
 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

2012. március 14. napján 17 órakor 
 

megtartott 
 

üléséről készült 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 



 33 

 
 
 
 

Határozat 13/2012. (III. 14.) 2012. évi mozgókönyvtári megállapodásról 

Határozat 14/2012. (III. 14.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek 2012. évi 

meghatározásáról 

Rendelet 5/2012. (III. 19.) AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS 
A VAGYONGAZDÁLKODÁS 

SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓ 

Rendelet 6/2012. (III. 19.) SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSOK 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

Határozat 15/2012. (III. 14.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
szakfeladatrendjéről 

Határozat 16/2012. (III. 14.) A Polgármesteri Hivatal Alapító iratáról szóló 
66/2011. (IX.8.) határozat módosításáról 

Határozat 17/2012. (III. 14.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról 

Határozat 18/2012. (III. 14.) Az Általános Művelődési Központ Alapító 
iratáról szóló 68/2011. (IX.8.) határozat 

módosításáról 

Határozat 19/2012. (III. 14.) Általános Művelődési Központ Alapító 
Okiratáról 

Határozat 20/2012. (III. 14.) Gazdálkodási feladatokat ellátó szerv 
kijelöléséről és munkamegosztási 

megállapodás jóváhagyásáról 

Határozat 21/2012. (III. 14.) Az Általános Művelődési Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

Határozat 22/2012. (III. 14.) A Családi Napközi munkavállalói 
létszámkeretéről 

Határozat 23/2012. (III. 14.) Az Önkormányzat 2012. évi 
sportkoncepciójáról 



 34 

Határozat 24/2012. (III. 14.) Iskolai sportfejlesztésről 

Határozat 25/2012. (III. 14.) Iskolai könyvtárfejlesztésről 

Határozat 26/2012. (III. 14.) Művelődési Ház helyiségbérletéről 

Határozat 27/2012. (III. 14.) Siófok belterület 7452 hrsz-ú ingatlan 
megosztásáról 

Határozat 28/2012. (III. 14.) Dobre-Kecsmár Csaba egri lakos elidegenítési 
és terhelési tilalom törléséről 

Határozat 29/2012. (III. 14.) Vörösmarty utca forgalomszabályozásáról 

Határozat 30/2012. (III. 14.) Őzse László, Szabadság u. 11 szám alatti 
lakos közterület vásárlásáról 

Határozat 31/2012. (III. 14.) Hegyközségi borverseny támogatásáról 



 35 

 
 
Tartalomjegyzék:  
Napirendi javaslat: ................................................................................................................. 37 
Napirend előtt:........................................................................................................................ 38 

1. A két ülés között végrehajtott feladatok:...................................................................... 38 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója ......................................................................... 38 
3. Általános Művelődési Központ tájékoztatója............................................................... 38 
4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság................................................................. 38 

I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása .......... 39 
II. – III. Napirend: Beszámoló Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi ...................... 39 
Társulás működéséről ............................................................................................................ 39 

- Mozgókönyvtári feladatok ellátása ................................................................................ 40 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 13/2012. (III. 14.) számú határozata 

2012. évi mozgókönyvtári megállapodásról ..................................................................... 40 
IV. Napirend: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező célok előterjesztése és meghatározása......................................................... 40 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 14/2012. (III. 14.) számú határozata 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 2012. évi 

meghatározásáról ............................................................................................................... 41 
V. Napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
.................................................................................................................................................. 41 
VI. Napirend: Indítványok, bejelentések ............................................................................. 41 

1. Vagyonrendelet módosítása ......................................................................................... 41 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 
ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 

SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL...... 42 
2. Rendelet szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről ................................ 42 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 6/2012. (III. 19.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL .. 43 
3. Az Önkormányzat szakfeladatrendje ........................................................................... 43 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 15/2012. (III. 14.) számú határozata 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata szakfeladatrendjéről.................................... 43 
4. A Polgármesteri Hivatal  alapító okiratának módosítása ............................................. 45 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 16/2012. (III. 14.) számú határozata.... 45 
a Polgármesteri Hivatal Alapító iratáról szóló 66/2011. (IX.8.) határozat 

módosításáról...................................................................................................................... 45 
5. A Polgármesteri Hivatal  alapító okirata egységes szerkezetben ................................. 48 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 17/2012. (III. 14.) számú határozata 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról ....................................................................... 48 
6. Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása ................................... 49 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 18/2012. (III. 14.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ Alapító iratáról szóló 68/2011. (IX.8.) határozat 

módosításáról...................................................................................................................... 49 
7. Általános Művelődési Központ alapító okirata egységes szerkezetben....................... 51 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 19/2012. (III. 14.) határozata az 
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratáról ........................................................ 51 

8. Munkamegosztási megállapodás.................................................................................. 55 



 36 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 20/2012. (III. 14.) számú határozata 
gazdálkodási feladatokat ellátó szerv kijelöléséről és munkamegosztási megállapodás 

jóváhagyásáról.................................................................................................................... 56 
9. Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata......................... 56 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 21/2012. (III. 14.) számú határozata 

az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról.................................................................................................................... 56 

10. Süni Családi Napközi ................................................................................................. 57 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 22/2012. (III. 14.) számú határozata 

a Családi Napközi munkavállalói létszámkeretéről ........................................................ 57 
11. Iskolaudvaron sportpálya kialakítása ......................................................................... 58 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 23/2012. (III. 14.) számú határozata 

az Önkormányzat 2012. évi sportkoncepciójáról ............................................................ 58 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 24/2012. (III. 14.) számú határozata 

iskolai sportfejlesztésről..................................................................................................... 60 
12. Iskolai könyvtárfejlesztés pályázata........................................................................... 60 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 25/2012. (III. 14.) számú határozata 

iskolai könyvtárfejlesztésről .............................................................................................. 61 
13. ÁMK Művelődési Ház bérbe adása ........................................................................... 62 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 26/2012. (III. 14.) számú határozata 

Művelődési Ház helyiségbérletéről ................................................................................... 63 
14. Siófok belterület 7452 hrsz-ú ingatlan megosztás és tulajdonrész megszüntetése .... 63 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 27/2012. (III. 14.) számú határozata 

Siófok belterület 7452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról .................................................... 64 
15. Dobre – Kecsmár Csaba egri lakos elidegenítési és terhelési tilalom ügye ............... 65 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 28/2012. (III. 14.) számú határozata 

Dobre-Kecsmár Csaba egri lakos elidegenítési és terhelési tilalom törléséről ............. 65 
16. Mosolyért Alapítvány támogatása.............................................................................. 65 
17. Vörösmarty utca zsákutcává való minősítése............................................................. 66 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 29/2012. (III. 14.) számú határozata 

Vörösmarty utca forgalomszabályozásáról ..................................................................... 66 
18. Őzse László Szabadság 11. szám alatti lakos közterület vásárlása ............................ 66 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 30/2012. (III. 14.) számú határozata 

Őzse László, Szabadság u. 11 szám alatti lakos közterület vásárlásáról....................... 67 
19. „Gyöngyöstarján története” című kiadvány története ................................................ 67 
20. Borverseny megrendezése.......................................................................................... 68 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 31/2012. (III. 14.) számú határozata 

hegyközségi borverseny támogatásáról............................................................................ 68 
21. Németország-i Geisinger testvérváros meglátogatása................................................ 68 
22. Képviselői vagyonnyilatkozatok ................................................................................ 68 
 

 
 

 



 37 

 
 
Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. március 14. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
Csontos József  
Bálint Ira 
Szecskő Zsolt (17 óra 40 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Szántó Marianna Általános Művelődési Központ igazgatója 

Kissné Matin Éva Általános Művelődési Központ igazgató helyettese 
Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezető helyettes  
Németh Dóra Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet 
Vezetője 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 képviselő 
közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel. 
 

