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 72 

Határozat 40/2012. (IV. 26. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének 
módosítása 

Határozat 41/2012. (IV. 26.) Kerékpárútfejlesztés szándéknyilatkozatáról 

Határozat 42/2012. (IV. 26.) Hangos-hírmondó rendszer karbantartási 
költségeiről 

Határozat 43/2012. (IV. 26.) Dobó u. 7. szám alatti önkormányzati lakás 
felújítási költségeiről 

Határozat 44/2012. (IV. 26.) A Praesepe Csillagász Kör kérelméről 

Határozat 45/2012. (IV. 26.) Sportpálya területén emlékmű elhelyezéséről 

Határozat 46/2012. (IV. 26.) Köztisztviselői Nap megtartásáról 

Határozat 47/2012. (IV. 26.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervéről 



 73 

 
 
Tartalomjegyzék:  
Napirendi javaslat: ................................................................................................................. 75 
Napirend előtt:........................................................................................................................ 76 

1. Társulási megállapodás módosítás kezdeményezése ................................................... 76 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 32/2012. (IV. 26.) számú határozata 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról ...................................................................................................................... 76 

2. A két ülés között végrehajtott feladatok....................................................................... 77 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 33/2012. (IV. 26.) számú határozata 
hegyközségi borverseny támogatásáról ............................................................................ 77 

I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása .......... 78 
II. Napirend: Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, valamint 
a gyermekjóléti szolgálat munkájáról .................................................................................. 78 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 34/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a 2011. évi gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról
.............................................................................................................................................. 79 

III. Napirend: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása ............................................ 79 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) 
Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 
(II. 4.) rendelet módosításáról ........................................................................................... 80 

IV. Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 
elfogadása................................................................................................................................ 80 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (IV.26.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról  
V. Napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása .......................................... 81 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (IV.27.)  
Önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. 
(II. 3.) rendelet modósításáról ........................................................................................... 81 

VI. Napirend: A 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatban épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása........ 82 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 35/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról ................. 82 

VII. Napirend: Indítványok, bejelentések............................................................................ 82 
1. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója ......................................................................... 82 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 36/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a Családi Napközi működéséről........................................................................................ 85 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 37/2012. (IV. 26.) számú határozata 
az Óvodai felvétel meghatározásáról................................................................................ 85 

2. Általános iskola tájékoztatója....................................................................................... 86 
3. Dizel zenekar teremhasználata ..................................................................................... 87 
4. Teremhasználati díj megállapítása ............................................................................... 87 
5. A 8. osztály – PVC burkolása ...................................................................................... 88 
6. Általános Művelődési Központ házirendjének elfogadása .......................................... 88 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 38/2012. (IV. 26.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ házirendjének elfogadásáról ................................... 89 

7. Általános Művelődési Központ igazgatójának vezetői pótléka ................................... 89 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 39/2012. (IV. 26.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ igazgatójának vezetői pótlékáról ............................ 89 



 74 

8. Iskolai tehetséggondozás – TÁMOP 3.4.3-11/2. pályázat ........................................... 90 
9. Környezetvédelmi rendelet módosítása........................................................................ 90 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.)  
Önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelméről szóló 12/2004. (V. 1.) rendelet 
módosításáról ...................................................................................................................... 90 

10. A helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló (szemétdíj) rendelet 
módosítása........................................................................................................................ 91 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.)  
Önkormányzati rendelete Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételről 
szóló 30/2004. (XII. 30.) rendelet módosításáról.............................................................. 91 

11. 2012. évi munkaterv módosítása................................................................................ 91 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 40/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének módosítása............................................. 92 

12. Kerékpárút kialakítása - pályázat ............................................................................... 92 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 41/2012. (IV. 26.) számú határozata 
kerékpárútfejlesztés szándéknyilatkozatáról .................................................................. 93 

13. Hangos-hírmondó kivitelezésének plusz költsége ..................................................... 93 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 42/2012. (IV. 26.) számú határozata 
hangos-hírmondó rendszer karbantartási költségeiről .................................................. 93 

14. Nagy László körzeti megbízott kérelme..................................................................... 94 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 43/2012. (IV. 26.) számú határozata 
Dobó u. 7. szám alatti önkormányzati lakás felújítási költségeiről ............................... 94 

15. Csillagvizsgáló építése ............................................................................................... 94 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 44/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a Praesepe Csillagász Kör kérelméről .............................................................................. 95 

16. Juhász René kérelme .................................................................................................. 95 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 45/2012. (IV. 26.) számú határozata 
sportpálya területén emlékmű elhelyezéséről .................................................................. 95 

17. Köztisztviselői nap megrendezése ............................................................................. 95 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 46/2012. (IV. 26.) számú határozata 
Köztisztviselői Nap megtartásáról .................................................................................... 96 

