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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 2.-án 16.00 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme (3036 Gyöngyöstarján, 

Jókai tér 3.) 
Jelen vannak:  

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Babus Edina képviselő 
Ludányi Ferenc képviselő  
Kovács Menyhértné képviselő  
Dr. Lipovszky András képviselő (17:30 perctől) 
Ozsvári Dénes képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné óvoda igazgató 
 Berta Henrietta 
 Kissné Mácsár Piroska 
 Ludányi Zoltánné 
 Katona Attiláné 
 Kerekné Ludányi Klaudia 
 Gyenesné Fekete Ildikó  
 Szecskő András 
 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 6 képviselő közül 5 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Kiss Viktor:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Babus Edina és Ozsvári Dénes személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 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: 

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
 2./ Jelentés a polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseiről 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
 3./ Gazdasági program elfogadása 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
 4./ Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
 5./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
 6./ Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása  
  Előadó: Kiss Viktor polgármester 

 Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési  
       Bizottság 
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7./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
8./ A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

9./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről 
  Előadó: Maka Piroska központigazgató, címzetes szociális tanácsadó 

 
10./ Tájékoztató a 2019. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
11./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 12./ Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester  
 

13./ Indítványok, egyebek 
 

 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék annak 
elfogadását! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 5 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Napirend előtt 
 
1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Kiss Viktor: 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs kérem tudomásulvételét, majd rátérnénk az 
óvoda beszámolójára. 
 
 
2./Mosolyfalva Óvoda beszámolója 
 
Szecskő Tiborné: 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés az igazgató asszonyhoz? Amennyiben nincs megköszönöm a 
tájékoztatást és kérem tudomásulvételét, majd rátérnénk az első napirendi pontra. 
 
 
I. Napirend: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról  
 

-76/2019. (X. 29.) polgármester szabadságáról jóváhagyva 

-83/2019. (XI. 28.) 2019. évi bérmaradvány felhasználása jóváhagyva 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 



184 
 

Kiss Viktor: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó ülésünk óta, átruházott hatáskörben: 5 fő részére 
temetési és 4 fő részére születési támogatás került megállapításra. 
Van -e kérdés, ha nincs kérném tudomásul vételét és rátérnénk a következő napirendi pontra. 
 
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatását határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 

II. Napirend: Jelentés a polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseiről 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 

Kiss Viktor:  Az elektronikusan megküldött anyagban látható a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

döntések. A döntések meghozatala előtt a képviselő testület tagjaival egyeztettem. Van -e kérdés, ha 

nincs kérném tudomásul vételét és rátérnénk a következő napirendi pontra. 

 

A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatását határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
III. Napirend: Gazdasági program elfogadása 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 

 

Kiss Viktor: Az elektronikusan megküldött anyagban olvasható a 2019-2024 évi gazdasági program. 

Ezzel kapcsolatban, kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019-2024. évi gazdasági programjáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján az Önkormányzat 
2019-2024. évi gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Melléklet a 20/2020. (VII. 2.) KT határozathaz 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2019-2024) 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő 
rendelkezéseket tartalmazza: 
 
„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

4. a gazdasági program, a […]; 
 116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 

feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban 
– tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 



185 
 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.” 
 
Kapcsolódási pontok az önkormányzat céljai és a megyei területfejlesztési elképzelések 
között 
 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 40/2014. (VI. 27.) közgyűlési határozatával fogadta el „Heves Megye 
Területfejlesztési Programja” (továbbiakban: Területfejlesztési Program) című dokumentumot és 
felhatalmazta a Közgyűlés Elnökét, hogy a program jóváhagyását a területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért felelős miniszternél.  
 
1. Átfogó célok azonossága 
- Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság: befektetések térségbe való vonzása, illetve a 
befektetés-ösztönzés erősítése szükséges. A foglalkoztatás és aktivitás növelése érdekében nagy 
hangsúlyt kell fektetni az álláskeresés ösztönzésére, vonzóvá kell tenni a munkát az inaktívak 
számára, illetve lehetőséget kell teremteni az újrakezdésre. 
- Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom: gyermekvállalás 
feltételeinek javítása az önkormányzati intézményrendszer (családi napközi, óvoda, iskola) 
fejlesztésével. Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése a környezeti nevelés, 
szemléletformálás, fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások, illetve a környezeti 
információkat biztosító rendszerek támogatásával és ehhez pályázati forrás biztosításával. 
- Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet: Törekedni kell 
történelmi emlékeink megőrzésére, bemutatására, eredeti vagy új funkcióval történő hasznosítására. 
Törekedni kell a zöldfelületek növelésére, folyamatos gondozására. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az 
épületenergetikai szempontok érvényesítésére, energiahatékonysági korszerűsítésekre. 
 
2. Specifikus célok azonossága 
- Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés: támogatni szükséges a magas hozzáadott értékkel 
rendelkező termékek kifejlesztését és gyártását, a helyi termékek piacra vitelének erősítését valamint a 
wellness és a turisztikai ágazat helyi élelmiszerszektorral való együttműködésének fokozását. 
- Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum: életminőségének 
javítása, helyi termékpályák kialakítása, a helyi közösségek erősítése, mezőgazdaság 
versenyképességnek növelését az önkormányzat is kiemelt célnak tekinti. 
- Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom: Gyöngyöstarján fontos 
célként jelöli meg az érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom 
fejlődésének elősegítését az identitástudat növelésével, a közösséghez tartozás érzésének erősítésével, az 
egészségmegőrzés fontosságának megértésével, az egészséges életmód elterjesztésével, a generációk 
tiszteletén alapuló egészséges családmodellek létrejöttével, a gyermekek vállalásának ösztönzésével, az 
odafigyelés, gondoskodás és segítségnyújtás elősegítéét a családon és a közösségeken belül, a társadalmi 
különbségek mérséklését, továbbá a lakosság biztonságérzetének növelését. 
 