Napirendi javaslat: 
 

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

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

II. napirend: Beszámoló Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi 
Társulás működéséről 

        Előadó: Németh Dóra Munkaszervezet vezetője  
         

III. napirend:  Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenység- 
 ről 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
IV. napirend: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény- 

 követelményeinek alapját képező célok előterjeszté- 
 se és meghatározása 

 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
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V. napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés 

állományról és behajtásról 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
   VI. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

Napirend előtt: 
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok: 
 
Nagy Károly: 
- A Damjanich utca felújítására beadott hiánypótlás megtörtént, az elbírálásra várnak. 
- Egerszalókon részt vettek egy TÖOSZ által szervezett értekezleten, ahol a jövő évi 

változásokról próbáltak az előadók tájékoztatást adni, de konkrét dolgokat nem nagyon 
tudtak mondani. 

- Három idős, egyedülálló személy kapott egyéni riasztót a polgárőröktől, melyek felszerelése 
megtörtént. 

- A Nőnap március 8.-án megtartásra került. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda beszámolóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 

 
3. Általános Művelődési Központ tájékoztatója  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ beszámolóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A helyi újságot beszélték meg, ami az óta már el is készült.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 

I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtása 

 
Nagy Károly:  
lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 
- A  6/2012.(II. 2.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Dízel zenekar 
támogatásáról – helyiség használat, illetve 
- A 7/2012.(II. 2.) számú határozatában  a Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 
támogatásáról döntött – szintén helyiség használatra vonatkozóan. 
Javasolja, hogy a két lejárt határidejű határozatra vonatkozó jelentést az indítványoknál 
tárgyalja meg a Képviselő-testület, mivel az Általános Művelődési Központ igazgatójának 
ezzel kapcsolatban észrevétele van. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
A 9/2012.(II. 2.) számú határozatában  a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a KEOP 
pályázathoz. 
Jelenti a Képviselő-testületnek, hogy KEOP 4.9.0 pályázat benyújtásához a vállalkozói 
szerződés megkötésre került. 
Kéri a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatra vonatkozó jelentést elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatra vonatkozó jelentést egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 
II. – III. Napirend: Beszámoló Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi     
   Társulás működéséről 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a II. és III. napirendeket egyszerre tárgyalja meg a Képviselő-testület, hiszen a 
két téma szorosan összefügg. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Németh Dóra: 
Előreláthatólag 2013. január 1.-től nagyon sok változás lesz a közigazgatásban.  
Úgy néz ki, hogy társulások továbbra is lesznek, de elképzelhető, hogy nem 25 település fog 
alkotni egy-egy társulást, hanem sokkal kevesebb. 
Ezzel kapcsolatban az előkészületek folyamatban vannak. 
 
Nagy Károly: 
Meggyőződése, hogy szükség van a Társulásokra. 
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Jenei Károly: 
Települési Szilárd-hulladék lerakókat Rekultiváló Társulásnak 12 tagja van.  
Mi lesz, ha megszűnik a Társulás? 
 
Németh Dóra: 
Azok a Társulások, amelyek egy-egy pályázat megvalósítására jöttek létre nem fognak 
megszűnni, működnek tovább. Itt a Többcélú Társulások léte van veszélyben. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a beszámoló elfogadását, s kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, határozathozatal nélkül a Gyöngyös és Körzete 
Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
- Mozgókönyvtári feladatok ellátása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 13/2012. (III. 14.) számú határozata 
2012. évi mozgókönyvtári megállapodásról 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának határozatával elfogadott 
megállapodást jelen határozat mellékleteként a mozgókönyvtári és egyes közművelődési 
feladatok ellátásához nyújtott 2012. évi kiegészítő normatív támogatás átadásáról. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására és 
a megállapodásban foglaltak teljesítésére.  
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  aláírás 8 napon belül, a megállapodás teljesítése 2012. december 31. 

 
 
IV. Napirend: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményköve- 
telményeinek alapját képező célok előterjesztése és meghatározása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 3 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 14/2012. (III. 14.) számú határozata 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 2012. évi 
meghatározásáról 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat 2012. évre az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 

1. Az Alaptörvény hatályba lépésével és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 
ellátása, az új és módosított jogszabályokról tájékoztatás az ügyfelek részére. 

2. A hivatali ügyintézés színvonalának emelése, korszerűsítése, a határidők lehetőség 
szerinti rövidítése; 

3. Az egyes ellátandó munkakörök racionalizálásának megteremtése, az informatikai 
rendszerek használatával az ügyintézés gyorsítása; 

4. A helyettesítés rendjének alkalmazásával az ügyfélforgalom zavartalanságának 
biztosítása, 

5. A helyi közszolgáltatások színvonalának emelése; 
6. A Magyar Kormány, illetve az Európai Unió által biztosított pályázati pénzeszközök, 

valamint más külső támogatások igénybevételének minél hatékonyabb kihasználása, a 
pályázatíró külső szervek hatékony támogatása; 

7. Lehetőség szerint Magyar Kormány, illetve az Európai Unió által kiírt pályázatok 
elkészítése, menedzselése; 

8. A települési honlapon rendeletek, jegyzőkönyvek megjelenítése, az elektronikus 
nyilvánosság biztosítása; 

9. Ügyféltájékoztatók, ügymenetmodellek elhelyezése a honlapon. 
 

Határidő:  2012. december 31. 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

   
 

V. Napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és   
   behajtásról 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A többi településekhez képest igen jó a lakosság adófizetési morálja.  
Kéri a képviselőket, aki a beszámolóban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, határozathozatal nélkül az adó és egyéb 
pénzügyi követelés állományról és behajtásról szóló beszámolót elfogadja. 
 

VI. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés 17 óra 40 perc) 
 
1. Vagyonrendelet módosítása 
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(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Hogyan kezeli a rendszer pl. a szennyvíztisztító művet, vagy a vízi-közművet, hiszen a Vízmű 
Társulás szabályzata nem engedi, hogy a közművek eladásra kerüljenek. Emiatt, véleménye 
szerint a vagyonrendeletben forgalomképtelen vagyonként kellene feltüntetni a vízi-
közműveket. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A vagyonrendelet az ingatlanvagyont részletezi. 
A szennyvíztisztító eddig is benne volt a vagyonrendeletben. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a vagyonrendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítását elfogadja, és az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012. (III. 19.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 

SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
2. Rendelet szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Nagyon sokszor olyan rendeletet alkotnak, melynek megvalósítása, ellenőrzése, lehetetlen. 
Gondol itt pl. a csendháborításra vonatkozó rendeletre, hiszen az Önkormányzatnak nincs 
olyan eszköze, amivel meg tudná mérni a hangerősséget, s ez által ez a rendelet egyszerűen 
betarthatatlan. 
 