18. A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása................................................................. 96 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 47/2012. (IV. 26.) számú határozata 
az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről......................................................... 96 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve....................... 97 

19. Szociális étkezők térítési díjai .................................................................................... 97 
20. Posta nyitvatartási ideje.............................................................................................. 97 
21. Gyöngyösi TV felvételeinek megvásárlása................................................................ 97 
 

 
 



 75 

 
 
Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. április 26. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (17 óra 30 perc után) 
Csontos József  
Bálint Ira 
Dénes László (17 óra 35 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Czékmány Rita Családsegítő Szolgálat intézményegység-vezető 
 Bakóné Kalina Judit családgondozó 
 Szántó Marianna Általános Művelődési Központ igazgatója 

Kissné Matin Éva ÁMK iskola  intézményegység-vezető helyettes 
Szecskő Tiborné ÁMK Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezető helyettes

 Bényász Jánosné könyvvizsgáló 
Kovács Karolina igazgatási előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 4 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel, 
azzal a módosítással, hogy napirend előtt a Társulási megállapodás módosítását, míg második 
napirendként a gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót tárgyalják meg, azt követően a 
napirendek változatlanok.  
 

Napirendi javaslat: 
 

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

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

II. napirend: Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a 
családsegítő, valamint a gyermekjóléti szolgálat 
munkájáról 

        Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző, Gyermekjóléti 
Szolgálat, Családsegítő szolgálat  

         
III. napirend: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
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IV. napirend: Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének 
megvitatása és elfogadása 

 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
   VI. napirend: A 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a  

folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

VII. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Jenei Károly személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

Napirend előtt: 
 
1. Társulási megállapodás módosítás kezdeményezése  

(előterjesztés írásban csatolva) 
 

Nagy Károly:  
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 32/2012. (IV. 26.) számú határozata 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Társulási 
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint: 
 
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának II. fejezete 
kiegészül a 9.  ponttal: 
 
„A gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
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1997. évi XXXI. törvény 29 § (3) bekezdése alapján Gyöngyös Város Önkormányzata  
rendeletet alkot.” 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt  Társulási Megállapodást aláírja. 
 
 3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntésről tájékoztassa Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetét. 
 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
2. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- A lakosság részére kiküldésre került egy tájékoztató a közbiztonság érdekében, a 
lakosságot leginkább érintő bűnesetek megelőzése érdekében. 

- Elrendelésre került az ebek összeírása. 
- A hangos-hírmondó felújítása befejeződött. A kivitelezés során plusz költségek is 

felmerültek, napirend után beszélni kell róla. 
- Április 23.-án, a Föld napja alkalmából szemétszedési akció volt, ahol 68 iskolás és 

felnőtt vett részt. Az útfelügyelet kesztyűt, zsákot és láthatósági mellényt biztosított. 
- A Hegyközséggel összefogva lebonyolításra került a borverseny, amely a Képviselő-

testület korábbi döntésétől eltérően 8.000 Ft-tal többe került az Önkormányzatnak. 
Erre vonatkozóan kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 33/2012. (IV. 26.) számú határozata 
hegyközségi borverseny támogatásáról 

 

A Képviselő-testület 31/2012. (III. 14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja és 
egységes szerkezetű szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni 
Hegyközség 2012. évi borversenyének költségeihez legfeljebb 39 000 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.” 
 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
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I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtása 

 
Nagy Károly:  
lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 
- A  22/2012.(III. 14.) számú határozatában a Képviselő-testület a Családi Napközi 
munkavállalói létszámkeretéről döntött, melynek értelmében, négy órában egy személyre a 
munkaszerződést megkötötték. 
- A 28/2012.(III. 14.) számú határozatában a Képviselő-testület Dobre-Kecsmár Csaba 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséről döntött. Nevezett kiértesítése megtörtént. 
A 24/2012.(III. 14.) számú határozatában a Képviselő-testület az iskolai sportfejlesztésről 
döntött. A pályázat beadásra került. 
A 27/2012.(III. 14.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Siófok belterület 
7452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról. A tárgyaláson Dr. Lukács Zoltán képviselte az 
Önkormányzatot. Érdemi döntés nem született. 
 A 29/2012.(III. 14.) számú határozatában a Képviselő-testület a Vörösmarty utca 
forgalomszabályozásáról döntött. Zsákutcát jelző tábla az utca mind két végére kihelyezésre 
került, valamint az utca közepére egy oszlopot ástak be. 
 A 30/2012.(III. 14.) számú határozatában a Képviselő-testület Őzse László Szabadság utca 
11. szám alatti lakos közterület vásárlásáról döntött. Nevezett személy kiértesítése megtörtént, 
aki a Testület döntését tudomásul vette.  
 