A megyei területi célokhoz Gyöngyöstarján a Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengelyhez 
kapcsolódással, a Mátra hegység által kínált adottságok (erdő, kastélyok, ásványok) kiaknázásával kíván 
csatlakozni. Fontosnak tartja az önkormányzat a mátrai borvidék helyi borászainak turisztikai 
termékkínálatban való részvételét. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kiemelten egyetért a megyei önkormányzat alábbi stratégiai 
céljaival és fejlesztései során az alábbi intézkedéseket, beavatkozási pontokat helyezi előtérbe: 
2.1. Prioritás: A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával  
 
2.1.1. intézkedés: Üzleti környezet javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése 
 
2.1.1.4. beavatkozás: Iparterületek infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése 

ipar telepítésére alkalmas terület kialakítása, illeszkedve a helyi környezeti, természeti, 
társadalmi viszonyokhoz 

2.1.1.5. beavatkozás: Piacra jutás segítése 
a külső tőkebefektetések ösztönzése, a hatékony településmarketing, a települési gazdasági célú 
beruházások ösztönzése illeszkedve a térségi célokhoz 
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2.2. Prioritás: Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés 
 
2.2.1. Intézkedés: Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése  
 
2.2.1.1. beavatkozás: Szállás és szolgáltatásfejlesztés 

az átlagosan eltöltött vendégéjszakák számának növelésére, a húzó turisztikai ágazatok 
szolgáltatásaik színvonalának és minőségének javítására kell koncentrálni 

2.2.1.2. beavatkozás: Új innovatív megoldások és turisztikai attrakciók létrehozása a helyi gazdaság 
élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás érdekében 

beavatkozás az önmagában is piacképes, nagyobb tömegek mozgatására is alkalmas, turisztikai 
vonzerővel bíró attrakciók bevezetésére koncentrál 

 
2.2.2. Intézkedés: Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése  
 
2.2.2.2. beavatkozás: Kulturális örökségre alapuló turizmus fejlesztés 

különösen fejleszthető területek a kulturális örökségre és értékekre épülő, rendezvényturizmus, 
történelmi turizmus, vallási turizmus 

2.2.2.4. beavatkozás Bor- és gasztronómia turizmus fejlesztése 
gasztronómiai adottságainak kiaknázását jelentősen segítheti a borturizmus, hiszen a bor és 
gasztronómia turizmus népszerűsége egyre növekszik 

2.2.2.5. beavatkozás Aktív turizmust szolgáló feltételrendszer kialakítása 
megfelelő mennyiségű kiépített kerékpárútra, illetve ezek egy hálózatba történő egyesítésére van 
szükség 

 
2.3. Prioritás: Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés 
 
2.3.2. Intézkedés: A helyi termékek versenyképességének növelése termékpálya modellek 
kialakításával 
 
2.3.2.1. beavatkozás: Rövid ellátási lánc (REL) kialakításának támogatása helyi piacok létrehozatalával 

A helyi termékek árusításához helyi kiskereskedelmi piacok és helyi kisboltok létrehozatalára van 
szükség, melyek hozzájárulhatnak a helyi termelők által előállított, a tömegcikkeknél 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszerek elterjedéséhez. 

 
2.4. Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése  
 
2.4.1. intézkedés: A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése 
 
2.4.1.2. beavatkozás: Óvodai szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli biztosítása 

Ezen beavatkozás keretében a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt 2014-től esetlegesen fellépő 
férőhelyhiány miatti óvodai kapacitásbővítés biztosítása illetve az óvodai ellátások 
infrastrukturális fejlesztése (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, indokolt esetben új 
építése) és eszközbeszerzésével. 

2.4.1.3. beavatkozás: Családi napközik fejlesztése 
Cél a családi napközi elérhetővé tétele,  a családi napközikben dolgozók szakmai kompetenciáinak 
fejlesztése, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és 
már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése) 
és eszközbeszerzésével. 

 
2.4.2. intézkedés: Egészséges társadalom kialakítása 
 
2.4.2.1. beavatkozás: A lakosság felvilágosítását szolgáló programok 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségtudatos magatartás megalapozására. Növelni 
szükséges a tanulók egészséggel kapcsolatos tájékozottsági ismeret és készség szintjét. Ezen 
beavatkozás keretében valósulhatnak meg a lakosság közeli (pl. mobil szűrőbuszokkal 
megvalósuló) szűrési programok, a komplex egészségnevelési, felvilágosító programok, az 
egészséges életmód elemeinek terjesztése az egészségmegőrzés és a prevenció érdekében. 

2.4.2.2. beavatkozás: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
A beavatkozás a "társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem" tematikus 
célkitűzések érvényesülése érdekében a megyében található egészségügyi alapellátórendszer 
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(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátást és a védőnői hálózat) és 
önkormányzati járóbeteg ellátás intézményei szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek 
korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza a Semmelweis Terv 
iránymutatásaival összhangban. 

2.4.2.4. beavatkozás: Az egészségügyi intézmények műszerezettségi, informatikai fejlesztése 
Az önkormányzat támogatja a településen működő egészségügyi szolgáltatók fejlestési 
elképzeléseit. 

2.4.2.5. beavatkozás: Idősek életét támogató ellátások és szolgáltatások bővítése, minőségének javítása 
A beavatkozás lehetőséget nyújt arra, hogy az egyedül élő idősek számának növekedésével az 
idősek nappali ellátását biztosítsa illetve a beteg vagy idős családtag ápolásának-gondozásának 
vállalása illetve az egészséges, aktív idősödést támogató programok megvalósítása és fejlesztése (a 
kulturális és egyéb közösségi tevékenységek igénybevételének támogatása, a már működő 
alkotókörök és egyéb közösségi tevékenységek továbbfejlesztése, az idősödő és idős emberek 
számára, a környezetés természetvédelmi tevékenységekbe való bekapcsolódás elősegítése saját 
lakóhelyén és azon kívül is) megvalósulhasson. 

2.4.2.6. beavatkozás: A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

A hátrányos helyzetű személyeket minél szélesebb körben be kell vonni a településeknek 
kötelezően ellátandó feladatok igénybe vételére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki 
szolgálat, családsegítés, idősek nappali ellátása). A beavatkozáson belül támogathatóak a 
funkciójukat vesztett épületek szociális célú hasznosítása, a lakosság szociális alapellátáshoz 
illetve szociális szakellátásához való hozzáférésének elősegítése, a közintézmények 
akadálymentesítése, az önkormányzatoknál esélyegyenlőségi munkatárs, illetve szociális 
munkások alkalmazása illetve a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek folyamatos képzése, 
valamint az intézményen belüli belső továbbképzések figyelemmel kísérése. 