Nagy Károly: 
A rendeletekben mindenképpen biztosítani kell a bírság lehetőségét. 
Kéri a képviselőket, aki a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a szabálysértési tényállások hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendeletet elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja. 
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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2012. (III. 19.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

 
 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
3. Az Önkormányzat szakfeladatrendje 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 15/2012. (III. 14.) számú határozata 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata szakfeladatrendjéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
szakfeladatrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Az Önkormányzat alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
430000 Speciális szaképítés 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.  

Ezen szakfeladaton kerül elszámolásra többek között a piac üzemeltetésével 
kapcsoltosan felmerült bevétel és kiadás. 

750000 Állat-egészségügyi ellátás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
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841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
881011 Idősek nappali ellátása  
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés  
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
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931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
811000 Építmény üzemeltetés 
889921 Szociális étkeztetés 
910502 Közművelődési  intézmények, közösségi színterek működtetése 
890441 Részmunkaidős rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Teljes munkaidős huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

Mozgókönyvtári feladatok ellátása, könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb 
tevékenységék (kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, 
vetélkedő, író-olvasó találkozó, kiadványok megjelentetése stb). 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
a) Ifjúság szórakoztatása, nevelése, 
b) felnőtt lakosság közművelődésének szervezése,  
c) szakkörök, tanfolyamok, kiállítások, előadások,  
d) műsoros előadások, bálok rendezése. 

 

4. A Polgármesteri Hivatal  alapító okiratának módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 16/2012. (III. 14.) számú határozata 
a Polgármesteri Hivatal Alapító iratáról szóló 66/2011. (IX.8.) határozat módosításáról 

 
 

A 66/2011. (IX.8.) határozat 3. pontja 

„3. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 
3.1. 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
3.2. 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
3.3. 421100 Út, autópálya építése 
3.4. 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
3.5. 431200 Építési terület előkészítése 
3.6. 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
3.7. 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
3.8. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
3.9. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.  

Ezen szakfeladaton kerül elszámolásra többek között a piac üzemeltetésével 
kapcsoltosan felmerült bevétel és kiadás. 

3.10. 750000 Állat-egészségügyi ellátás  
3.11. 813000 Zöldterület-kezelés 
3.12. 841112 Önkormányzati jogalkotás 
3.13. 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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3.14. 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
3.15. 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
3.16. 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
3.17 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
3.18. 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
3.19. 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
3.20. 841402 Közvilágítás 
3.21. 841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 
3.22. 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
3.23. 842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 
3.24. 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
3.25. 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
3.26. 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
3.27. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
3.28. 862301 Fogorvosi alapellátás 
3.29. 843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
3.30. 881011 Idősek nappali ellátása  
3.31. 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
3.32. 882111 Rendszeres szociális segély 
3.33. 882112 Időskorúak járadéka 
3.34. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
3.35. 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
3.36. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 
3.37. 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
3.38. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
3.39. 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
3.40. 882119 Óvodáztatási támogatás 
3.41. 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
3.42. 882122 Átmeneti segély 
3.43. 882123 Temetési segély 
3.44. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
3.45. 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
3.46. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
3.47. 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
3.48. 882202 Közgyógyellátás 
3.49. 882203 Köztemetés 
3.50. 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
3.51. 889922 Házi segítségnyújtás 
3.52. 889924 Családsegítés  
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3.53. 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk 

3.54. 890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 
támogatásuk 

3.55. 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
3.56. 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
3.57. 890441 Közcélú foglalkoztatás 
3.58. 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
3.59. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
3.60. 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
3.61. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
3.62. 811000 Építmény üzemeltetés 
3.63. 889921 Szociális étkeztetés 
3.64. 910502 Közművelődési  intézmények, közösségi színterek működtetése 
3.65. 890441 Részmunkaidős rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3.66. 890442 Teljes munkaidős huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 
3.67. 910123 Könyvtári szolgáltatások 

Mozgókönyvtári feladatok ellátása, könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb 
tevékenységék (kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, 
vetélkedő, író-olvasó találkozó, kiadványok megjelentetése stb). 

3.68. 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
a) Ifjúság szórakoztatása, nevelése, 
b) felnőtt lakosság közművelődésének szervezése,  
c) szakkörök, tanfolyamok, kiállítások, előadások,  
d) műsoros előadások, bálok rendezése. ”  helyébe 

 

3. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 
3.1. 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
3.2.   890441 Részmunkaidős rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3.3.   890442 Teljes munkaidős huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 
szöveg lép. 

 
A 66/2011. (IX.8.) határozat 6 pontja 

„. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó, valamint ellátja a z Általános 
Művelődési Központ, mint részben önálló költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási 
feladatait.” helyébe 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó, valamint ellátja az Általános 
Művelődési Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási 
feladatait. 

szöveg lép. 

 

Ez a határozat 2012. március 14. napján lép hatályba. Az alapító okirat egységes szerkezetbe 
való foglalását követően ez a határozat hatályát veszti. 
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5. A Polgármesteri Hivatal  alapító okirata egységes szerkezetben 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 17/2012. (III. 14.) számú határozata 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról  

(egységes szerkezetben) 
 
 
1. A költségvetési szerv 
Neve: Polgármesteri Hivatal Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége  

3. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 
3.1.  841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
3.2. 890441 Részmunkaidős rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3.3. 890442 Teljes munkaidős huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 

 
4. Illetékességi területe: Gyöngyöstarján közigazgatási területe 
 
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Gyöngyöstarján 
Önkormányzati Képviselő-testülete 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 
 
6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó, valamint ellátja az Általános 
Művelődési Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási 
feladatait. 
 
7. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak 
jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
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9. a.) A költségvetési szerv bélyegzőjének felirata, lenyomata: 
 

Hosszú bélyegző: 
 

Kerek bélyegző: 
 

b.) Bélyegzők használatára jogosultak: 
 

Mindenkori polgármester 
Mindenkori jegyző 
Mindenkori köztisztviselők 

 
Az alapító okirat 2012. március 14. napján lép hatályba. A jelen alapító okirat 
hatálybalépésével egyidejűleg a 66/2011. (IX. 8.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratáról visszavonásra kerül. 
 
6. Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 18/2012. (III. 14.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ Alapító iratáról szóló 68/2011. (IX.8.) határozat 

módosításáról 
 

 
A 68/2011. (IX:8.) határozat.1. pontjának 

„1. A költségvetési szerv 
Neve: Általános Művelődési Központ 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
 
Intézményegységek: 
1/A. Általános Művelődési Központ, Napköziotthonos Óvoda Gyöngyöstarján 

Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
 
1/B. Általános Művelődési Központ, Általános Iskola Gyöngyöstarján 

Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 7. 
 
