 

I. napirend A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Nagy Károly:  

− A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása. Lezajlott. 
− Egészségügyi alapellátások körzeteiről. Döntöttünk, az illetékes hatóságok megkapták a 

határozatot. 
− Mozgássérültek támogatása. Döntöttünk a támogatásról, amit az egyesület meg is kapott. 
− A Hősök utca 1. szám alatti helyiség bérbe adásának kérelméről tájékoztattunk a 

testületet, a határozatról pedig a bérbevevőt, aki új adatokat adott be kérelméhez. 
− Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz, itt a keretösszeg megemelése megtörtént, a 

pályázat eredményeiről tájékoztattuk a pályázókat. 
Kérdés van-e az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, áttérnénk a következő, nem gazdasági 
jellegű napirendi pontra. 

II. napirend Az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása. 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A 2017. évi munkaterv javaslatát korábban megküldtük a képviselők részére. A tavalyi, illetve idei 
évben megvalósult adatok alapján állítottuk össze. A munkatervben szereplő napirendek egyfajta 
alapot képeznek, van-e másnak javaslata újabb téma felvételére? Amennyiben most nincs ilyen, a 
későbbiekben is lehet még módosítani a napirendeken. Amennyiben nincs javaslat, kérdezem, 
hogy el tudjuk-e fogadni az előterjesztésben megküldött 2017. évi munkatervet? 
 
 A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

III. napirend  A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. Az előző évhez hasonlóan, az ellenőrzési terv kockázatelemzésen, humán- és pénzügyi 
erőforrás felmérésen alapszik, melynek összefoglalóját küldtük meg korábban az előterjesztésben. 
Az adatszolgáltatás a kockázatelemzés alapján és a felállított prioritások, valamint a belső 
ellenőrzés rendelkezésére álló várható pénzügyi és humán erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési 
terv tervezetét a Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetője készítette el. A belső ellenőrzési 
tervet mind a Közös Hivatalra, mind az óvodára el kell készíteni. 
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Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy a belső ellenőrzés egyfajta biztonságot ad a működéssel kapcsolatban. 
Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk az előzetesen megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Többcélú Társulását. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

IV. napirend  Indítványok, egyebek 

1./ A 2017. évi költségvetési rendeletet megalapozó egyes rendeletek módosításáról 
(Az előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendelettervezet a 2017. évi költségvetés megalapozásához szükséges rendeletmódosításokat 
tartalmazza, melyet a kiadások és bevételek tervezésekor figyelembe kell venni. Az egyik nagy 
horderejű változás, hogy az intézményi gyermekétkeztetést a 2017. évtől az alábbi keretek között 
lehet ellátni: vagy az önkormányzat saját fenntartásában lévő intézmény útján látja el a feladatot, 
vagy társult feladatellátás útján vagy vásárol élelmezés keretén belül. Amennyiben az 
önkormányzat saját fenntartásában lévő intézményén keresztül történne a feladatellátás, azt egy 
intézmény tudná átvenni 2017. január 1-jétől, a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda. Ez 
viszont maga után vonja a szociális rendelet, a térítési díj rendelet, a helyi környezet védelméről 
szóló rendelet módosítását. 
 
Jenei Károly: 
Ez tehát azt jelenti, hogy a konyha személyzetének vezetője az óvoda vezetője lesz? Tudnak a 
változásokról? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen. Engem és a konyha dolgozóit is tájékoztatták a változásokról. Éppen emiatt itt jelezném, 
hogy a megnövekedett munkát úgy elvégezni nem tudom, hogy mellette még az óvodai csoportban 
is tevékenykedem.  
 
 
Nagy Károly:  
Ebben az esetben el kell azon gondolkodni, hogy mennyi időt tud a vezető óvónő csoportban 
tölteni.  
 



 852 

Csontos József: 
Mindenképpen át kell helyezni a konyhát az óvodához? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A költségvetési törvény értelmében igen, amennyiben nem társulás vagy vásárolt közszolgáltatás 
útján látjuk el a feladatot.  
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben a konyhának külön felelőse lenne, nem lehetne megoldás? 
 
Csontos József: 
Ezzel újabb költségek merülnének fel. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az óvodavezető helyettese is át tudna venni feladatokat. 
 