 
2.4.3. intézkedés: A társadalmi befogadás erősítése a foglalkoztathatóvá válás elősegítésével  
 
2.4.3.7. beavatkozás: közfoglalkoztatás támogató rendszer létrehozása 

A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló 
álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatott 
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. Az értelmes, szervezett, 
ellenőrzött munkavégzés érdekében ugyanakkor szükséges a munkaszervezők/közfoglalkoztatás-
szervezők alkalmazása és kiemelt költségének támogatása, hiszen problémaként jelentkezik, hogy 
a foglalkoztatottak nagy része képzetlen, ezért munkavégzésük fokozott irányítást igényel, kevés 
azonban az irányításra alkalmas foglalkoztatott. Jelentős adminisztratív terhet jelent továbbá az 
önkormányzatok számára a jogosultság megállapítása, a foglalkoztatási szerződések megkötése, 
valamint a rendszeres bérszámfejtés. 

 
2.4.4. intézkedés: A sport, a mozgás, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappillére  
 
2.4.4.3. beavatkozás: Sportlétesítmények korszerűsítése, tornaterem építése, diáksport versenyek 
rendezése és közösségi szabadidős programok támogatása 

Cél a sportpályák felújítása, fogadóépület építése felújítása közösségi tér kialakításával és 
kapcsolódó kisléptékű infrastrukturális fejlesztések 

 
2.4.5. intézkedés: Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra szerepének növelése a 
térségi identitás erősítésében  
 
2.4.5.1. beavatkozás: Általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények és tornatermeik 
infrastrukturális fejlesztése, eszközigényeik fejlesztése 
 A mindennapi testnevelés feltételeinek biztosítására elérendő cél tornaterem építése. 
 
2.5. Prioritás: Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése  
 
2.5.1. intézkedés: Az elérhetőség feltételeinek javítása  
 
2.5.1.1. beavatkozás: Közúthálózat-fejlesztés 

Kiemelt cél az önkormányzat tulajdonában álló kül és belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése, 
autóbuszmegállók kiépítése 

2.5.1.4. beavatkozás: Kerékpárút hálózat fejlesztése 
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Csatlakozás a megépíteni kívánt mátrai kerékpárúthoz 
 
2.5.2. intézkedés: Stratégiai erőforrások megóvása, természet- és környezetvédelem  
 
2.5.2.2. beavatkozás: Ár- és belvízvédelem 

Az önkormányzat tulajdonában és / vagy kezelésében lévő vízfolyások korszerűsítése, 
záportározók felújítása, csapadékvíz elvezetés komplex kezelése 

2.5.2.7. beavatkozás: Környezeti tudatosság ösztönzése 
környezeti szemléletformálás, szelektív hulladékgyűjtés lakossági támogatását elősegítő 
programok megvalósítása 

 
2.5.3. intézkedés: Fenntartható település- és térszerkezet 
 
2.5.3.1. beavatkozás: Az önkormányzati közszolgálatást nyújtó intézmények fejlesztései 
2.5.3.2. beavatkozás: Az épített környezet fejlesztése a vonzó települési arculat megteremtése érdekében 
(A vidéki természeti- és kulturális örökség védelmének támogatása) 

Cél valamennyi közintézmény energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése 
2.5.3.3. beavatkozás: A közösségi terek fejlesztése az életminőség javítása céljából 

közterületek, lépcsősorok, parkok; játszóterek; piacterek; kegyeleti helyek; közösségi helyek: 
művelődési ház, könyvtár, térburkolatok, közvilágítás; közlekedésbiztonság, kisléptékű 
közlekedési fejlesztései, civil szerveződések, hagyományőrző csoportok népességmegtartó 
erejének támogatása 

2.5.3.4.beavatkozás: Települési infrastruktúra fejlesztések a közbiztonság javítása érdekében 
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, együttműködés a rendőrséggel és a polgárőrséggel 
2.5.3.5. beavatkozás: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása 

Infrastruktúrafejlesztés - közvilágítás, ivóvízhálózat kiépítésének támogatása az eddig nem 
ellátott területeken, utcákban 

2.5.3.6. beavatkozás: A helyi identitás megerősítése és közösségformálás, 
közösségformálást erősítő akciók, programok, szemléletformáló kampányok megvalósítása 
együttműködve helyi civil szervezetekkel 

 
2.5.4. intézkedés: Infokommunikációs fejlesztések  
 
2.5.4.2. beavatkozás: Közszféra informatikai fejlesztése; elektronikus közszolgáltatások elérhetővé 
tétele, megismertetése 

az önkormányzat és a hivatal informatikai felkészítése az e-közigazgatás kihívásaira és 
előírásaira, információbiztonsági szakember megbízása 

2.5.4.3. beavatkozás: Az információs társadalom kiépítéséhez szükséges hálózatok fejlesztése 
2.5.4.4. beavatkozás: Digitális írástudatlanság felszámolása, IT technológiák használatának ösztönzése 

Közösségi programok szervezése a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának céljai 
 
Polgármesteri hivatal. 

- Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi közös hivatal működik 2013 márciusa óta. A hatályos törvény 
alapján 2025-ig továbbra is közös hivatal marad. 

- Célunk az ügyfélközpontú ügyintézés és a jó kommunikáció a lakosság és az önkormányzat 
között. A szakképzett hivatali apparátus kialakítása, naprakész ismereteinek biztosítása. 
Munkavégzéshez szükséges elektronikai háttér biztosítása, újítása elengedhetetlen az 
elkövetkező időszakban. 

Képviselő-testületi munka. 
- A képviselő-testület szerepvállalásának erősítése a lakosság és a helyi közösségeknek a települést 

érintő önkormányzati döntésekben való részvétele érdekében, a bizottsági munka 
hatékonyságának javítása. A helyi civilszervezeteknek az önkormányzati döntés előkészítő 
folyamatba való fokozottabb bevonása. 