1/C. Általános Művelődési Központ, Művelődési Ház és Könyvtár Gyöngyöstarján 

Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
 
1/D.Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Konyha 

Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 

1/E. Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Családi Napközi. 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. ” 
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helyébe 

 

1. A költségvetési szerv 
Neve: Általános Művelődési Központ 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
 
Intézményegységek: 
1/A. Általános Művelődési Központ, Napköziotthonos Óvoda Gyöngyöstarján 

Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
 

1/B. Általános Művelődési Központ, Általános Iskola Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 

1/C. Általános Művelődési Központ, Művelődési Ház és Könyvtár Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 

 
1/D. Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Konyha 

Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
 

1/E. Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Családi Napközi. 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. ” 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u.1. 

 szöveg lép: 

A 68/2011. (IX:8.) határozat.4. pontja 

„. Kiegészítő tevékenység: A Költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem folytat.” 
megszűnik. 

 

A 68/2011. (IX:8.) határozat.5. pontja 

„. Kisegítő tevékenység: A Költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
megszűnik. 

 

A 68/2011. (IX:8.) határozat.9. pontjának 

 
„9. Intézmény típusa: Többcélú közoktatási intézménytípuson belül általános művelődési 

központ 
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő. 

a) A Költségvetési szerv jogi személy,  
b) a Költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal alá 

tagozódik, amely – a két szerv között megkötött Együttműködési Megállapodásnak 
megfelelően – ellátja azon gazdálkodási feladatokat, amelyek személyi és tárgyi feltétele 
az intézményben nem áll fenn.” 

helyébe 

 

9. Intézmény típusa: Többcélú közoktatási intézménytípuson belül általános művelődési 
központ 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő. 
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a) A Költségvetési szerv jogi személy,  
b) a Költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal alá 

tagozódik, amely – a két szerv között megkötött Együttműködési Megállapodásnak 
megfelelően – ellátja azon gazdálkodási feladatokat, amelyek személyi és tárgyi feltétele 
az intézményben nem áll fenn. 

szöveg lép. 

 

Ez a határozat 2012. március 14. napján lép hatályba. Az alapító okirat egységes szerkezetbe 
való foglalását követően ez a határozat hatályát veszti. 
 
7. Általános Művelődési Központ alapító okirata egységes szerkezetben 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 19/2012. (III. 14.) határozata az 
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratáról  

(egységes szerkezetben) 
 

 

1. A költségvetési szerv 
Neve: Általános Művelődési Központ 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
 
Intézményegységek: 
1/A. Általános Művelődési Központ, Napköziotthonos Óvoda Gyöngyöstarján 

Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 

1/B. Általános Művelődési Központ, Általános Iskola Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 

1/C. Általános Művelődési Központ, Művelődési Ház és Könyvtár Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 

1/D. Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Konyha 
Gyöngyöstarján 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 

1/E. Egyéb szervezeti egységek: Általános Művelődési Központ Családi Napközi. 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. ” 
Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével) 
851020 Óvodai nevelés 
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910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 

3. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 
3.1. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

A konyha biztosítja az óvodai, iskolai menza, iskolai napközi, valamint a költségvetési 
szervben dolgozó alkalmazottak étkeztetését. A konyha vendégétkeztetést is ellát. Az 
étkeztetési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az alábbi szakfeladatokon 
látja el: 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

 

3.2. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció 
biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, amely a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Iskolai előkészítő oktatás: 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig az 
óvodába bejáró gyermekek ellátása, óvodai nevelése személyiség fejlesztése 

Engedélyezett férőhelyek száma: 90 fő 
3.3 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  
 

3.4. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 
évfolyam) 

a) Tanköteles tanulók számára szervezett elemi ismereteket nyújtó 1-4 osztályos oktatás, 
legalább 1 osztály évfolyamonként, melynek további célja a középfokú oktatásra való 
felkészítés. Felvehető tanulók maximális létszáma 1-4 évfolyamig: 30 fő/osztály.  

b) Általános Iskolába bejáró tanulók ellátása, 
c) tanórán kívüli szervezett foglalkoztatás az oktatásban részesült tanulók részére 

diáksportkör és szakkörök szervezésével, 
d) házi versenyek, tanulmányi versenyek szervezése és más versenyeken való részvétel, 
e) oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése, szükség szerint szakmai szervek 

igénybevételével, 
f) könnyített testnevelés, gyógy-testnevelés megszervezése, 
g) iskolai könyvtár biztosítása. 
 

3.5. 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 
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a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  
 

3.6. 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 
Felvehető tanulók maximális létszáma 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály.  

a) Tanköteles tanulók számára szervezett elemi ismereteket nyújtó 5-8 osztályos oktatás, 
legalább 1 osztály évfolyamonként, melynek további célja a középfokú oktatásra való 
felkészítés. Felvehető tanulók maximális létszáma 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály.  

b) Általános Iskolába bejáró tanulók ellátása, 
c) tanórán kívüli szervezett foglalkoztatás az oktatásban részesült tanulók részére 

diáksportkör és szakkörök szervezésével, 
d) házi versenyek, tanulmányi versenyek szervezése és más versenyeken való részvétel, 
e) oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése, szükség szerint szakmai szervek 

igénybevételével, 
f) könnyített testnevelés, gyógy-testnevelés megszervezése, 
g) iskolai könyvtár biztosítása. 
 

3.7. 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  
 

3.8. 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
a) Napközi otthonos ellátás – menza, 
b) tanulószoba biztosítása, 
c) napközis pedagógiai célú oktatás megszervezése nevelői felügyelettel. 
 

3.9. 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 

c) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

d) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  

 
3.10. 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

a) segítségnyújtás a házi feladat elkészítéséhez, 
b) segítségnyújtás a tananyag értelmezéshez, 
c) írásbeli feladatok ellenőrzése, 
d) szóbeli kikérdezés. 
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3.11. 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
e) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

f) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  

 
3.12. 889102 Családi napközi 

Húszhetes kortól kezdődően 14 évet betöltő életkori szakaszhoz tartozó gyermekek 
napközbeni ellátása.  

 
3.13. 910123 Könyvtári szolgáltatások 

Iskolai könyvtári szolgáltatások ellátása. 
 

3.14. 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 
Oktatás keretében kötelező testnevelési, illetve diáksport feladat-ellátáson kívüli – a diáksport 
keretébe tartozó tevékenységek ellátása. 

3.15. 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó 
programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadások elszámolása. 
 

4. Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

5. Működési köre:  
Gyöngyöstarján közigazgatási területe, valamint más, nem Gyöngyöstarján község 
közigazgatási területéről érkező tanulók ellátása a maximális létszám erejéig, valamint 
Gyöngyöstarján közigazgatási területe, valamint más, nem Gyöngyöstarján község 
közigazgatási területéről óvódás korú gyermekek, ellátása a maximális létszám erejéig.  

 
6. Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó, felügyeleti szervének neve, 

székhelye: 
Gyöngyöstarján, Önkormányzatának Képviselő-testülete 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór 

tér 3. 
 