Szecskő Tiborné: 
Mészáros Mátyásné volt eddig a helyettesem, de ő nyugdíjba vonult. Januártól új helyettest kell 
kinevezni. Azonban most fog változni a bölcsődei elhelyezés, azon felül a konyha is, nagyon 
megnövelik a feladatokat. Az óvodavezető helyettesnek pedig csak minimális feladatokat adhatok 
át.  
 
Szecskő Zsolt: 
Arra mindenképpen figyelni kell, hogy a megnövekedett feladatok ellátása ne menjen az óvodai 
munka rovására.  
 
Jenei Károly: 
És mi lenne a vezető óvónő javaslata? 
 
Szecskő Tiborné: 
Új óvónőt kell felvenni. Ami nem egyszerű feladat, mivel a megüresedett helyre a mai napig nem 
tudtunk felvenni senkit. 
 
Már Ágnes:  
Van arra lehetőség, hogy ne végzett óvónőt vegyünk fel? 
 
Szecskő Tiborné: 
Nincs. Régen lehetett, de most csak annyi könnyítés van, hogy amennyiben nincs nyelvvizsgája, 
két évre fel lehet venni.  
 
Nagy Károly:  
Mindenképpen meg kell hirdetni. Így is kevesebb óvónő van. 
 
Szecskő Tiborné: 
Folyamatosan hirdetjük. 
 
Már Ágnes:  
Tudunk-e esetleg plusz juttatást nyújtani a pályázóknak, ami ide vonzaná őket? Nem feltétlenül 
anyagi juttatásra gondolok. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezen érdemes elgondolkodni. 
 
Jenei Károly: 
Ha olyan pályázat érkezik, ahol felmerül a plusz juttatás lehetősége, visszatérünk rá. 
 
Jenei Károly: 
A konyhai dolgozók kérelmére a minimálbér emelése mennyiben jelent megoldást? 
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Szecskő Tiborné: 
Nem megoldás.  
 
Szecskő Zsolt: 
Mégis azt mondom, hogy a központi költségvetés által felajánlott emelésnél az önkormányzat 
biztosan nem tudna többet ajánlani. Sőt, még az is lehet, hogy annyit sem tudna adni. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy térjünk erre vissza a költségvetés tárgyalásakor. 
 
Szecskő Zsolt: 
A szociális rendelet módosításának keretén belül a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja, hogy 
a születési támogatás összegét, ami már évek óta nem változott, 2017. január 1-jétől emeljük meg 
10.000.- forintról 20.000.- forintra. 
 
Nagy Károly:  
Ésszerű a javaslat. Elsőként tehát felteszem a kérdést, hogy a bizottság javaslatához van-e kérdése 
vagy hozzáfűznivalója a képviselő-testületnek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a módosító 
indítványról, mely szerint a szociális rendeletben szereplő születési támogatás mértéke 2017. 
január 1. napjától 20.000.- forintra emelkedjen? 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elfogadta. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendelettervezet a következőkkel egészül ki:  
„A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.  § [(1)    A képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester:] 
„f)    dönt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a 
hatáskörébe tartozó személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről, személyi 
térítési díj csökkentéséről és elengedéséről,” 
A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításához: 
„5. § (2) Az ellátottal kötött megállapodás tartalmazza a fizetendő térítési díjat, amelyet a – 
rendszeres jövedelemtől függően – a szociális előirányzat terhére a polgármester mérsékelhet 
vagy elengedhet.” 
 
Nagy Károly:  
Technikai jellegű módosítás, úgy gondolom, a módosító indítványt el lehet fogadni. Kérem 
szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Most pedig kérem szavazzunk a rendelettervezetről! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2016. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   

EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKNEK A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST 
MEGALAPOZÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
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2./ Alapító okirat módosítása 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
(Gyenesné Fekete Ildikó, Ludányi Zoltánné és Kissné Mácsár Piroska részvételével 
folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ahhoz, hogy az intézményi étkeztetés 2017. január 1-jétől az új formában tudjon megvalósulni, az 
Államkincstár részére a holnapi napon el kell juttatni az Alapító Okiratot és a határozati javaslatot 
a feladatellátás módosulásáról, illetve a megváltozott kormányzati funkciókról. Az előterjesztést 
annyiban módosítanám, hogy belekerülne a következő rész:  
"2. Az Önkormányzat főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
3. Az Önkormányzat az óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés és szociális 
étkeztetés feladatait a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda konyha szervezeti egységén 
keresztül látja el. 
4. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés feladatokat az Önkormányzat szabad kapacitás 
terhére, a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Konyha szervezeti egységén keresztül látja el.” 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm a javaslatot. Először kérem, hogy szavazzunk ezekről! Amennyiben nincs további 
kérdés, észrevétel, el tudjuk-e fogadni a módosító indítványt? 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Elsőként a kormányzati funkciókról szóló határozati javaslat alapján kérem, hogy szavazzunk, 
amennyiben nincs kérdés az önkormányzat közfeladatával, szakmai alaptevékenységével 
kapcsolatos határozati javaslathoz! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai 
alaptevékenységeiről, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és 

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közfeladatát, 
szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását a Képviselő-testület Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékeként, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2017. 
január 1-jétől jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata közfeladatairól, szakmai alaptevékenységeiről és főtevékenységéről szóló okiratot 
a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
A 25/2016. (III.24.) KT határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Most pedig kérem, hogy szavazzunk az alapító okirat módosításáról, a megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Mivel megérkezett a gazdálkodási előadónk, javaslom, hogy a gazdasági jellegű napirendi 
pontokkal folytassuk ülésünket, majd ezt követően térjünk vissza az indítványokra. 

V. napirend A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

(A rendelettervezet és annak mellékletei a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tárgyalta-e a bizottság a rendelet 
módosítását? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, tárgyalta és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Megkérdezem gazdálkodási előadónkat, hogy szeretne-e hozzáfűzni az 
előterjesztéshez? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Csak egy rövid összefoglalót mondanék. Az Önkormányzat költségvetését mind fenntartói, mind 
saját hatáskörben kell módosítani. 
Fenntartói hatáskörben a többlettámogatások és azok felhasználása végett, saját hatáskörben 
pedig az eladott ingatlan befolyt bevétele és annak rendezése végett, valamint a jóváhagyott 2015. 
évi pénzmaradvány nyilvántartásba vétele ügyében. 
Közös Hivatal esetén szintén van többlettámogatás (bérkompenzáció, népszavazás 
lebonyolításának költségei, előző évi finanszírozás rendezése), mellyel fenntartói hatáskörben kell 
módosítani az elfogadott költségvetést. 
A Gyöngyöstarjáni Napközi otthonos Óvoda esetében a bérkompenzáció és az előző évi 
pénzmaradvány rendezése végett került sor fenntartói hatáskörben az előirányzatok 
módosítására. 
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Nagy Károly:  
Köszönjük szépen. Van-e kérdés a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy el tudjuk-e fogadni a rendelettervezetben szereplő adatokat? 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2016. (XII. 21.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2016. (II.18.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(A rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 

VI. napirend Az önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkérdezem ismét a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tárgyalta-e ezt a napirendi 
pontot? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, természetesen megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly:  
Jegyző urat kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nincs. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy a kiküldött anyagban szereplő adatok helytállóak, már megtörtént gazdasági 
eseményeket tartalmaz. Amennyiben nincs további észrevétel vagy kérdés, kérem szavazzunk a 
tájékoztatóról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
elfogadta. 

VII. napirend Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A korábban már megküldött előterjesztés egy általánosan megfogalmazott koncepciót tartalmaz. 
Úgy gondolom, hogy a költségvetés megtárgyalásáig lesz idő átgondolni a 2017-ben 
megvalósítandó terveket. 
 
Csontos József: 
Javasolnám is, hogy ne legyen fix a most megszavazandó koncepció, hogy lehessen év közben 
módosítani. 
 
Jenei Károly: 
Úgy gondolom, hogy amennyiben nincs még konkrét pénzügyi háttere a terveknek, még nem 
sokat ér, így most is el tudjuk fogadni. 
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Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy a 2017. évi költségvetés 
tárgyalásakor a koncepcióban meghatározottak módosíthatók. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. február 15.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy a 2017. évi költségvetés 
tárgyalásakor a koncepcióban meghatározottak módosíthatók. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. február 15. 
 