Jenei Károly: 
Tudomása szerint szó volt arról, hogy a siófoki belterület rendezése tárgyában az érintett 
önkormányzatok, un. pertársaságot hoznak létre. Megalakult ez a pertársaság? 
 
Nagy Károly: 
Az Önkormányzatok ügyvédei valóban beszéltek erről a dologról, de a részleteket nem ismeri. 
Kéri a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 

II. Napirend: Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a 
családsegítő, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Volt-e olyan problémás gyerek, ahol komolyan be kellett avatkoznia a Gyermekjóléti 
Szolgálatnak? 
 
Czékmány Rita: 
Gyöngyöstarjánban ilyen gyermek, illetve család nem volt. 
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Dr. Jakab Csaba: 
Mit lehet tenni az olyan gyerekekkel, akik hajlamosak a bűncselekmények elkövetésére, vagy 
már akár el is követték a bűncselekményt? 
 
Czékmány Rita: 
Ilyen esetben lehetőség van a gyermek védelembe vételére, illetve az ideiglenes elhelyezésre 
tesz javaslatot a Gyermekjóléti Szolgálat. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a gyámügyi igazgatással kapcsolatos beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztések alapján egyhangú szavazással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 34/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a 2011. évi gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján megtárgyalta a 2011. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti 
munkáról készített értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2011. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői 
értékelést és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évben 
Gyöngyöstarján Községben végzett munkájáról szóló értékelést elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának, valamint jelen határozatot a 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
 
 

III. Napirend: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly:  
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az alábbi szóbeli kiegészítést teszi:  
A költségvetési főösszeg 340.127.000 Ft. 
Az előirányzatokat a következők miatt kell módosítani: 

- támogatás értékű működési többletbevétel, 
- többlettámogatás, 
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- ÁMK részéről normatíva lemondás,  
- tartalék felhasználás, valamint 
- működési célú többletbevétel. 

Az összes előirányzat módosítás 10.531.000 Ft. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

 7/2012. (IV.27.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II. 4.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

IV. Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének 
megvitatása és elfogadása 

(az előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a 2011. évi zárszámadást megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A kiküldött anyaghoz képes annyi változás van, hogy a 3. számú melléklet – egyszerűsített 
pénzmaradvány kimutatás – 4-es sorában, az előző években képzett tartalékok maradványa a 
tárgyévi adat mínusz 106 ezer Ft. A negatív jel az előterjesztésből kimaradt. 
 
(Dénes László részvételével folytatódik az ülés) 
 
Bényász Jánosné: 
Tiszta záradékkal látták el a beszámolót, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2011. évi zárszámadást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012. (IV.26.)  
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

V. Napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
A módosítás két költségvetést érint: 
- Az Általános Művelődési Központ költségvetését 300.000 Ft-tal kell megemelni, 
rehabilitációs hozzájárulás megfizetése céljából.  
Ezt az összeget intézményi működési célú támogatásként kapja az Önkormányzattól. 
- Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának költségvetésénél ez az összeg kiadásként 
jelentkezik, ezért az általános tartalékot kell 300.000 Ft-tal csökkenteni. 
Az iskola sportudvar pályázatának önerő biztosítására 4.987.000 Ft-ot kell biztosítani, 
melynek fedezete ingatlan értékesítés. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2012. évi költségvetési rendelet módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

 9/2012. (IV.27.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II. 3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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VI. Napirend: A 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a 
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről 
szóló beszámoló elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
A kiküldött anyagban leírtakhoz plusz kiegészítése nincs. 
Az anyagban tájékoztatták a Képviselő-testületet, mely szervek, milyen eredménnyel 
végeztek ellenőrzéseket, és hogyan zajlott a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés. 
Összességében megállapítható, hogy nagy hiányosságot nem tárt fel az ellenőrzés, az 
észrevételek kijavítása megtörtént, illetve folyamatban van. Az Önkormányzat által 2011. 
évben nyújtott támogatások ellenőrzése megtörtént, mindent rendben találtak.  
Egy restancia azonban van az ellenőrzések tekintetében: A 2011. augusztusában a 
rendezvényre nyújtott támogatás felhasználásának ellenőrzése most van folyamatban. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a jelentést elfogadja, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 35/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 92. § (10) bekezdése értelmében - megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat és annak 
fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében és azt elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

VII. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Nagyon sok jó dolog történik szülői és óvónői összefogással, nagyon jól működő óvodáról 
lehet beszélni. 
 