7. Intézmény típusa: Többcélú közoktatási intézménytípuson belül általános művelődési 

központ 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő. 

a) A Költségvetési szerv jogi személy,  
b) a Költségvetési szerv az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal alá 

tagozódik, amely – a két szerv között megkötött Együttműködési Megállapodásnak 
megfelelően – ellátja azon gazdálkodási feladatokat, amelyek személyi és tárgyi feltétele 
az intézményben nem áll fenn. 
 

8. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
a) Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 5. szám alatt lévő 

ingatlan (melyben a következő tagintézmények kapnak helyet: az Általános Iskola, a 
Művelődési Ház), azok helyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, 
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berendezéseket, felszereléseket és számítástechnikai eszközöket térítésmentesen 
használhatja. 

b) Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1. 
szám alatt lévő ingatlan helyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, 
berendezéseket, felszereléseket és számítástechnikai eszközöket térítésmentesen 
használhatja. 

A Költségvetési szerv sem, az ingóságokat, sem az ingatlant nem idegenítheti el (kivéve a 
selejtezési szabályzat szerint), és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott 
(adományok) vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. 

 
9. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 

rendje:  
A Képviselő-testület – pályázat alapján – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, és a végrehajtására vonatkozó 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben, 
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a nevelési oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendeletben meghatározott feltételek 
fennállása esetén 5 évre intézményvezetőt nevez ki. 
 

10. A költségvetési szerv bélyegzőjének felirata: 
 
 
Körbélyegző: 

Általános Művelődési Központ, Gyöngyöstarján  
 

Bélyegző használatára jogosultak: 
Mindenkori igazgató 
Mindenkori intézményegység vezető helyettes 
Élelmezésvezető 
Iskolatitkár 

 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó. 
 
Az alapító okirat 2012. március 14. napján lép hatályba. A jelen alapító okirat 
hatálybalépésével egyidejűleg a 68/2011. (IX.8.) határozata az Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratáról visszavonásra kerül. 
 
 
8. Munkamegosztási megállapodás 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 20/2012. (III. 14.) számú határozata 

gazdálkodási feladatokat ellátó szerv kijelöléséről és munkamegosztási megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
 
I. Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete mint a Polgármesteri Hivatal Gyöngyöstarján 
költségvetési szerv irányító szerve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés b) pontja, 10. § (3) és 12. § (4) pontja 
szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező Polgármesteri Hivatalt jelöli ki az Általános 
Művelődési Központ 9. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feladatainak ellátására. 
 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önállóan működő és 
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
Általános Művelődési Központ költségvetési szervek között gazdálkodási, munkaügyi 
feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan munkamegosztási megállapodást 
jóváhagyja. 
 
III. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 64/2011. (IX. 8.) határozata hatályát veszti. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
9. Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szántó Marianna: 
Az elmúlt évben a Gyöngyös és Körzete Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrei 
ellenőrzést végeztek az intézményben, akik apró és formai hibákat tártak fel, melyekre 
vonatkozóan intézkedési tervet kellett készítenie, hogy a hibákat korrigálni fogja. 
A feltárt hibák kijavítása miatt készítette el a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását, s kéri, aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 21/2012. (III. 14.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt 
jogkörében eljárva a Gyöngyöstarjáni Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 



 57 

A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot a Kt. 40. § (13) bekezdésének megfelelően tegye közzé. 
 
Felelős:  Szántó Marianna igazgató  
Határidő:  azonnal 
 
 
10. Süni Családi Napközi 
 
Szántó Marianna: 
A 2012. évi költségvetés tárgyalásánál a Képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 
Családi Napközibe egy fő csökkent munkaképességű személyt, 4 órában alkalmazzon. 
Érdeklődött több helyen, de sajnos e feladatra alkalmas csökkent munkaképességű személyt 
nem talált. Jelentkezett viszont egy olyan személy, aki saját költségén már el is végezte az 
állás betöltéséhez szükséges tanfolyamot és akár azonnal is munkába tudna állni. 
Kéri a Képviselő-testületet, tekintsen el attól, hogy csökkent munkaképességű személyt 
alkalmazzon a Családi Napközibe. 
 
Bálint Ira: 
Tudomása szerint, amikor elkezdte a működését a Családi Napközi akkor több személy is 
jelentkezett az állás betöltésére. Azok a személyek most nem jöhetnek számításba? 
 
Szántó Marianna: 
Igen, volt három jelentkező, de az óta már a másik két személy is el tudott helyezkedni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Amennyiben nem csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaznak a Családi Napközibe, úgy 
az körülbelül 670.000 Ft plusz kiadást jelent az Önkormányzatnak. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy egyelőre vegyenek fel egy személyt napi 4 órában, s később majd meglátják, 
hogyan tovább. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A szóbeli előterjesztés és a javaslat alapján a Képviselő-testület egyhangú szavazással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 22/2012. (III. 14.) számú határozata 
a Családi Napközi munkavállalói létszámkeretéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÁMK 
igazgatójának előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 1 fő 4 órás közalkalmazott kinevezésre kerüljön az 
ÁMK Családi Napközibe a 2012. évi költségvetés terhére. A foglalkoztatott nem csökkent 
munkaképességű. 
 
A hozzájárulás indoka, hogy a költségvetés csökkent munkaképességű személy 
foglalkoztatásának költségeit tartalmazza, ezért a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás 
mértékével az ÁMK kiadásait növelni kell. 
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Felelős:  Szántó Marianna igazgató  
Határidő:  azonnal 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a rehabilitációs hozzájárulás összegét a 
költségvetésbe tervezze be. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző  
Határidő:  2012. április 26. 
 

 
11. Iskolaudvaron sportpálya kialakítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 

 
Dr. Jakab Csaba: 
Az elmúlt évben már beadták az iskolaudvaron sportpálya kialakítására a pályázatot, amely 
nem nyert. 
Az idén ismét lehetőség van a pályázat benyújtására, amire maximum 5 millió Ft önerőt kell 
biztosítania az Önkormányzatnak. 
A pályázat benyújtásához az Önkormányzatnak rendelkeznie kell 2012. évi 
sportkoncepcióval. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a 2012. évi sportkoncepciót, valamint 
a pályázat beadásához biztosítsák az 5 millió forint összegű önerőt. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 23/2012. (III. 14.) számú határozata 
az Önkormányzat 2012. évi sportkoncepciójáról 

 
 

I. Gyöngyöstarján község lakosságszáma 2011. január 1-jén 2468 fő. 
 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatai és 
kötelezettségei 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a 
települési önkormányzat feladata a sport támogatása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. 
§-a alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a sporttal kapcsolatos feladatait és 
kötelezettségeit 2012. évre az alábbiakban állapítja meg: 
 
II. 1.  A helyi sportfejlesztési koncepció és annak megvalósítása 
II. 1.1. Általános célkitűzések 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának célja, hogy kiemelten támogassa a 
gyermekek, fiatalok sportolását, testmozgását, a község egész lakosságának biztosítsa 
a sportolás lehetőségét. E cél elérése érdekében az Önkormányzat részt vesz a 
településen működő nevelési-oktatási intézmények, a sporttal és egészséges 
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életmóddal foglalkozó civil szervezetek, a sportegyesület együttműködésében 
valamint koordinálja az együttműködést. 
 