Nagy Károly:  
Javaslom, hogy térjünk vissza az indítványok napirendi pontra. 

IV. napirend  Indítványok, egyebek 

3./ Településrendezési eszközök módosításáról 

(Az előterjesztés, annak melléklete és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 15. 
számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A megküldött előterjesztés a Ludányi Józsefné által kezdeményezett, külterületi ingatlanokat 
érintő településrendezési eszközök módosítására tesz javaslatot, a véleményezési szakasz 
lezárására és a beérkezett vélemények megtárgyalására vonatkozóan. Úgy gondolom, a 
hozzájárulás meg lehet adni, mivel fejlesztésről van szó.  
 
Már Ágnes:  
Ha jól emlékszem, korábban már volt róla szó. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. Már minden szakhatóság visszaküldte szakmai véleményét, ezt követően tehát 
felterjeszthetjük az állami főépítésznek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további észrevétel és el tudjuk fogadni a korábban megküldött határozati 
javaslatnak megfelelően, kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
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településrenedzési eszközök módosításáról érkezett vélemények megtárgyalásáról 
és a véleményezési szakasz lezárásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarján, 
külterület 0182/1, 0182/2, 0182/4 és 0201/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési 
eszközök módosításával kapcsolatban érkezett véleményeket és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 
tett véleményeket elfogadja, a Gyöngyöstarján, külterület 0182/1, 0182/2, 0182/4 és 0201/2 hrsz-
ú ingatlanok fejlesztésével összefüggő településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás 
egyeztetési szakaszát lezárja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz tervezetét, 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje 
meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

4./ Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzéséről 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 

 
Nagy Károly:  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy gyakorlatban is megtörtént az új ledes világítás próba 
telepítése. Úgy gondolom, hogy többen is látták és tapasztalták, hogy az első telepítési turnus nem 
volt megfelelő, nem adott kellő fényt. Ennek megfelelően a közbeszerzésben megadott fényerőt 
módosítani javaslom. A 186 db 20 W-os égőt 25 W-osra és a 18 db 20 W-os égőt is 25 W-ra. 
Ennek megfelelően 204 db 25 W, 26 db 50 W, 2 db 75 W, 4 db 100 W égőt tartalmazna a 
közbeszerzési eljárás. Bár kW növekedés történne, de a jelenlegihez képest így is kevesebb 
fogyasztást tudnánk megvalósítani. A jelenlegi 20,51 kW helyett 9,45 kW lenne, ami több, mint 
50%-os megtakarítást jelent.  
 
Már Ágnes:  
A közbeszerzési eljárásba plusz állomások is be lettek sorolva? Vannak utcák, ahol szükséges új 
lámpák beiktatása. 
 
Nagy Károly:  
Igen. A Hatház utca kivételével, ahol külön meg lesz terveztetve az új lámpák kialakítása. 
Ezenkívül azokban az utcákban, ahol kevés lámpa van, azokon az oszlopokon is el lesznek 
helyezve, ahol szükségesek. 
 
Szecskő Zsolt: 
A most kihelyezett 25 W-os lámpákat nem találom elegendőnek. Korábban volt egy olyan 
javaslatom, hogy a jelenleg működő lámpák esetében a teljesítmény felét vegyük a ledes 
lámpáknál.  
 
Jenei Károly: 
Más befolyásoló tényező is van. A ledes lámpák szórásképe nagyon függ az oszlop magasságától. 
Ha magasabbra tesszük, nem lesz olyan fényerő.  
 
Szecskő Zsolt: 
Mivel ugyanarra a konzolra kerülne fel az új lámpa, a magasságot nem nagyon tudjuk figyelembe 
venni. Úgy gondolom, plusz költségeket jelentene, ha új konzolokat teszünk fel. 
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Benedek János: 
Ledes égőknél meg van határozva a fényerő. 25 W megegyezik 70 W halogén égővel. Ezt kell 
alapul venni. 
 
Nagy Károly:  
A gyakorlatban azonban azt tapasztaltuk, hogy kevés a ledek fényereje. Ezért emeltük meg a 
teljesítményt. Összességében véve a ledes égők fogyasztása most a fele a halogénnek. Azt, hogy 
minden oszlopon kipróbáljuk, nem tartom kivitelezhetőnek.  
 
