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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 02-én 
15.50 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme (3036 Gyöngyöstarján, 
Jókai tér 3.) 

Jelen vannak:  

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Kovács Menyhértné képviselő  
Ludányi Ferenc képviselő 
Ozsvári Dénes képviselő 
Babus Edina képviselő  
Dr. Lipovszky András képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Dr. Jakab Csaba jegyző 

Meghívottként megjelentek: 

 Paulenka Hajnalka községüzemeltetési ügyintéző - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

Kiss Viktor:  
Köszönti a meghívottakat és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 7 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirenddel. 
Ennek megfelelően: 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

Napirendi javaslat: 
 

1.) Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat megvalósításáról és pénzügyi 

ütemezéséről 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

  

2.) A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

  

3.) A települési támogatások összegének megállapításáról 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 

 

 

 4.) Indítványok, egyebek 
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Kiss Viktor: 
 
Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék annak 
elfogadását! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett egyetért. 

Kiss Viktor:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Kovács Menyhértné és Nagyné Záper Krisztina személyében. 

A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért 
 
 

1.) Napirend: Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat megvalósításáról és pénzügyi 
ütemezéséről 
 
Dr. Jakab Csaba: Benyújtotta az önkormányzat az iskolai melegítő konyha és étkező felújítására a 
pályázatát. A pályázathoz szükséges egy újabb Képviselő-testületi határozat elfogadása, ismerteti a 
határozati javaslatot. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat megvalósításáról és pénzügyi 

ütemezéséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 489 032 igénylésazonosítójú pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám (431 hrsz.) alatti, 
általános iskola épületében található melegítő konyha és étterem felújítására. 
A pályázat benyújtásának indoka: Az önkormányzat tulajdonában álló általános iskola épületében 
található melegítőkonyha és étterem helyiségeinek és berendezésének korszerűsítése a pályázat célja. Az 
önkormányzat által kötelező gyermekétkeztetési feladat magas színvonalú biztosítása az elnyert 
pályázattal megvalósítható, mellyel korszerű és biztonságos munkakörülmények, az étkezőben modern 
és biztonságos padlófelület kerül kialakításra. 
A pályázat megvalósításához telekvásárlás és engedélyezési eljárások lefolytatása nem szükségesek. 
A pályázat megvalósítása során közbeszerzési eljárás nem szükséges, a felújítás kivitelezőjének 
kiválasztása és a beszerzendő eszközök beszerzése során Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és 
költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát 
alkalmazza. 
 
A műszaki megvalósítás tervezett hossza: 2021. június 15.- 2021. augusztus 31. 
 
A beruházás mérföldkövei: 
 
1. mérföldkő: melegítőkonyha felújítása, építési munkák elvégzése. 
Határidő: 2021. augusztus 15. 
 
2. mérföldkő: melegítőkonyhai eszközök beszerzése 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
 
Az átadás várható ideje: 2021. augusztus 31. 
A pályázat benyújtását megelőzően a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységre nem került sor, a 
megvalósítás nem kezdődött meg. 
A pályázathoz a Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 523 561 Ft önerőt 
biztosít. A pályázat pénzügyi megvalósítása 2021. év. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a határozatot a benyújtott 
pályázathoz csatolja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
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Határidő: 8 napon belül 
 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék a határozati javaslat 
elfogadását! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2020. (IX. 2.) KT 
határozata 

 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat megvalósításáról és pénzügyi 

ütemezéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 489 032 igénylésazonosítójú pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám (431 hrsz.) alatti, 
általános iskola épületében található melegítő konyha és étterem felújítására. 
A pályázat benyújtásának indoka: Az önkormányzat tulajdonában álló általános iskola épületében 
található melegítőkonyha és étterem helyiségeinek és berendezésének korszerűsítése a pályázat célja. Az 
önkormányzat által kötelező gyermekétkeztetési feladat magas színvonalú biztosítása az elnyert 
pályázattal megvalósítható, mellyel korszerű és biztonságos munkakörülmények, az étkezőben modern 
és biztonságos padlófelület kerül kialakításra. 
A pályázat megvalósításához telekvásárlás és engedélyezési eljárások lefolytatása nem szükségesek. 
A pályázat megvalósítása során közbeszerzési eljárás nem szükséges, a felújítás kivitelezőjének 
kiválasztása és a beszerzendő eszközök beszerzése során Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és 
költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát 
alkalmazza. 
A műszaki megvalósítás tervezett hossza: 2021. június 15.- 2021. augusztus 31. 
A beruházás mérföldkövei: 
1. mérföldkő: melegítőkonyha felújítása, építési munkák elvégzése. 
Határidő: 2021. augusztus 15. 
2. mérföldkő: melegítőkonyhai eszközök beszerzése 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Az átadás várható ideje: 2021. augusztus 31. 
A pályázat benyújtását megelőzően a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységre nem került sor, a 
megvalósítás nem kezdődött meg. 
A pályázathoz a Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 523 561 Ft önerőt 
biztosít. A pályázat pénzügyi megvalósítása 2021. év. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a határozatot a benyújtott 
pályázathoz csatolja. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 

2.) Napirend: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék a határozati javaslat 
elfogadását! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2020. (IX. 2.) KT 
határozata 

 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására irányuló javaslatot, és az 
alábbiak szerint döntött:  
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása és a 
Mátralab Nonprofit Kft. között ellátási szerződés jöjjön létre a demens nappali ellátás és az idősek 
átmeneti gondozóháza ellátásra vonatkozóan, 25 fő demens nappali ellátás és 22 fő idős átmeneti 
gondozás biztosítására, a ténylegesen igénybe vett ellátás finanszírozása mellett. Az ellátásokhoz 
nyújtott társulási (önkormányzati) támogatás összege demens nappali ellátás esetében 250 ezer 
Ft/fő/év; idősek átmeneti gondozása esetében 350 ezer Ft/fő/év.  
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Társulási Megállapodás módosítását az alábbi pontokban: 
a) A II. 5. pont „A feladatellátás módja” címszó alatt kiegészítésre kerül: „A Többcélú Társulás feladatait 
saját intézménye és ellátási szerződés útján látja el.” 
b) A III. 2.1 a) pont Szociális intézményi feladatok címszó az „- idősek, demens betegek nappali ellátása 
és fogyatékkal élők bentlakásos és átmeneti elhelyezése” bekezdés kiegészül az „idősek átmeneti 
gondozása” kifejezéssel. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanácsot, és 
felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) Napirend: Gyöngyöstarjáni települési támogatások összegének megállapításáról 

 
Kiss Viktor: Az iskolások részére nyújtott támogatás összege véleményem szerint maradjon annyi mint 
az elmúlt évben, 10.000.- Ft/fő. 
 
Babus Edina: Idén már étkezési támogatásban is részesültek  az iskolások, támogatom a javaslatot. 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék az alábbi határozati 
javaslat elfogadását: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályairól szóló 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési 
támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 10000 
Ft/fő 
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10000 Ft/fő 
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10000 Ft/fő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökét és a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások 
összegét. 
 
Felelős: Babus Edina, a bizottság elnöke, Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. október 1.” 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2020. (IX. 2.) KT 
határozata 

 