II.1.2. 2012. évben megvalósítandó feladatok a sport területén  
• A nagypályás labdarúgás a Gyöngyöstarjáni Sportkör szakosztályaként tovább 

működjön, ennek működtetésében az Önkormányzat  szerepet vállaljon, a 
működést anyagilag és erkölcsileg is támogassa; 

• LEADER pályázat benyújtása a sporttelep bővítésére; 
• Iskolai sportudvar kialakítása; 
• Részvétel a Kihívás Napja rendezvénysorozatban; 
• Az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények támogatása; 
• Történelmi eseményekhez kapcsolódó emlékfutások, sportrendezvények 

szervezése. 
 

II.1.3. 2012. évben tervezett előkészítő feladatok 
Felkészülés iskolai tornaterem kiépítésének pályázatára az Új Széchenyi Terv 
keretében.  
 

II. 2.  Együttműködés a Gyöngyöstarjáni Sportkörrel 
Az Önkormányzat a Sportkörrel folyamatosan együttműködik, részt vesz az utánpótlás 
sport támogatásban. 
A Sportkör együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat által fenntartott 
ÁMK Iskolával és Óvodával fociovi és focisuli működtetésére: cél ennek az 
együttműködésnek a fenntartása. 
 

II. 3. Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és 
működtetése 
Az Önkormányzat a sporttelep közüzemi költségeit fedezi. A Sportkörrel való jó 
együttműködés további fenntartása a cél, hiszen a Sportkör jelentős anyagi 
áldozatvállalása mellett valósul meg a feladatellátás. 
 

II. 4. Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeinek megteremtése  
Az iskola kiemelkedő feladatot tölt be a sporttal kapcsolatos igényfelmérésben és 
feladatellátásban. 
Cél új sportágak meghonosítása az iskolában (kézilabda, kosárlabda, rövid és távfutás, 
asztalitenisz, tollaslabda, íjászat) a lehetőségekhez képest az igények felmérése után. 
Tornacsarnok hiányában a különböző sportágak beindításának feltétele az iskolai 
sportudvar kialakítása. 
Az iskola 1-5. évfolyamán tervezett mindennapi testneveléshez a személyi feltételek 
jelenleg is adottak. 
 

II. 5.  Iskolai sportkörök működtetése 
A Községi Sportkörrel együttműködve az iskolában labdarúgó sportkör működik. 
Ehhez az önkormányzat koordináló szerepet tölt be az egyesület és az intézmény 
között. 

 
III. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2012. évben a sportra fordítható 
költségei 
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Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az alábbi sporttal kapcsolatos kiadásokat 
határozta meg: 
Sportkör támogatása                                                                                                2 517 000 Ft 
Sportlétesítmények fenntartása (sporttelep közüzemi számlái) 556 000 Ft 
Diáksport támogatása (sporteszköz beszerzés, szállítási díj, tagdíjak) 360 000 Ft 
Pályázati önerő biztosítása sporttal összefüggő célokra 4 986 326 Ft 
 
Az Önkormányzat évközbeni anyagi lehetőségeinek ismeretében pályázatokhoz további 
önerőt biztosít. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 24/2012. (III. 14.) számú határozata 
iskolai sportfejlesztésről 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet [továbbiakban BM rendelet] 6. §-a alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a BM rendelet 3. pontjában megjelölt iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés támogatására. A pályázathoz az Önkormányzat 
4 986 326 Ft önerőt biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel a BM rendeletben meghatározott módon nyújtsa be a Magyar Államkincstár 
illetékes igazgatóságához. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő.  2012. április 2. 
 
12. Iskolai könyvtárfejlesztés pályázata 
 
Nagy Károly: 
Lehetőség van arra, hogy az iskolai könyvtárfejlesztésre pályázatot nyújtson be az Általános 
Művelődési Központ. A pályázat 100 %-os támogatottságot élvez, melynek egyetlen 
hátulütője van, hogy előfinanszírozású, ami kb. 5 millió Ft kiadást jelentene az 
Önkormányzatnak. 
 
Szántó Marianna: 
E pályázat elnyerésével a könyvtárat európai színtűvé tudnák varázsolni, s csatlakoznának az 
országos rendszerhez. 
A pályázat beadási határideje május 31., s egy gyöngyösi vállalkozó készítené el. 
Minél hamarabb be kell nyújtani a pályázatot, mert az elbírálás időrendi sorrendben történik. 
A pályázat elnyerése esetén decemberben el kell kezdeni a megvalósítását, és 18 hónap alatt 
kell végrehajtani. 1.300.000 Ft-ot előre fel lehet venni, s a számlákkal időközben is el lehet 
számolni. 
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Dr. Jakab Csaba: 
Informatikai eszközökre lehet pályázni és akadálymentesíteni kell az intézményt, s 5 évig 
működtetni kell a rendszert. 
 
Bálint Ira: 
A község már rendelkezik mozgókönyvtárral, akkor miért kell még egy plusz könyvtárat 
üzemeltetni?  
 
Nagy Károly: 
Az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a könyvtári feladatellátás. 
 
Bálint Ira: 
A lakosságot viszont tájékoztatni kell arról, hogy a könyvtár működésének fejlesztésére 
vonatkozó pályázatot azért nyújtották be, mert a könyvtári ellátás biztosítása kötelező feladata 
az Önkormányzatnak. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben a pályázat benyújtása, nem jelent plusz terhet az Önkormányzatnak, gondol itt 
pl. a könyvtáros alkalmazására, akkor támogatni lehet a pályázatot. 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a iskolai könyvtárfejlesztésre az Általános 
Művelődési Központ pályázatot nyújtson be, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 25/2012. (III. 14.) számú határozata 

iskolai könyvtárfejlesztésről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” c. pályázati felhívásra (Kódszám: TIOP – 
1.2.3-11/1) 
 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az az Önkormányzat és az Általános Művelődési 
Központ számára többletterhet ne jelentsen.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi az alábbiakat: 
1.) A pályázó: Általános Művelődési Központ Gyöngyöstarján 
2.) Támogatható tevékenységek köre: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a 
fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
infrastruktúrafejlesztése. 
3.) Választható tevékenységek, szolgáltatások és beszerzések: Épületen belüli korszerűsítés: 
olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés, képzésekre alkalmas terek 
kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, 
a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig. 
4.) A pályázónak (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt 
teljes időtartama alatt projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy 
közszolgálati jogviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek 
munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 20 órát. 
5.) A projekt megkezdésének időpontja a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát 
követő legkésőbb 7 hónapon belül. 
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6.) A fenntartási kötelezettség 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett. 
7.) Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 
Támogatás összege: minimum 5.000.000 forint, maximum 5.500.000 forint. 
Minden kedvezményezett a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő előlegre 
jogosult. 
8.) A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, 2012. március 12. – 2012. május 31. között 
lehetséges (legkésőbb 2012. május 31-i postabélyegzővel).  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Általános Művelődési Központ igazgatóját a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Szántó Marianna igazgató 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
13. ÁMK Művelődési Ház bérbe adása 
(írásban csatolva) 
 
Szántó Marianna: 
A 2012. évi költségvetés tárgyalásánál az Általános Művelődési Központ kiadásait amennyire 
csak lehetett – javaslatára - lecsökkentették 
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dízel zenekarral és Dudeláné Kiss 
Annával helyiségbérleti megállapodást kössön. 
Mind két helyiség használó az intézmény kiadását fogja növelni, gondol itt az 
áramfogyasztásra, illetve fűtésidényben a gázfogyasztásra, s ezért többlet költség fog 
jelentkezni. Az említettek miatt hiába kerültek csökkentésre az intézmény közműköltségei. 
Kéri a képviselőket, gondolják át a döntésüket, annál is inkább, mert a zenekar egyetlen 
próbája alatt – a felmérésük alapján – 1000 KW áramot használ el. 
 