Település üzemeltetés. 
- Az önkormányzati bel és külterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.  
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok. (zöldterületek gondozása, fák szükséges 

gallyazása, ravatalozó karbantartása.) 
-  A község belterületein zöldterületek karbantartása, virágosítás. 

Egészségügyi ellátások. 
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- A színvonalas egészségügyi ellátáshoz szükséges önkormányzati segítség megadása és a 
szűrőprogramok támogatása. 

Szociális feladatok. 
- Alapellátások színvonalas, hatékony és takarékos működtetése, a nyugdíjasok szabadidő 

eltöltési lehetőségeinek bővítése. 
- A munkanélküliség csökkentése érdekében a foglalkoztatás bővítése, közfoglalkoztatási 

lehetőségek kiterjesztésével. 
- Otthonteremtési támogatás nyújtása 
- Szociális földprogram szervezése 
- Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális támogatások nyújtása 

Köznevelési feladatok 
- Az óvodai nevelés, mint önkormányzatnál maradt köznevelési feladat megszervezése, helyi 

neveléspolitika kialakítása az intézményvezetők és a szülők bevonásával. 
- Óvodai infrastruktúra fejlesztés 
- Az önkormányzat működtetési kötelezettsége alá eső oktatási épületek karbantartása. 
- Tehetséges fiatalok támogatása 

Sportfeladatok 
- Helyi sportklub, sportszervezetek működésének támogatása 
- Infrastruktúra fejlesztése.  

Kulturális, közművelődési feladatok. 
- A helyi könyvtár állományának bővítése, a nyitvatartás helyi igényekhez való igazítása, 

szolgáltatás fejlesztése a látogatók számának növelése érdekében. 
- Közösségi tér biztosítása 
- Helyi rendezvények szervezése, helyi értékek hagyományok bemutatása. 
- Írott és elektronikus sajtón keresztül biztosítani a nyilvánosságot, tájékoztatás, információs 

felületek biztosítása a lakosság részére. (helyi újság, honlap.) 
Környezetvédelem 

- Önkormányzati intézmények energia ellátásának fejlesztése, megújuló energia hasznosításával. 
- Parkosítás fásítás, zöldterületek növelése gondozása. 
- Illegális szemétlerakók felszámolása. 
- Ivóvíz és szennyvíz kezelés, minőségjavítás. 

Vagyongazdálkodás 
- Meglévő vagyon őrzése, gyarapítása. 
- A vagyon hasznosítása, bérbeadása. 
- Vagyonfelélés elkerülése. 

Idegenforgalom 
- A település arculatának, küllemének javítása, a turisztikai vonzerő megteremtése, fokozása. 
- Helyi szokások, hagyományok felelevenítése, megtartása, helyi értékek megőrzése 
- Testvérkapcsolatok ápolása bővítése 

  
Gyöngyöstarján a Mátra déli lábánál fekvő település, ahol jellemzően a mezőgazdaság és a borászat adja 
a lakosság nagy részének a megélhetését. Ipar, a település adottságainál fogva minimális. Ennek további 
fejlesztése természetesen lehet cél, de a realitások a mezőgazdasági termékek feldolgozását teszik 
kézenfekvővé. Ez saját erőből nem megvalósítható, inkább a vállalkozók ösztönzése a cél, akár saját 
terület felajánlásával is.  Önkormányzatunk mezőgazdasági területe 40 hektár legelő. Ennek 
hasznosítását bérbeadással, vagy felvállalva az állattartás minden kockázatát lehet bővíteni. Kisebb 
táblában, konyhakert szerűen termeljük meg a konyhánk számára a burgonyát, zöldségeket. Szeretném 
jelezni, hogy ezen célok elérését csak megfelelő számú és alkalmas dolgozókkal lehet biztosítani.  
 
Cél: Adott gazdasági tevékenység eredményei helyben hasznosuljanak, akár mint 
megvásárolható termék, elérhető szolgáltatás, vagy mint munkahely és jövedelem. Helyi 
érdekű gazdaságfejlesztés legyen.  
 
 
 

IV. Napirend: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
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Kiss Viktor: Az elektronikusan megküldött anyagban olvasható az Intézményi térítési díjak 

felülvizsgálatáról.  Ezzel kapcsolatban, kérdés?  

Amennyiben nincs kérem szavazzunk a rendelet tervezetről. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő rendeletet alkotta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 8.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati intézmények nyersanyagnormáiról, térítési 

díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 
 

 
V. Napirend: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
 

Kiss Viktor: Az elektronikusan megküldött anyagban olvasható a 2019 évi költségvetési rendelet 

módosítás. Ezzel kapcsolatban, kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a rendelet tervezetről. 

Előterjesztésben részt vevők: Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság, mely a 

rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő rendeletet alkotta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének   10/2020. (VII. 8.) 
önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 
 
 
VI. Napirend: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 
elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 
Kiss Viktor: 

Előterjesztésben részt vevők: Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság, mely a 

rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 

Kiss Viktor: Az elektronikusan megküldött anyagban olvasható a 2019 évi zárszámadás. Ezzel 

kapcsolatban, az illetékes kolléganő felé kérdés?  

Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet tervezetről. 

 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VII. 8.) 
önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) 



191 
 

 
 
VI./A Napirend: Folyamatban lévő beruházások beszerzéseinek selejtezése 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 
Kiss Viktor: A korábban elindított, de meg nem valósult beruházások határideje lejárt, ezért azok 

selejtezése indokolt és szükséges. További kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem 

szavazzunk a határozati javaslatról. 

