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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24.-én 
17.05 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 
Kovács Menyhértné képviselő  
Dr. Lipovszky András képviselő (17:20 perctől) 
Ozsvári Dénes képviselő 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Keszte Tibor iskolaigazgató 
 Szecskő Tiborné óvoda igazgató 
 Nádasdi Lászlóné Pávakör 
 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 5 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Kiss Viktor:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Kovács Menyhértné 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 sorrendjében eltér a meghívóban szereplő 
napirendtől.  
 
Ennek megfelelően: 
Napirendi javaslat: 

 
1./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól 

Előadó: általános iskola intézményvezetője 
 
2./ Beszámoló a Mosolyfalva Óvoda 2019/2020. oktatási évről 
  Előadó: Mosolyfalva Óvoda igazgatója 
  Előkészítésben részt vevők: Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság 
 
3./ Pávakör beszámolója 
  Előadó: Nádasdi Lászlóné 
 

4./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
5./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
6./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési  

       Bizottság 
 

 7./ A támogatásban részesült egyesületek 2020. évi beszámolója 
  Előadó: egyesületek elnökei  
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 8./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester  

 
 9./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
  Előadó: Kiss Viktor polgármester  
 

10./ 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. 
 
 
1./Általános iskola beszámolója 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Keszte Tibor: Amennyiben van további kérdés szívesen válaszolok.  
 

Dr. Lipovszky András képviselő részvételével folytatódik az ülés (17:20 perctől) 
 
Nagyné Záper Krisztina: Az iskola kapott az alapítványtól 50.000.-Ft-ot könyvjutalom vásárlására. 
Kiss Viktor: Az Intézkedési tervben szereplő osztályonkénti létszám az előírások szerint betartható-e? 
Keszte Tibor: Igen, csak a tanulószobán nem tudjuk ezt megvalósítani. 
Kiss Viktor: A kézfertőtlenitő használatát be tudják-e tartani? 
Keszte Tibor: Igen ellenőrizzük, betartja mindenki. 
Babus Edina: Osztálybontást lehetne csinálni a vírushelyzetre való tekintettel, gondolok én a 3. 
osztályra. 
Keszte Tibor: Lehet kérvényezni, a tankerület dönt, de beszélek Horváth Márta igazgató asszonnyal és 
visszajelzek. Ön kapott már visszajelzést a levelére? 
Babus Edina: Nem 
Kiss Viktor: Az lenne a kérésem, ha probléma van az étkezéssel kapcsolatban, azt jelezzék az óvoda 
vezetőjének, vagy Igazgató Úr jelezze felém. 
Keszte Tibor: Rendben. 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés az igazgató úrhoz? Amennyiben nincs megköszönöm a tartalmas 
tájékoztatást és kérem tudomásulvételét, majd rátérnénk az óvoda beszámolójára. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett tudomásul vette. 
 
 
2./Mosolyfalva Óvoda beszámolója 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Szecskő Tiborné: Amennyiben van további kérdés szívesen válaszolok. 
Ozsvári Dénes: Felvetődött a bizottsági ülésen, hogy nagy szükség lenne egy állandó karbantartóra. 
A jövő évre nézve ezt tartsuk szem előtt. 
Kiss Viktor: Egy 4 órás karbantartót, ha a költségvetés engedi, célszerű lenne alkalmazni, hiszen a 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy van napi szinten is tennivaló. 
A Facebook-on tartott szülői értekezletek mennyire tudnak jól működik? 
Szecskő Tiborné: Nagyon jól működik, jók a tapasztalatok, a szülők is gyorsan alkalmazkodtak, 
valamint napi szinten tudunk beszélni velük. 
Kiss Viktor: A leendő első osztályos tanítót próbáljuk minél többször bevonni a nagycsoportos 
óvodások életébe! 
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Szecskő Tiborné: Mindig meg vannak hívva a rendezvényekre, tájékoztatjuk Őket mindenről.  
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés az igazgató asszonyhoz? Amennyiben nincs megköszönöm a 
tájékoztatást és kérem tudomásulvételét, majd rátérnénk a Pávakör beszámolójára. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett tudomásul vette. 
 
 
3./ Pávakör beszámolója 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
Nádasdi Lászlóné: Sajnos az idén kevés rendezvényünk volt a vírus miatt. Az elnyert pályázatban 
szereplő citerák beszerzése már folyamatban van. A ruhák, póthajak megrendelése is megtörtént. 
Készülünk a jövő évi „20 éves” jubileumi rendezvényünkre 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs megköszönöm a tájékoztatást és kérem 
tudomásulvételét. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
tudomásul vette. 
 