Nagy Károly: 
Az igazgató Asszony az intézmény bevételét kívánja növelni a bérleti díjak beszedésével.  
Ez egyrészt jó dolog, másrészt viszont megvalósíthatatlan.  
Megvalósíthatatlan azért, mert a községben működő Egyesületeket legalább azzal kellene 
támogatni, hogy térítésmentesen adják ki részükre az ÁMK helyiségeit. 
 
Jenei Károly: 
Elképzelhetetlennek tartja, hogy a zenekar egy próba alatt olyan nagy mennyiségű áramot 
használja el, mindenképpen újból meg kell nézni az áramfogyasztást. 
Ott kell bérleti díjat kérni, ahol a helyiséget használó vállalkozó részvételi díjat szed a 
megjelentektől. 
Tudomása szerint a „Zumba” nem fizet bérleti díjat, ugyanakkor a résztvevőktől belépési díjat 
kérnek. 
 
Szántó Marianna: 
A költségvetésben az alapfeladatok költségeit minimalizálta, ugyanakkor a Képviselő-testület 
a nem alapfeladatokat támogatja. 
 
Jenei Károly: 
Nagyon oda kell figyelni arra, hogy mindig a létszámnak megfelelő helyiségét vegyék csak 
igénybe.  
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Gyöngyösön a bevételi díj 30 %-át fizeti meg az, aki a helyiséget bérli.  
Úgy gondolja, hogy ezt Gyöngyöstarjánban is lehetne alkalmazni. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az Általános Művelődési Központban a 
Művelődési Ház nagyterme helyiség bérleti díja a bevételi díj 30 %-a legyen, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 26/2012. (III. 14.) számú határozata 

Művelődési Ház helyiségbérletéről 
 

A Művelődési Ház nagyterme bevételt termelő rendezvények céljára a bevétel 30 %-a 
ellenében adható bérbe. 
 
A Képviselő-testület felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy a helyiségbérleti 
szerződéseket a fentieknek megfelelően kösse meg. 
 
Felelős:  Szántó Marianna igazgató 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 
 
14. Siófok belterület 7452 hrsz-ú ingatlan megosztás és tulajdonrész megszüntetése 
 
Nagy Károly  
köszönti az időközben az ülésen megjelent Dr. Lukács Zoltán ügyvéd Urat és felkéri, hogy 
tájékoztassa a képviselőket a siófoki ingatlan üggyel kapcsolatban. 
 
Dr. Lukács Zoltán: 
Rövid tájékoztatást ad az előzményekről, majd elmondja, hogy a Siófok belterület 7452 hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai közül kettő tulajdonos, közös tulajdonjog megszüntetésére keresetet 
adott be. 
Tulajdonképpen 17 m² az a terület, ami az Önkormányzatot érinti. 
Amikor az ingatlanrész az Önkormányzat tulajdonába került még nem volt rajta épület, most 
viszont már igen. Az értéknél azonban csak a telket veszik figyelembe, melynek értéke 480 
millió Ft – épület nélkül, az összérték viszont 1 milliárd Ft. 
Véleménye szerint fel kellene értékeltetni az ingatlant az épülettel együtt és az 
Önkormányzatra eső részt kérni eladási árként. Arról is el kellene gondolkodnia a Képviselő-
testületnek, ha elutasítják a keresetet, lehet, hogy sokkal nagyobb lesz a perköltség, mintha 
együttműködne az Önkormányzat. Célszerű lenne azt is vizsgálni, hogy valóban jogutód-e ez 
a cég annak, aki az épületet építette. 
 
Nagy Károly: 
Mindenképpen azt kellene elérni, hogy ne a területet, hanem az összértéket vegyék 
figyelembe. 
Amennyiben jogi útra terelődne az egész dolog, mennyi lenne az ügyvédi költség? 
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Dr. Lukács Zoltán: 
Utána fog számolni és tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 
Csontos József: 
Fel kell ajánlani egy összeget, hogy mennyiért kívánja, értékesíti az Önkormányzat a rá eső 
részt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ajánljanak fel 2 millió Ft-ot, kiindulási árként. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A területből tulajdonrésze van az Önkormányzatnak, bevételt azonban nem láttak belőle, 
pedig a területet évek óta használják, használati díjat még sem fizettek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mindenképpen utána kellene járni, hogy milyen értékről van szó. 
 
Nagy Károly: 
Az első tárgyalást követően is lehet egyezséget kötni? 
 
Dr. Lukács Zoltán: 
Az ítélethozatalig bármikor lehet egyezséget kötni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A tárgyaláson személyesen kell-e részt venni és nyilatkozatot tenni? 
 
Dr. Lukács Zoltán: 
Írásban is lehet nyilatkozatot tenni, hogy mi a szándéka az Önkormányzatnak, elutasítja, vagy 
elfogadja azt, ami a keresetben van. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, bízzák meg az ügyvéd Urat, járjon utána, hogy milyen értékét képvisel az, ami az 
Önkormányzatot érinti, valamint adjon árajánlatot arra vonatkozóan, hogy az egész ügymenet 
lebonyolításának mennyi lenne az ügyvédi díja. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért, és egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 27/2012. (III. 14.) számú határozata 
Siófok belterület 7452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Lukács Zoltán gyöngyösi ügyvédet, hogy a Siófok 
belterület 7452 hrsz-ú ingatlan értékével kapcsolatban gyűjtsön információkat, ennek 
ismeretében hoz döntést a Képviselő-testület az ingatlan megosztására irányuló per ügyében. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az információgyűjtés 
eredményéről számoljon be. 
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Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  15 napon belül 

  
 
 
15. Dobre – Kecsmár Csaba egri lakos elidegenítési és terhelési tilalom ügye 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 28/2012. (III. 14.) számú határozata 
Dobre-Kecsmár Csaba egri lakos elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dobre Kecsmár 
Csaba (3300 Eger, Cifrakapu u. 126 IV/12) kérelmét a tulajdonában álló 240/109 hrsz-ú 
ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törlésére és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata mint jogosult a Gyöngyöstarján, belterület 240/109 
hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez a törlés indokának 
megjelöléséig nem járul hozzá. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának célja, hogy a beépítés céljával értékesített 
ingatlanokon a beépítés megtörténjen, ezért a tilalom törlésére kifejezett hozzájárulását az 
Önkormányzat csak abban az esetben adja meg, ha a tilalom törlésével egyidejűleg az új 
tulajdonjog a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési és terhelési tilalommal kerül 
bejegyzésre. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
16. Mosolyért Alapítvány támogatása 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt napokban telefonon megkereste a Mosolyért Alapítvány képviselője azzal, hogy az 
Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogassa az Alapítványt. 
300.000 Ft + áfa összegért gyermekgyógyászati eszközöket kívánnak vásárolni. 
Elmondták, hogy kis segítség is segítség. 
 