Jenei Károly: 
Mekkora kockázattal, illetve költségnövekedéssel járna, ha egységesen 30 W-os égőket 
szereltetnénk fel? 
 
Nagy Károly:  
2 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünet után folytatódik.) 
 
Nagy Károly:  
Mivel további információkat kell beszerezni javaslom, hogy a közvilágítás korszerűsítése 
közbeszerzési eljárásra későbbiekben térjünk vissza. 

5./ Igazgatási szünet elrendeléséről 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az év végi csökkent ügyfélforgalom és a köztisztviselők szabadságolásai miatt kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a 2016. december 23-30-ig tartó időszakra, 5 munkanapra igazgatási 
szünetet rendeljen el.  
 
Nagy Károly:  
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz? 
 
Jenei Károly: 
Anyakönyvi ügyelet lesz? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel, anyakönyvi ügyelet lesz. 
 
Nagy Károly:  
Szerintem elfogadható. Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

igazgatási szünetről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
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Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2016. 
december 23-30-ig. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi 
ügyeletről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

6./ Pályázatok elbírálása temetőőr munkakör betöltésére  

(A beérkezett önéletrajzok a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A meghirdetett állásra három pályázat érkezett, ezeket kiosztottuk.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Jelezte-e valaki, hogy pályázatát zárt ülésen bírálja el a képviselő-testület? 
 
Nagy Károly:  
Nem. A három pályázók közül egy Ecséden lakik, ez ebből a szempontból hátrányt jelent. Szecskő 
Istvánné is beadta pályázatát, aki jelenleg megbízási szerződéssel ellátja a temetőőri feladatokat. 
 
Jenei Károly: 
Ecsédről az átjárás valóban nem megoldható. Úgy gondolom, ezt a pályázatot ki is vehetjük. 
 
Ludányi Ferenc: 
Kiss Józsefné pályázatát sem tartom megfelelőnek. Magam részéről Szecskő Istvánnét javaslom. 
Egyrészt mert már többször is helyettesített, másrészt mert közel lakik.  
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom Ludányi Ferenc javaslatával, aki egyházközségi képviselő is egyben, figyelembe 
vehetjük az egyházközség javaslatát is. 
 
Nagy Károly:  
Aki tehát egyetért Ludányi Ferenc javaslatával, és el tudjuk fogadni Szecskő Istvánné pályázatát, 
kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Szecskő Istvánné (születési neve: Szabó Erika, anyja neve Kosztán 
Ilona, született Gyöngyös, 1964. 10. 23.) 3036 Gyöngyöstarján, Aradi u. 47. szám alatti lakost a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2017. 
január 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján köztemető. 
Munkakör: temetőgondnok 
A próbaidő időtartama 2017. 01.01.-2017.04.01. 
Besorolás Kjt. szerint. Munkaidő: heti 30 óra 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2016. (XII. 14.) 
KT határozata 

 
temetőgondnok kinevezéséről 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a következő 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület kinevezi Szecskő Istvánné (születési neve: Szabó Erika, anyja neve Kosztán 
Ilona, született Gyöngyös, 1964. 10. 23.) 3036 Gyöngyöstarján, Aradi u. 47. szám alatti lakost a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2017. 
január 1. napjával. 
Munkavégzés helye: Gyöngyöstarján köztemető. 
Munkakör: temetőgondnok 
A próbaidő időtartama 2017. 01.01.-2017.04.01. 
Besorolás Kjt. szerint. Munkaidő: heti 30 óra 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

7./ Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány kérelme 
(A kérelem a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Maka Piroska vezette alapítvány kérelmét szintén kiosztottuk, „Nyiss az elfogadásért, hogy mindig 
legyen otthonuk” akciójuk keretében kérnek támogatást. Fogyatékos gyermekeket ellátó 
intézményükbe két gyöngyöstarjáni gyermek, illetve fiatal felnőtt jár. Személy szerint egy ablak és 
egy ajtó megvételére tennék javaslatot. Ez 150.000.- forintos támogatást jelentene a nemes cél 
megvalósításához. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Legyen mindig ohhonuk 
Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alapítványt 150 000 Ft-tal támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

Legyen Mindig Otthonuk támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Legyen mindig otthonuk 
Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alapítványt 150 000 Ft-tal támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