4./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
- Buszmegálló festése, kopolit üvegek cseréje, pótlása, csatorna cseréje megtörtént 
-  07.26-án esőzés miatt Tűzoltó úton homokzsákkal kellett segíteni. 
-  óvoda udvar takarítása, fakivágással megtörtént 
-  Óvoda műszaki átadása megtörtént 
-  Vásároltunk 2 db köbös IBC tartályt, mivel az elmúlt egy évben szükség lett volna ivóvízre, de nem 
volt semmilyen tároló tartály, így 1 db kizárólag ivóvíz használatára lesz használva, a másikat pedig 
locsolásra, egyéb víztárolásra lesz használva. A kölcsönkapott tartályt pedig vissza tudjuk adni. 
-  a temetőben a több éve felhalmozott gallyak elégetésre kerültek, a bánya segítségével pedig 
tereprendezés is megtörtént. Köszönjük az önzetlen segítséget a bányának. 
-  Beadásra került a Leader pályázaton keresztül a kamerarendszer fejlesztése. 
-  Megkaptuk a Támogatói okiratot és a pénz is átutalásra került a nyertes Magyar Falu Programban a 
járdaépítésre. 
-  A traktor után lévő zúzót szervízelni kellett, mert eltörött a tengely, ezt megelőzően, alkatrészt kellett 
benne cserélni. 
-  kis traktort kellett javíttatni 
-  Megkaptuk a Támogatói okiratot és a pénz is átutalásra került a nyertes Magyar Falu Programban a 
közterület karbantartásra szolgáló eszközökre. 
- újabb 2 db Magyar Falu pályázat került beadásra (építési telek kialakítása, műv ház világításának 
korszerűsítésére.) 
- BM-es pályázat került beadásra, út felújításra  
- PM-es pályázat került beadásra melegítő konyha felújítására 
- A vírus terjedése miatt új rendszabályok kerültek bevezetésre mind az óvodában, mind a hivatalban. 
- befejeződött az óvoda udvar fejlesztése, műszaki átadás megtörtént 
- Mosolyfalva Óvodában az óvó-, dadus, konyhás nénik önzetlen kétkezi munkájuk által megújultak az 
óvoda udvaron lévő játszó eszközök, kerítések. 
- Az óvoda elavult szennyvíz vezetékének cseréje megtörtént. 
- Heves Megyei Hírlap szervezésében író-olvasó est került megszervezésre. 
- Megalakult az új sportegyesület, a pálya körül a kerítés szülők segítségével lefestésre került. Ozsvári 
Dénes képviselő társunk tiszteletdíjának egy részét felajánlotta, így abból festéket vásároltak. 
- a közterületek karbantartása, tisztán tartása folyamatos 
- rendbe lett téve a rekultivált szeméttelep területe, u.n. dögkút környéke is rendbe lett téve, tervezzük 
a körbekerítését. 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs kérem a beszámoló tudomásulvételét. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett tudomásul vette. 
 
 
5./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról  
 
- 22/2020. (VII. 2.) KT a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról, 
elfogadva 
- 23/2020. (VII. 2.) KT Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról, elfogadva 
- 24/2020. (VII. 2.) KT a 2019. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági beszámoló elfogadásáról, 
elfogadva 
- 25/2020. (VII. 2.) KT települési támogatás megállapításáról (idősek napja), elfogadva 
- 27/2020. (VII. 2.) KT házi segítségnyújtás szakmai programjáról, elfogadva 
- 29/2020. (VII. 2.) KT levélszekrény elhelyezéséről, elfogadva 
- 30/2020. (VII. 2.) KT önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázatról, elfogadva 
- 35/2020. (VII. 2.) KT Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület vagyonhasználati szerződéséről, 
elfogadva 
- 36/2020. (VII. 2.) KT Gyöngyöstarjáni Községi Sportkörrel kötött vagyonhasználati szerződés 
felmondásáról, felmondva 
- 41/2020. (VII. 30.) önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat benyújtásáról, benyújtva 
- 42/2020. (VII. 30.) egyesületek, csoportok többlettámogatásáról, elfogadva 
- 43/2020. (VII. 30.) az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvánnyal kapcsolatos döntésről, 
elfogadva 
- 44/2020. (VIII. 12.) települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról, benyújtva 
- 47/2020. (VIII. 12.) Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület részére visszatérítendő támogatás 
biztosításáról, elfogadva 
 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó ülésünk óta, átruházott hatáskörben: 3 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. 
 