A képviselő testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Folyamatban lévő beruházások beszerzéseinek selejtezése 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi folyamatban lévő beruházások 
beszerzéseit selejtezi: 
1. Nagyréde-Gyöngyöstarján útszakasz megvalósítása 2010. év: Tervezési költségek br. 1 347 025 Ft 
2. Iskolai sportudvar kialakítása 2014. év: Építési műszaki dokumentáció és költségvetés elkészítése br. 
212 500 Ft. 
3. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére VP 
pályázat (elutasítva) 2016. év: óvoda felmérési dokumentáció, energetikai tanúsítvány, pályázati 
dokumentáció és költségvetés készítése br. 1 079 500 Ft 
4. Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva című, KEOP-2011-4.9.0 számú pályázati felhívás (elutasítva) 2011-2012. év: 
4.1. Tulajdoni lap másolat 6250 Ft 
4.2. Tulajdoni lap másolat 18 750 Ft 
4.3. Energetikai audit készítése 1 905 000 Ft 
4.4. Tulajdoni lap másolat 37 500 Ft. 
4.5. Pályázati dokumentáció 2 159 000 Ft. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
VII. Napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásról 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 15. számú melléklete) 
Dr. Jakab Csaba: Ezúton szeretném megköszönni a nyugdíjba készülő Ludányi Zoltánné adóügyi 

ügyintéző munkáját, amit hosszú éveken keresztül kifejtett az önkormányzat érdekében. Kívánok neki 

hosszú nyugdíjas életet. 

Kiss Viktor: Az elektronikusan megküldött anyagban olvasható a beszámoló, ezzel kapcsolatban 

kérdés? 

Amennyiben nincs kérem fogadjuk el a beszámolót. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a beszámolót 

határozathozatal nélkül elfogadta. 

 
VIII. Napirend: A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a vezetői ellenőrzési 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete) 
Dr. Jakab Csaba: A belső ellenőrzési feladatokat a tavalyi évben is a kistérség látta el. A vezetői 

ellenőrzés keretében 2019. évben a 2018-ban egyesületeknek átadott pénzeszközök felhasználását 

ellenőriztük. 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról! 
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A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1. Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső 
ellenőrzési tevékenység 2019. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült 
jelentést. 
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat- kivonat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 

A Képviselő-testület a 2019. évben végzett külső ellenőrzésekről, valamint az önkormányzati 

támogatások felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul 

vette. 

 

IX. Napirend: Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
működéséről  
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete) 
Dr. Jakab Csaba: 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozati javaslatról! 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta 
a 2019. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelést és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. 
évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot a Kistérségi Humán Szolgáltató 
Központ részére küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 

X. Napirend: Tájékoztató a 2019. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete) 
Dr. Jakab Csaba: Kiegészítésem az előterjesztéshez nincs. 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozati javaslatról! 
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A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
a 2019. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági beszámoló elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta 
a 2019. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelést és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2019. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 

XI. Napirend: Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete) 
Dr. Jakab Csaba: Ezúton köszönöm meg a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

munkáját. 

Kiss Viktor: Az elektronikusan megküldött anyagban olvasható a beszámoló. Köszönöm, hogy 

mindenki lelkiismeretesen végzi a munkáját, hiszen mindenki kell ahhoz, hogy a Hivatalunk jól 

működjön. Ezzel kapcsolatban, kérdés?  

Amennyiben nincs kérem szavazzunk a tudomásul vételről. 

A képviselő testület a beszámolót 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

tudomásul vette. 

 

XII. Napirend: Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról 
 

Kiss Viktor: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerül az idősek napja. Persze ha 

addig valami változás nem történik a koronavírussal kapcsolatban. A javaslatom az, hogy az elmúlt 

évekhez hasonlóan maradjon a 3000 ft-os vásárlási utalvány. További, kérdés? Amennyiben nincs 

kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 

„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: 
- idősek települési támogatása: 3000 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: Kiss Viktor polgármester, Babus Edina bizottság elnöke 
Határidő: 15 napon belül” 
 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
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települési támogatás megállapításáról (idősek napja) 
 

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: 
- idősek települési támogatása: 3000 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: Kiss Viktor polgármester, Babus Edina bizottság elnöke 
Határidő: 15 napon belül 
 

XIII/1. Napirend: Bizottsági tagok választása és eskütétele 
 

Kiss Viktor: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság két külsős tagja, Katona Attila Lászlóné és Kormos István lemondott. 

Javalom a bizottság külsős tagjának Szecskő Andrást megválasztani. 

 

Kérem az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testület fogadja el: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29. napjától az Pénzügyi, 
Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Babus Edina  
tagjai: Ozsvári Dénes, Ludányi Ferenc Tibor, Kovács Menyhértné képviselők, 
külsős tagjai: Major Éva Györgyi, Szecskő András 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat közzétételét. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal” 
 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökéről és tagjairól 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29. napjától az Pénzügyi, 
Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Babus Edina  
tagjai: Ozsvári Dénes, Ludányi Ferenc Tibor, Kovács Menyhértné képviselők, 
külsős tagjai: Major Éva Györgyi, Szecskő András 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat közzétételét. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

 

Felkérem Szecskő Andrást az eskütételre. 

Szecskő András eskütétele. 

(Az esküokmány a jegyzőkönyv 20. számú melléklete) 
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XIII/2. Napirend: Házi segítségnyújtás szakmai program módosítása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: A módosításra a belső ellenőrzés javaslatainak figyelembevételével kerül sor. 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozatról. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
házi segítségnyújtás szakmai programjáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján a házi segítségnyújtás szakmai programjának 
módosítását jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított szakmai programot egységes szerkezetben tegye 
közzé és nyújtsa be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
XIII/3. Napirend: A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: Nincs kiegészítésem az előterjesztéshez. 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2018. (IX. 27.) önkormányzati 
határozatával jóváhagyott Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját az áttekintés után nem kívánja módosítani, változatlan formában elfogadja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

XIII/4. Napirend: Vagyonrendelet módosítása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: A vagyonrendelet módosítására a területadatok pontosítása miatt kerül sor. 

Módosító indítványként javaslom, hogy 0106/ 2/ / Szemétlerakó telep megjelölésű ingatlant az üzleti 

vagyonból a korlátozottan forgalomképes vagyonba helyezzük át. Indoka: az ingatlanon társulás által 

megvalósított beruházás üzleti vagyonon nem valósítható meg. 

Kiss Viktor: aki a módosító indítvánnyal egyetért, kérem szavazzon. 
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A Képviselő-testület a módosító indítvánnyal 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 

mellett egyetért. 