8./ Hősök utca 1. szám alatti kenyérbolt bérbeadásáról 

Nagy Károly:  

Korábban már volt szó a helyiség bérbe adásáról, akkor úgy döntöttünk, hogy további adatokat 
kérünk a bérbevevőtől. Megérkezett a nem túl részletes tájékoztatás, hogy milyen jellegű 
árucikkeket szeretne forgalmazni, illetve az árajánlat az üzlethelyiség felújítására vonatkozóan. 
Ezeket kiosztottuk. Szóban tájékoztatott, hogy személy szerint 500.000.- forintnál nagyobb 
összeget nem tud ráfordítani a felújításra. A helyiség 42 m2-es, a bérleti díja 42.000.- forint 
havonta, ez 484.000.- forint évente. A leadott árajánlat 2.300.000.- forintról szól, ami 4-5 éves 
bérleti díj kedvezményt jelentene.  
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Ludányi Ferenc: 
A kérdés, hogy megérné-e felújítani? A gond, hogy nem tudjuk, milyen elképzelések szerint 
újítaná fel. 
 
Nagy Károly:  
Sajnos az is benne van a lehetőségek között, hogy ha nem olyan célra újítja fel, a további 
bérbeadás ellehetetlenül.  
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, mert mi van akkor, ha felújítja, két év múlva ráébred, hogy nem úgy működik, ahogyan 
szeretné és vissza szeretné adni a bérletet. 
 
Nagy Károly:  
Ezeket a lehetőségeket figyelembe kell venni a bérleti szerződés megkötésekor. 
 
Szecskő Zsolt: 
És arról se feledkezzünk meg, hogy ha ezek után bárki felújít egy önkormányzati helyiséget, azt 
bérleti díjkedvezménybe kell beszámítani. 
 
Jenei Károly: 
Nekem kétségeim vannak atekintetben is, hogy felmérte-e a forgalmat? Nem véletlenül adták 
vissza a bérletet a korábban vegyesboltként üzemelő bérlők. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatokat kérek. 
 
Ludányi Ferenc: 
Maximum egy évi bérleti díjkedvezményt tudok javasolni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Illetve kikötni, hogy amennyiben korábban visszaadja a bérletet, a fennmaradó felújítási 
költségeket nem fedezzük. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hősök u. 1 szám 
alatti volt kenyárbolt helyiségének bérletére benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta: 
Az Önkormányzat a helyiség felújítását követően 1 év bérleti díjat elenged, az ingatlanra fordított 
beruházásokat az önkormányzat a bérleti jogviszony megszűnésekor sem téríti meg. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Balogh Mónika, 
Gyöngyöstarján, Szabadhegyi u. 28. szám alatti lakost tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

Hősök utca 1. szám alatti kenyérbolt bérbeadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hősök u. 1 szám 
alatti volt kenyárbolt helyiségének bérletére benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta: 
Az Önkormányzat a helyiség felújítását követően 1 év bérleti díjat elenged, az ingatlanra fordított 
beruházásokat az önkormányzat a bérleti jogviszony megszűnésekor sem téríti meg. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Balogh Mónika, 
Gyöngyöstarján, Szabadhegyi u. 28. szám alatti lakost tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben így is meg kívánják kötni a bérleti szerződést, azt mindenképpen a testület elé fogom 
elsőként hozni. 
 
Szecskő Zsolt: 
És ne feledjük, hogy csak számlával igazol költségekhez tudunk hozzájárulni. 
 
Jenei Károly: 
És tételes árajánlatot hozzon. 
 
Nagy Károly:  
Tájékoztatni fogom a kérelmezőt. 

9./ 2016. évi bérmaradvány felhasználásáról 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy ez a napirendi pont mindig a legkellemetlenebb része a testületi ülésnek. 
Most különösen, amikor a polgármesterek bére emelkedik, a többi dolgozóé pedig nem. Ez 
elfogadhatatlan számomra. Vagy mindenki bérét emeljék vagy senkiét! A 2016. évben 
bérmaradványként jelentkező összegek az egyes intézményekben: IKSZT-ben 1.164 ezer forint, 
melyből 800.000.- forint szétosztását javaslom. Közös hivatalban 1.800 e forint, melyből 
720.000.- forint felosztását javaslom, óvodában pedig 500.000.- forint felosztását. A 
bérmaradvány nem felosztott részét, ami körülbelül 1 millió forint, visszaforgatnánk a közös 
hivatal működésébe. 
 