Bálint Ira: 
Ismerve az Önkormányzat anyagi helyzetét nem javasolja a támogatást. 
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Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Nem ért egyet a támogatással. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki nem ért egyet a Mosolyért Alapítvány anyagi támogatásával, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, határozathozatal nélkül – az Önkormányzat 
anyagi helyzetére való tekintettel – úgy döntött, hogy a Mosolyért Alapítványt részére nem 
biztosít anyagi támogatást. 
 
 
17. Vörösmarty utca zsákutcává való minősítése 
 
Nagy Károly: 
Több alkalommal felkereste egy Vörösmarty utcai lakos azzal a kéréssel, hogy tegyen valamit 
az Önkormányzat az utcával, mert nagyon sokszor járhatatlan. 
A traktorok végig mennek az utcán, és állandóan ráhordják a sarat. 
Az utcában 4 család lakik, három az utca elején, egy pedig a végén. Így arra gondoltak, hogy 
középen lezárnák az utat és kitennék a „zsákutca” táblát. 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Vörösmarty utcát „zsákutcává” minősítsék át, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:  
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 29/2012. (III. 14.) számú határozata 
Vörösmarty utca forgalomszabályozásáról 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vörösmarty 
utca forgalomszabályozásáról Nagy Károly polgármester előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló 31 hrsz-ú Vörösmarty utcát a 22 és 
40 hrsz-ú ingatlanok között lezárja és mindkét oldalról zsákutcává nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a változásról az érintett 
ingatlanok tulajdonosait értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
18. Őzse László Szabadság 11. szám alatti lakos közterület vásárlása 
(Őzse László beadványa írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület 2011. decemberi ülésén úgy döntött, hogy Őzse László egészítse ki a 
beadványát a csapadékvíz elvezetés műszaki megoldására vonatkozó munkarésszel, és azt 
terjessze be a Képviselő-testület elé. 
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A kérelmező a Brassó utca 7. szám alatti lakossal megegyezett a csapadékvíz elvezetése 
tekintetében, ezért javasolja, hogy döntsenek az eladási árra vonatkozóan úgy, hogy amikor a 
csapadékvíz elvezetés kiépítése megtörtént a kérelmező jelezze azt az Önkormányzat felé. 
 
Szecskő Zsolt: 
Arról is tájékoztatni kell az ügyfelet, ha nem megfelelően építi meg a csapadékvíz elvezető 
árkot, akkor a saját költségén az Önkormányzat megépítteti.  
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Ki kell kötni, hogy csak abban az esetben értékesíti az Önkormányzat részére a kért területet, 
ha a csapadékvíz elvezetést megfelelően építi meg. 
 
Nagy Károly: 
Az elmondottak mind jogos felvetések, melyeket bele is lehet fogalmazni a határozatba, de 
nem kellene tovább húzni ezt a témát, s dönteni kellene a vételárral kapcsolatban. 
Javasolja, hogy ebben az évben a vételár 800 Ft/m² legyen. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért, és egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 30/2012. (III. 14.) számú határozata 
Őzse László, Szabadság u. 11 szám alatti lakos közterület vásárlásáról 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Őzse László, 
Gyöngyöstarján, Szabadság u. 11 szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete a tulajdonában álló 1031/1 hrsz-ú, kivett 
közterület megnevezésű, 5510 m2 területű ingatlanból abban az esetben nyilvánít 
forgalomképessé és értékesít 50 m2-t 800 Ft/m2 áron a kérelmezőnek, ha a vízelvezetési 
munkákat, melyet a szomszédos ingatlantulajdonossal egyeztetett, előzőleg elvégzi, majd az 
elkészült vízelvezető rendszert a polgármesternek bemutatja. 
 
A Képviselő-testület a közterületen végzett munkákhoz hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület ismételten kijelenti, hogy a megosztással kapcsolatos költségek a vevőt 
terhelik. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
19. „Gyöngyöstarján története” című kiadvány története 
 
Nagy Károly: 
A közelmúltban telefonon megkereste Bodnár László, aki évekkel ez előtt megírta 
Gyöngyöstarján történetét és elmondta, hogy a könyvet ki szeretné adni, s kéri, hogy az 
Önkormányzat is vásároljon meg pár darab könyvet. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással, határozathozatal nélkül egyetért a 
„Gyöngyöstarján története” című kiadvány megjelentetésével és egy pár darab könyv 
megvásárlásával. 
 
20. Borverseny megrendezése 

 
Nagy Károly: 
A Hegyközség szervezésében, az Önkormányzat részvételével, 2012. április 20.-án 
borverseny megrendezésére kerül sor. 
Javasolja, hogy az Önkormányzat maximum 30.000 Ft-tal támogassa a borverseny 
színvonalas lebonyolítását. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 31/2012. (III. 14.) számú határozata 

hegyközségi borverseny támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni 
Hegyközség 2012. évi borversenyének költségeihez legfeljebb 30 000 Ft összegig hozzájárul 
oly módon, hogy a rendezvény élelmezési költségeinek 50%-át a benyújtott számla alapján 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata fizeti meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. május 5. 
 
21. Németország-i Geisingen testvérváros meglátogatása 
 
Nagy Károly: 
Korábban már említette, hogy május végén, Pünkösdkor menne ki a Képviselő-testület 
Geisingenbe. Egy 9 személyes kis busszal utaznának, s nagyon jó lenne, ha minden képviselő, 
s természetesen a jegyző Úr is részt tudna venni ezen a testvérvárosi látogatáson. 
Tolmácsként Kissné Matin Éva közreműködne. 
Jenei Károly alpolgármester Úr és Szecskő Zsolt képviselő Úr már jelezte, hogy részt tudnak 
venni, Csontos József képviselő Úr viszont családi rendezvény miatt nem tud részt venni az 
utazáson.  
Kéri a képviselőket, minél előbb jelezzenek vissza, hogy értesíthessék a geisingeni 
polgármestert. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint is az lenne a jó, ha minden képviselő részt tudna venni az utazáson, és 
legalább egy Képviselő-testületi közös kirándulás lenne. 
 
22. Képviselői vagyonnyilatkozatok 
 
Szecskő Zsolt: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy minden képviselő a jogszabályban meghatározott határidőre, 
január 31.-ig a vagyonnyilatkozatát megtette. 
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Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 óra 30 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Jenei Károly Csontos József 
alpolgármester képviselő 

 