 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a rendelet tervezetről. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta: 

 

Gyöngyöstarján község önkormányzata képviselő-testületének 12/2020. (VII. 8.) 
Önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 
25.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 24. számú melléklete) 
 
 
 
XIII/5. Napirend: Levélszekrény elhelyezése 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete) 
Dr. Jakab Csaba: Nincs az előterjesztéshez kiegészítésem. 

Kiss Viktor: A Magyar Posta Zrt megkereste önkormányzatunkat, hogy a Gyöngyöstarján, Petőfi útra 

a temető felőli oldalon a falu szélén, levélszekrényeket tervez kihelyezni a Lógi és Kaloda dűlő lakói 

részére. Ehhez kérik az önkormányzat beleegyezését, és a közterület használatának engedélyezését. 

Mivel ez egy jó elképzelés, és ezzel segítünk másoknak, kérem a testületet járuljon hozzá a közterület 

használatához. Kérdés, észrevétel?  Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozati javaslatról!. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő  

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
levélszekrény elhelyezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati 
rendelet 5. §-a és a közterületek használatának rendjéről és díjairól szóló 17/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján közterülethasználat megállapodást kössön a Magyar 
Posta Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület Petőfi utca 114/1 hrsz-ú 
ingatlanon a Petőfi Sándor u. 75 számú ingatlannal szemben lévő oldalon az úttest és a köztemető 
kerítése között támponti levélszekrényt helyezzen el. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

XIII/6. Napirend: Tájékoztatás jogszabályváltozásról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete) 
 

Dr. Jakab Csaba: 2021. évtől tilos a zöldhulladék égetése. 

Kiss Viktor: A vízmű fölött szeretnénk egy zöldhulladék telepet létrehozni, ahol kontrollált átvétel 

mellett le is darálnánk a zöldhulladékot, ezzel elkerülve a korábbi hibákat. 

Ludányi Ferenc: Mi lesz a szőlővesszővel? 
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Kiss Viktor: Még nem tudjuk pontosan, hogy mi szerepel a jogszabály változásban, erre vonatkozóan 

lesz-e valami engedmény, elképzelés. Kardinális kérdés lesz, hiszen borvidéken élünk, és nem csak 

Gyöngyöstarjánt érinti ez a probléma. 

 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs, kérem a testület tudomásulvételét. 

A képviselő testület a tájékoztatást 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

tudomásul vette. 

 

XIII/7. Napirend: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázat 
 
Kiss Viktor: A Belügyminisztérium részéről kiírásra került az útfelújítási pályázat. Településünk 

85%-os támogatottság mellett pályázhat 20 millió forintig útfelújításra. Kértem árajánlatot a korábban 

egyeztetett útszakaszokra, amelyek a Dobó út a felső bolttól a hídig, itt az úttest szélesítése mellett 

járható folyóka építésével, a Máriássi út aszfaltozásával, 18 méteren járható folyóka építése, és az Ady 

Endre és Dobó út összekötő részének felújítása szerepel. Kérem a képviselő testület hozzájárulását a 

pályázat beadásához! 

Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, hogy az 
önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Ady Endre utca, Máriássi u., Dobó u. 
felújítására benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (2 502 089 Ft) saját 
forrásként az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2020. július 10.” 
 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, hogy az 
önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Ady Endre utca, Máriássi u., Dobó u. 
felújítására benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 15 %-a, (2 502 089 Ft) saját 
forrásként az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2020. július 10. 
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XIII/8. Napirend Köztisztviselői nap támogatása 
 
Dr. Jakab Csaba: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a köztisztviselői nap megrendezését 200 000 

Ft-tal támogassa 

Kiss Viktor: Köszönöm a képviselő testület támogatását! További, kérdés? Amennyiben nincs kérem 

szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők napja 

megrendezésére Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési tartaléka terhére 

200 000 Ft összeget biztosít. 

 

Felelős: Kiss Viktor polgármester 

Határidő: azonnal” 

 

. 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
köztisztviselői nap támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők napja megrendezésére 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési tartaléka terhére 200 000 Ft összeget 
biztosít. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

XIII/9. Napirend: Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosításáról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete) 
 

Dr. Jakab Csaba: A preambulum szövege helyesen a következő: 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

Kiss Viktor: Aki a módosító indítvánnyal egyetért, kérem szavazzon. 

 

A Képviselő-testület a módosító indítvánnyal 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 

mellett egyetért. 

 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta: 
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Gyöngyöstarján község önkormányzata képviselő testületének 13/2020. (VII. 8.) 

Önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló 

14/2014. (XII. 1.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 28. számú melléklete) 
 

XIII/10. Napirend: Közterület használati díj rendelet módosítása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: Mivel feltett célunk volt, hogy a település életébe az u.n búcsút visszahozzuk, ezért 

javaslom a búcsú alkalmával a mutatványos tevékenységet végzőktől ne szedjünk közterület használati 

díjat. A véleményem az, hogy ezen a napon az önkormányzat nem tesz szert hatalmas összegű bevételre, 

a területhasználat miatt, viszont a lakosságnak és főleg a gyerekeknek plusz egy napot tudunk 

biztosítani, ahol jól érezhetik magukat. Aki a módosító indítvánnyal egyetért, kérem szavazzon. 

A Képviselő-testület a módosító indítvánnyal 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 

mellett egyetért. 

 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta: 

 

Gyöngyöstarján község önkormányzata képviselő testületének 14/2020. (VII. 8.) 

Önkormányzati rendelete a közterületek használatának rendjéről és díjairól szóló 

17/2017. (XII. 18.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 30. számú melléklete) 
 

XIII/11. Napirend: Az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány kuratóriumi 
tagjainak, felügyelőbizottsági tagjainak, alapító okiratának megállapításáról, név- és 
székhelyhasználatáról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. számú melléklete) 
 

Kiss Viktor: Nagy öröm számomra, hogy az önkormányzatunk alapítványa új életre kelt.  Ehhez kell 

a képviselő testület határozata is, amit kérek, mindenki szavazzon meg, hiszen ez kell a cégbíróság felé 

is. Itt szeretnék gratulálni elnök asszonynak és az alapítvány tagjainak. Kívánok nekik jó egészséget és 

sok kitartást munkájukhoz! További, kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozati 

javaslatról! 