Szecskő Zsolt: 
Most egyszeri juttatásról van szó, ugye? 
 
Nagy Károly:  
Igen. Van-e észrevétel? 
 
Jenei Károly: 
Mivel egész évben a polgármester és a jegyző úr irányította az intézményeket, úgy gondolom, ők 
tudják, hogy mi a jó megoldás. Nem kívánok beleszólni a döntésükbe. Efogadom. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek. 
 
Már Ágnes:  
Én csak azt kérdezném meg, hogy szükség van-e a maradvány visszaforgatására? Nem lehetne-e 
felosztani a teljes összeget? 
 
Nagy Károly:  
Sajnos maradványról nehéz beszélni mínuszos hivatal működés esetén. Azonban 1 fővel kevesebb 
létszám látja el a munkákat, a feladatokat elvégezték, úgy gondoljuk, megérdemlik a plusz pénzt. 
Amennyiben a teljes maradványt osztanánk fel, nagy összeg jönne ki fejenként. Azonban közös 
döntéssel lehet változtatni az összegeken. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, kellőképpen átgondoltátok, most már nem kellene mérlegelni.  
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Csontos József: 
Véleményem szerint mindenkinek 60-60.000.- forintot adjunk. 
 
Jenei Károly: 
Szerintem ahol megtakarították az összegeket, annyit kell felosztani. A minimálbér emelése miatt 
már így is bérfeszültségre lehet számítani. Most ebbe ne menjünk bele! Akik egy kieső munkaerő 
miatt több munkát végeztek, azok nagyobb összeget kapjanak, ezzel tudatjuk, hogy érdemes volt 
elvégezni a többletmunkát. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én mindenképpen támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben nincs további észrevétel, megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az 
önkormányzat esetében a határozati javaslatot. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
 „Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata költségvetési szervnél 2016. évi 
bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a polgármester részére engedélyezi Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
költségvetési szervnél járulékok nélkül számított bruttó 800 000 Ft bérmaradvány felhasználását 
oly módon, hogy a közalkalmazottak részére egyenlő mértékű, részmunkaidőben dolgozók részére 
munkaidejükkel arányos pénzbeli juttatást kell biztosítani. A próbaidejét töltő közalkalmazott 
részére juttatás nem adható. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. december 23. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. március 1.” 
 
Nagy Károly:  
Kérem szavazzunk a fenti határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata költségvetési szervnél 2016. évi 
bérmaradvány felhasználásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata költségvetési szervnél 2016. évi 
bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a polgármester részére engedélyezi Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
költségvetési szervnél járulékok nélkül számított bruttó 800 000 Ft bérmaradvány felhasználását 
oly módon, hogy a közalkalmazottak részére egyenlő mértékű, részmunkaidőben dolgozók részére 
munkaidejükkel arányos pénzbeli juttatást kell biztosítani. A próbaidejét töltő közalkalmazott 
részére juttatás nem adható. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. december 23. 
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A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. március 1. 
 
Nagy Károly:  
Megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a közös hivatal esetében a határozati javaslatot. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél 
2016. évi bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a jegyző részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetési szerv székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők részére járulékok nélkül számított 
bruttó 720 000 Ft bérmaradvány felhasználását oly módon, hogy a köztisztviselők részére egyenlő 
mértékű pénzbeli juttatást kell biztosítani. A próbaidejét töltő köztisztviselő részére juttatás nem 
adható. A fennmaradó bérmaradvány és járulékai összegével Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata önkormányzati hozzájárulását kell csökkenteni.  
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2016. december 23. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. március 1.” 
 
Nagy Károly:  
Kérem szavazzunk a fenti határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél 2016. évi 
bérmaradvány felhasználásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél 
2016. évi bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a jegyző részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetési szerv székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők részére járulékok nélkül számított 
bruttó 720 000 Ft bérmaradvány felhasználását oly módon, hogy a köztisztviselők részére egyenlő 
mértékű pénzbeli juttatást kell biztosítani. A próbaidejét töltő köztisztviselő részére juttatás nem 
adható. A fennmaradó bérmaradvány és járulékai összegével Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata önkormányzati hozzájárulását kell csökkenteni.  
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2016. december 23. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. március 1. 
 