6./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: Az első része az előterjesztésnek beszámoló június 30-ig az első félévről. 
Kiss Viktor: 
 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
tudomásul vette. 
 
Dr. Jakab Csaba: A második része az előterjesztésnek a rendelettervezet és mellékletei. 

Kiss Viktor: További kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk az előterjesztett rendelet 

tervezetről. 

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

a következő rendeletet hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (IX.29.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.  

(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
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7./ A támogatásban részesült egyesületek 2020. évi beszámolója 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs kérem a beszámolók tudomásulvételét. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolókat 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett tudomásul vette. 
 

 
8./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2020. (IX. 24.) KT 
határozata 

 
Bursa Hungarica pályázat kiírása 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi fedezetet 
– maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület a 
Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. október 1. 
 
 
9./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról! 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2020. (IX. 24.) KT 
határozata 

 
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 9-én (hétfő) 18 órakor 
közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
1. Tájékoztató a község környezeti állapotáról, ezen belül a csapadékvíz-elvezetés helyzetéről 
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2. Kérdések, javaslatok megvitatása 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a helyben 
szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
10./ Indítványok, egyebek 
 
a). Fornettis üzlethelyiség bérbeadása 

 
Kiss Viktor:  Az elmúlt napokban helyi lakos keresett meg, aki bérbe venné a volt Fornettis helyiséget 
az aktuális bérletidíj ellenében. Kozmetika, szépség szalont szeretne üzemeltetni. A kérése az lenne, 
számoljuk be a felújítási költséget a bérleti díjba. Kértem tőle egy költségvetést a felújításról, ami alapján 
látni fogjuk, hogy milyen összegből kívánja megcsinálni a felújítást, ez valamennyire tükrözi majd a 
szándékot is, és a költségvetés alapján tudunk majd dönteni, hogy milyen összeget számolunk bele a 
bérleti díjba. A helyiség egyébként valóban festésre, felújításra szorul. 
 
 
b). Mos0lyfalva Óvoda alapító okirat módosítás 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 

 
Kiss Viktor: 
További kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2020. (IX. 24.) KT 
határozata 

 
Mosolyfalva Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyfalva Óvoda 
Alapító Okiratának - módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Mosolyfalva Óvoda Módosító Okiratát jelen határozat 1. mellékleteként 
jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Mosolyfalva 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: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) 
 