 

A képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány kuratóriumi tagjainak, 

felügyelőbizottsági tagjainak, alapító okiratának megállapításáról, név- és 
székhelyhasználatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítvány (3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) alapítója az alábbi határozatot hozta: 
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1. Az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány kuratóriumának elnöke 2020. július 2. napjától 
2023. július 1. napjáig Varnyú Rita, Gyöngyöstarján, Damjanich J. u. 11. szám alatti lakos. 
2. Az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány kuratóriumának tagjai 2020. július 2. napjától 
2023. július 1. napjáig  
- Csomós Andrea Gyöngyöstarján, Dobó u. 27.,  
- Lipovszky-Molnár Zsuzsanna, Gyöngyöstarján, Deák F. u. 10., 
- Kovácsné Antal Tünde, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 32., 
- Sramkóné Kuti Beáta, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 26., 
- Ludányiné Prém Judit, Gyöngyöstarján, Bocskai u. 33. 
szám alatti lakosok. 
3. Az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjai 2020. július 2. 
napjától 2023. július 1. napjáig 
- Földháziné Szalai Ágota, Gyöngyöstarján, Hóvirág u. 18.,  
- Nagyné Záper Krisztina Mária, Gyöngyöstarján, Aradi u. 31. 
- Csernyik Edina Csilla, Gyöngyöstarján, István u. 49.  
szám alatti lakosok. 
4. A Képviselő-testület az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány alapító okiratát a határozat 
mellékletét képező szöveggel jóváhagyja. 
5. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány 
székhelyeként a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. című, Gyöngyöstarján Község Önkormányzat 
tulajdonában álló épületet jelölje meg. 
6. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány 
elnevezésében a Gyöngyöstarján szót használja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester, a jegyző és a kuratórium elnökének figyelmét, hogy a 
változásokat jelentsék be az Egri Törvényszék részére. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 32. melléklete. 

XIII/12. Napirend: Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület tagfelvételi kérelméről, név- 
és székhelyhasználatáról, a vagyonhasználati szerződéséről valamint a Gyöngyöstarjáni 
Községi Sportkörrel kötött vagyonhasználati szerződés felmondásáról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. számú melléklete) 
 

Kiss Viktor: Örömmel vettem tudomásul, hogy megalakult az új sportegyesület, 3 

szakosztállyal. Ezen egyesület tagja szeretne lenni Gyöngyöstarján Község Önkormányzata is, 

melynek én leszek a képviselője. Ehhez kérem a képviselő testület támogatását. Az egyesület 

kérte székhelyhasználatként az önkormányzat címét bejegyezni, valamint a régi egyesülettel a 

vagyonhasználati szerződés felmondása indokolt, ehhez kérem szintén a testület 

hozzájárulását. 

(Megérkezik: Dr. Lipovszky András 17,30-kor) 

 

A képviselő testület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület tagfelvételi kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri felvételét tagként a Gyöngyöstarján 
Községi Sportegyesületbe (Székhely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát a Gyöngyöstarján Községi Sportegyesületben Kiss Viktor 
polgármester látja el, a megbízás visszavonásáig, de legkésőbb a polgármesteri tisztsége megszűnésének 
napjáig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében elfogadja tagként a 
Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület alapszabályát, részt vegyen a közgyűlésen, intézkedjen az 
alapszabályban tagok részére megállapított tagdíj átutalásáról és gyakorolja a tag alapszabályban és 
jogszabályban meghatározott jogait és kötelezettségeit. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A képviselő testület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület név- és székhelyhasználatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarján Községi 
Sportegyesület név- és székhelyhasználatát engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatokat megtegye: 
„Kijelentem, hogy a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. (továbbiakban: ingatlan) használatának 
engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület az 
ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba 
bejegyeztesse és az ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként 
kifüggessze.” 
A használat jogcíme szívességi használat. 
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület a nevében a „Gyöngyöstarján” 
elnevezést használja.” 
A névhasználatért az önkormányzat térítést nem kér. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő testület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (VII. 2.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület vagyonhasználati szerződéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöstarján Községi 
Sportegyesület vagyonhasználati szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján belterület 
Gyöngyöstarján, 455 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 1. szám és Gyöngyöstarján 
belterület Gyöngyöstarján, 452 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 7. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó vagyonhasznosítási szerződést a polgármester Gyöngyöstarján Községi 
Sportegyesülettel megkösse. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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A képviselő testület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkörrel kötött vagyonhasználati szerződés felmondásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2013. július 3-án a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkörrel kötött, Virág u. 7. szám alatti ingatlan 
vagyonhasználati szerződését azonnali hatállyal, a szerződés 4. pontjában foglalt pénzügyi elszámolási 
kötelezettség megszegése miatt felmondja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 

XIII/13. Napirend: Az önkormányzati utak értékesítésérő 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. számú melléklete) 
 

Kiss Viktor: Szabó Zsolt hatvani lakos, a mellékeltben szereplő utak megvásárlási szándékáról 

értesítette önkormányzatunkat. Ezen utak vételára fejében, a külterületen található önkormányzat 

tulajdonát képező 17.7 hektár területet lezúzatja, ami után földalapú támogatást vehetünk igénybe, 

ezzel is növeljük bevételünket, és a terület rendbe lesz téve, amit később saját erőből is rendbe tudunk 

tartani. Ez az ügylet, persze akkor jöhet létre, ha a kért területek mellett másnak nincs tulajdona, és 

ezzel nem okozunk másnak hátrányt. Kérem, a képviselő testület hozzájárulását. További kérdés? 

Amennyiben nincs kérem szavazzunk a határozati javaslatról! 