Nagy Károly:  
Megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az óvoda esetében a határozati javaslatot. 
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Dr. Jakab Csaba: 
 „Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2016. évi 
bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület az igazgató részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szerv részére járulékok nélkül számított bruttó 500 000 Ft bérmaradvány 
felhasználását oly módon, hogy a közalkalmazottak részére egyenlő mértékű, részmunkaidőben 
dolgozók részére munkaidejükkel arányos pénzbeli juttatást kell biztosítani. A próbaidejét töltő 
közalkalmazott részére juttatás nem adható. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2016. december 23. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. március 1.” 
 
Nagy Károly:  
Kérem szavazzunk a fenti határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2016. (XII. 14.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2016. évi 
bérmaradvány felhasználásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szóbeli előterjesztését a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervnél 2016. évi 
bérmaradvány felhasználásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület az igazgató részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
költségvetési szerv részére járulékok nélkül számított bruttó 500 000 Ft bérmaradvány 
felhasználását oly módon, hogy a közalkalmazottak részére egyenlő mértékű, részmunkaidőben 
dolgozók részére munkaidejükkel arányos pénzbeli juttatást kell biztosítani. A próbaidejét töltő 
közalkalmazott részére juttatás nem adható. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2016. december 23. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2017. március 1. 

10./ Külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzéséről 
 
Nagy Károly:  
Külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzésével kapcsolatosan írtak ki 
pályázatot, pontozásos rendszerben. Konzorciumban pályázható, anélkül úgy gondoljuk, hogy 
reménytelen. Elsőként Gyöngyöspatára gondoltunk, azonban nem mentek bele a konzorciumba. 
Nagyrédével lehetne, 20 millió forintig lehet pályázni, két gépre. 35%-os önerőt kell biztosítani. A 
pályázatíróval történt megbeszélés alapján még nem tisztázott, hogy együttesen 20 millió forintra 
lehet-e beadni a pályázatot, vagy konzorciumban is csak 10 millió forintot lehet elnyerni. 
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Jenei Károly: 
Szerintem akkor is adjuk be, ha csak 10 millió forintra lehet. A mostanitól jobb gépet tudnánk 
vásárolni. 
 
Benedek János: 
Tudjuk már, hogy milyen gépet szeretnénk? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Új traktor és kiegészítők vásárlására lehet beadni a pályázatot, hogy a külterületi utak 
karbantartását meg lehessen oldani. 
 
Már Ágnes:  
10 millió forintba belefér mindez? És Nagyréde támogatja a konzorciumot? 
 
Nagy Károly:  
Igen, de csak 20 millió forint esetén érdemes belemenni. Akkor is határeset, de mindenképpen 
javaslom, hogy pályázzunk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen feladatokat szeretnénk ellátni vele? Úgy gondolom, hogy csak nagy gépben lehet 
gondolkodni. A kiegészítőknél pedig mindegyiknek megvan a maga feladata, hogy miket lehet 
elvégezni vele. 
 
Jenei Károly: 
Amikor majd eldől, hogy mekkora összeget lehet konzorciumban pályázni, el lehet gondolkodni a 
részleteken. 
 
Csontos József: 
Mindenképpen pályázni kell. 
 
Nagy Károly:  
Akkor amennyiben nincs további észrevétel, megkérdezem, hogy támogatja-e a testület, hogy a 
pályázathoz 3,3 millió forintos önerőt biztosítson az önkormányzat? Szavazzunk a következő 
határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése című pályázati kiírás keretében, Nagyréde Község Önkormányzatával 
kötött konzorciumi megállapodással külterületi önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához közös üzemeltetésű erő- és munkagépek beszerzésére kíván 
pályázni. 
A Képviselő-testület a pályázathoz legfeljebb bruttó 3,3 millió forint önerőt biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2017. január 6.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2016. (XII. 14.) 
KT határozata 

 
külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése című pályázati kiírás keretében, Nagyréde Község Önkormányzatával 
kötött konzorciumi megállapodással külterületi önkormányzati utak kezeléséhez, 