 
c). Telek értékesítési lehetőség, olajsajtoló üzem részére 
 

(A megkeresés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: Nagy Károly megkeresett, hogy lenne egy cég, aki építési telket keres egy olajsajtoló üzem 
megvalósításához. Jelenleg a 1074 hrsz számú telek az, ami szóba jöhet értékesítés szempontjából. Ez a 
telek a Borjúmálynál van, szomszédos, a Magyar Falu pályázatban beadott telekkel, amin építési telkeket 
szeretnénk kialakítani. A telek jelenleg szikkasztóként funkcionál, mert a Kovács Pincénél keletkező 
csapadékvíz elvezetése a kb 70 években kialakított és az út alatt található 600-as áteresz erre a területre 
vezeti a vizet. 
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Az olajsajtoló üzem 1000m2-es csarnok, magassága 9 méter lenne mellette egy 14 méteres silóval, jövő 
év végére kellene felépíteniük. A beadott dokumentumok nem tartalmaznak hatástanulmányt az épülő 
üzem környezetével kapcsolatban, valamint elég hiányosak, több helyen lejárt határidősek. 
A 1073 hrsz-ú telek ára, a Kovács Pince részére a korábbi vezetés által meghatározott összeget alapul 
véve került kiszámításra, amely hozzávetőlegesen bruttó 6,5 millió forint lenne. 
El kell döntenünk értékesítsük a telket vagy sem. 
Babus Edina: Ha lakótelkeket akarunk kialakítani akkor szerintem nem célszerű egy üzemet oda 
engedni. A Magyar Falu építési telkek kialakítása pályázatban szerepel a kötelező értékesítés 3 éven 
belül, független értékbecslő által kiállított értékbecslés, és jegyzői nyilatkozattal alátámasztott piaci áron, 
magán személyek számára és otthonteremtési céllal. Én nem hiszem bárki megvenné a kialakításra 
kerülő telkeket, ha a szomszédjába egy üzem lenne. 
Ezt is figyelembe kell vennünk. 
Dr. Lipovszky András: Véleményem szerint ez a Kovács Pincével is etikátlan lenne, mert tönkre tenné 
a kilátást, ha már megvalósult egy ilyen színvonalas borászat, ami emeli a falu vonzerejét. Remélhetőleg 
sok vendég érkezik majd hozzájuk azoknak sem lenne jó véleménye arról, ha egy üzemet engednénk fel 
építeni ott. Mátra alja, Gyöngyöstarján borász falu véleményem szerint oda nem kellene egy üzem. 
Nagyné Záper Krisztina: Azt is figyelembe kell vennünk, hogy iparűzési adó hozadéka jelentős lehet, 
ami bevételt jelent a falunak. Munkahelyeket is teremt. De természetesen a falura, a lakókörnyezetre 
gyakorolt hatást is figyelembe kell vennünk, mert senki nem szeretne közvetlen szomszédnak egy üzemet 
és sajnos itt már a meg lévő lakóépületek is nagyon közel lennének, nem beszélve a kialakításra kerülő 
új telkekről. 
Kiss Viktor: Ha kertes lakóövezetet szeretnénk kialakítani akkor nem célszerű értékesíteni üzem 
céljára a telket. A fölötte lévő, kialakításra kerülő hat telek értékesítéséből is származik bevételünk. 
Sajnos másik területet nem tudunk helyette felajánlani. A falunak nincs a tulajdonában már olyan 
terület, amit értékesítésre felajánlhatna. 
Kovács Menyhértné: Az elhangzottak alapján én is támogatom azt, hogy nem célszerű üzem számára 
értékesíteni a területet, ha kertes lakóövezet megvalósítása van folyamatban a szomszédos területen. 
Ozsvári Dénes: A Borhy-Tanyánál is nézhetnének területet, igaz az már nem a falu tulajdona, de az 
iparűzési adót a falunak fizetné. 
Kiss Viktor: Tudomásom szerint, Borjúmály-tanya is szóba került, de a tulajdonossal nem tudtak 
megegyezni. A tanyával szemben már egy ipari park jellegű terület van kijelölve, ez a területrendezési 
tervben is szerepel, ott lehetett volna, vagy vannak ott magán telkek, amik alkalmasak erre a célra. 
Természetesen az önkormányzat mindenben segítséget nyújt, ha sikerül akár magán telket megvásárolni 
az üzem megépítéséhez. A kérelmezőt tájékoztatom, hogy az ingatlant nem kívánjuk eladni. 
 
A testület a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül tudomásul vette. A telket nem kívánja 
a testület értékesíteni üzem céljára. 
 
 
d). Házi segítségnyújtás működtetésének megvitatása 
 
Kiss Viktor: Mint már korábban beszéltünk róla a falunak jelentős kiadása keletkezik a házi 
segítségnyújtás finanszírozásából. A normatíván felül jelentős összeget kell biztosítani erre a célra. Maka 
Piroskával a Kistérségi Társulás vezetőjével felvettem a kapcsolatot, hogy segítségét és a véleményét 
kérjem, hogyan tudnánk gazdaságossá tenni a házi segítségnyújtást. Kérte, az első félévi adatokat 
küldjük meg neki és ezek alapján javaslatot mond számunkra. Természetesen a két fő alkalmazottat nem 
kívánjuk elengedni, mi ragaszkodunk a jelenlegi gondozó nőkhöz, hiszen mindenki meg van velük 
elégedve, de arra ígéretet is kaptam, ha az átadás mellett döntünk akkor is helyben maradnak, itt 
dolgoznak tovább. 
Babus Edina: Ha átadjuk a feladatot a Kistérségi Társulásnak akkor minden gondozottnak ingyenes 
lesz az ellátás. Szakmai felügyeletet is biztosítanak, amit mi sajnos nem tudunk megoldani. Nagy a 
ráfordítás, amit az önkormányzat fizet éves szinten. Ezzel szemben a Kistérségi Társulás több normatív 
támogatást kap a gondozottak után és ösztönzik, hogy minél több ellátott legyen. 
Nagyné Záper Krisztina: Ha ingyenes lenne az ellátás akkor a faluba is többen kérnék a házi 
segítségnyújtást. Gazdasági oldalát is néznünk kell, hogyan lenne a falunak jobb. 
Kiss Viktor: Ha Maka Piroska véleménye és javaslata megérkezik, akkor tudok pontos számokat 
mondani. Javaslom, hogy a döntést a 2020. 10. 12. rendkívüli testületi ülésre napoljuk el! 
 
A testület a polgármester javaslatát határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
Kiss Viktor: 