 

A képviselő testület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
önkormányzati utak értékesítéséről 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló alábbi területeket Szabó Zsolt, 3000 Hatvan, Nagy Sándor u. 
7. alatti lakos részére a területek beépítetlen területté minősítését követően értékesíteni kívánja: 
Gyöngyöstarján külterület 0213 hrsz, 1181 m2 
Gyöngyöstarján külterület 0218/1 hrsz, 2206 m2 
Gyöngyöstarján külterület 0227 hrsz, 7074 m2, 
Gyöngyöstarján külterület 0252/2, 6942 m2, 
Gyöngyöstarján külterület 0252/16 hrsz, 1714 m2, 
Gyöngyöstarján külterület 0252/43 hrsz, 2023 m2, 
Gyöngyöstarján külterület 0258 hrsz, 5636 m2, 
Gyöngyöstarján külterület 0264 hrsz, 7562 m2, 
Gyöngyöstarján külterület 0274/3 hrsz, 3131 m2 
Gyöngyöstarján külterület 0278 hrsz, 1607 m2, 
összesen 39076 m2. 
 A terület vételárát a Képviselő-testület nettó 100 Ft/m2-ben határozza meg. 
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A Képviselő-testület kijelenti, hogy az értékesítendő terület közútként nem funkcionált, a terület 
értékesítése ingatlan megközelítését nem lehetetleníti el, így az ingatlan átminősítését követően 
törzsvagyonból üzleti vagyonba kerül. A Képviselő-testület hozzájárul a kérelmező tulajdonában álló 
szomszédos ingatlanokkal történő egyesítéséhez. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út megszüntetése iránti kérelem benyújtására. 
Az út megszüntetésének eljárási költsége a vevőt terheli. 
3. A Képviselő-testület felkéri Szabó Zsoltot, hogy a határozatnak megfelelően az ingatlan beépítetlen 
területté minősítéséről szóló döntés véglegessé válását követően a változási vázrajzot a határozatnak 
megfelelően készíttesse el és felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz és az adásvételi szerződés 
aláírására az Önkormányzat nevében. Az adásvételi szerződés ügyvédi költsége és az ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos eljárási költségek a vevőt terhelik. 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a vagyonrendelet módosítás előterjesztésére. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

XIII/14. Napirend: „LEADER” Rendezvénytér kialakítása pályázat visszavonása 
 
Kiss Viktor: Kérem a testület jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy a már Támogatói okirattal 

rendelkező pályázattól visszalépjünk. Ennek az oka az, hogy a pályázat amikor elindították 85%-os 

támogatottságról szólt. Sajnos az idő múlásával az építőanyag árak megemelkedtek, és mikorra az 

árajánlatot megkaptuk a korábbi 7 millió forintról szóló kivitelezés 9.5 millió forintnál állt meg. Így az 

a véleményem, hogy a majd 10 millió forintot erre a térre rákölteni értelmetlen. Az eredetileg 2 milliós 

önerő felett még 2.5 millió forintot kellene hozzátenni, amit nem látok észszerűnek, hiszen ebből 

közösségitér soha nem lett volna, ahhoz túl kicsi ez a terület.  További kérdés? Amennyiben nincs 

kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
VP6-19.2.1-22-4-17 jelű, Térségi szolgáltatások kialakítása megnevezésű felhívásra, az önkormányzat 
tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 424 és 425 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó fejlesztésre, 
melynek tárgya és megnevezése „Rendezvénytér kialakítása Gyöngyöstarjánban” beadott pályázatot 
visszavonja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

A képviselő testület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett 

a következő határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
benyújtott pályázat visszavonásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
VP6-19.2.1-22-4-17 jelű, Térségi szolgáltatások kialakítása megnevezésű felhívásra, az önkormányzat 
tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 424 és 425 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó fejlesztésre, 
melynek tárgya és megnevezése „Rendezvénytér kialakítása Gyöngyöstarjánban” beadott pályázatot 
visszavonja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

XIII/15. Napirend: Mosolyfalva Óvoda igazgatójának vezetői pótlékáról 
 
Dr. Jakab Csaba: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet 2020. 



204 
 

július 1-jétől több ponton módosítja a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá tartozó 

közalkalmazottak illetményrendszerét. 

Bevezetésre kerül az ágazati szakmai pótlék továbbá emelkedik az adott köznevelési intézmény gyermek- 

és tanulólétszámától függő magasabb vezetői pótlékok mértéke. 2020. július 1-jétől hatályon kívül 

helyezésre kerül a tagintézmény-vezetők és intézményegység-vezetők pótlékára vonatkozó szabályozás 

(R. 16. § (4) és (4a) bekezdése), ugyanakkor a szakasz kiegészül az alábbiakkal: 

“A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. 

mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmény – tárgyévet megelőző tanév, 

nevelési év – október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján  

legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka mértékű pótlék illeti meg.” 

A polgármester az óvoda igazgatójának kinevezésekor a vezetői pótlék mértékét 2020. augusztus 16-tól 

az illetményalap 40%-ában állapította meg, ezt a fentiek alapján legalább 60%-ban kell megállapítani. 

Kiss Viktor: Ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk az alábbi határozati 

javaslatról: 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 1-jétől a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés 
g) pontja alapján módosítja Gyöngyöstarján Község Polgármesterének 14/2020. (VI. 3.9 határozatát a 
Mosolyfalva Óvoda igazgatójának kinevezéséről és annak utolsó bekezdését a következők szerint 
állapítja meg: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. melléklete és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés 
g) pontja alapján Szecskő Tiborné, a Mosolyfalva Óvoda igazgatójának intézményvezetői pótléka 2020. 
augusztus 15. napjától a pótlékalap 60%-a.” 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás 

mellett egyetért. 

 

A képviselő testület 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 

 
Mosolyfalva Óvoda igazgatójának vezetői pótlékáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 1-jétől a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés 
g) pontja alapján módosítja Gyöngyöstarján Község Polgármesterének 14/2020. (VI. 3.9 határozatát a 
Mosolyfalva Óvoda igazgatójának kinevezéséről és annak utolsó bekezdését a következők szerint 
állapítja meg: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. melléklete és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés 
g) pontja alapján Szecskő Tiborné, a Mosolyfalva Óvoda igazgatójának intézményvezetői pótléka 2020. 
augusztus 15. napjától a pótlékalap 60%-a.” 
 
 