Jenei Károly: 
A testületi ülés anyaga tartalmazza a Családi Napközi gondozónő 6 órában történő 
alkalmazását. Célszerű lenne e témát most megtárgyalni. 
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Szántó Marianna: 
Jelenleg 5 kisgyerek gondozását látja el, egy 8 órás és egy 4 órás gondozónő.  
Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárulását adná ahhoz, hogy a 4 órás gondozónő 
munkaidejét 6 órára megemeljék, akkor 7 kisgyermek gondozását láthatná el a napközi. 
Az igényekből látszik, hogy szükség van a Családi Napközire. 
Szeptembertől mind az 5 fő, 2,5 éves kisgyerek át tudna menni az óvodába, s akkor fel lehetne 
venni 5 gyereket a Családi Napközibe. Jelenleg hét fő vár felvételre. 
 
Szecskő Tiborné: 
Jelenleg 2,5 éves gyerek 31 fő van, akik közül mindet nem tudják felvenni az óvodába, hiszen 
mellettük még ott van a jelenlegi kiscsoport. Célszerűnek tartaná, ha a Képviselő-testület 
hozna egy olyan döntést, hogy a 2,5 éves gyereket addig ne írassák be a Családi Napközibe, 
míg az óvodában van hely. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Napköziotthonos Óvoda fenntartója határozza meg az óvodai gyerekek felvételi rendjét. 
 
Jenei Károly: 
Jó lenne, ha ilyen nagy horderejű anyagot nem közvetlenül az ülés előtt, hanem jóval azt 
megelőzően kapnák meg, hogy kellő képen fel tudjanak készülni az érdemi döntés érdekében. 
Van-e az óvodában nem gyöngyöstarjáni kisgyerek? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen van, 4 fő, de ők nem akadályozták a gyöngyöstarjáni gyerekek felvételét. 
 
Jenei Károly: 
Az Önkormányzat azt szeretné elérni, hogy minél kevesebb gyereket vigyenek el a községből 
Gyöngyösre iskolába: mi a garancia, hogy az itt óvodába járt kis gyerekeket a gyöngyöstarjáni 
általános iskolába fogják beíratni? 
 
Szecskő Tiborné: 
Erre semmi garancia nincs. Tudomása szerint a 4 nem gyöngyöstarjáni óvodás gyerek közül 2 
gyermeket a helyi iskolába írattak be. 
 
Nagy Károly: 
A szülők által aláírt családi napközi létszámának bővítésére vonatkozó kérelmet annál is 
inkább át kell gondolni, mert szükség van az intézményre. 
 
Jenei Károly: 
Személy szerint azt nem érti, a Képviselő-testület még nem is tud a dolgozói létszám- 
problémáról, de a szülők már írásban is kérik a probléma megszüntetését. 
 
Szántó Marianna: 
Igazgatótanács ülésén vetette fel az intézményegység-vezető helyettes a problémát. 
 
Nagy Károly: 
Kérdésként merülhet fel az is, ha most megemelik a gondozónő óraszámát, és jövőre a 2,5 
éves gyerekek átkerülnek az óvodába, lesz-e majd 7 gyerek, aki igénybe fogja venni a Családi 
Napközit? 
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Szántó Marianna: 
Ezt biztosra nem lehet megmondani, de a jelenlegi létszám ismeretek alapján valószínű, hogy 
lesz annyi igénylő. 
 
Jenei Károly: 
Ha még sem lesz 7 kisgyermek, aki igényelné a Családi Napközit, van-e mód arra, hogy a 
gondozónő munkaidejét lecsökkentsék 4 órára? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A jogszabály lehetővé teszi, amennyiben szükséges, - egy Képviselő-testületi döntést 
követően - a 6 órás gondozónő munkaidejének 4 órára való csökkentését.  
 
Szántó Marianna: 
Mi van akkor, ha más településről is igénybe szeretnék venni a Családi Napközi 
szolgáltatását? 
 
Nagy Károly: 
Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a Családi Napközi, évente 2 millió Ft-jába kerül 
az Önkormányzatnak. Nem biztos, hogy fogadni kellene a nem gyöngyöstarjáni kis- 
gyerekeket a napközibe. 
 
Jenei Károly: 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy kényszerhelyzet miatt hozták létre a Családi Napközit. 
 
Nagy Károly: 
Gondolkoztak-e azon, hogy mikortól kellene alkalmazni a 6 órás gondozónőt? 
 
Szántó Marianna: 
Minél előbb jó lenne, ha 6 órában dolgozhatna a gondozónő. 
 
Jenei Károly: 
Mindenképpen tájékoztatni kell az érintetteket arról, hogy a térítési díjat egész hónapra ki kell 
fizetni, függetlenül, attól, hogy teljes hónapban, vagy csak pár napot járt a gyerek a 
napközibe. 
Célszerű lesz e témát augusztusban-szeptemberben újból megtárgyalni. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy augusztusig alkalmazzák a gondozónőt 6 órában, hogy május 2.-ától 7 kis- 
gyerek járhasson a napközibe, s azt követően meglátják hogyan alakul a létszám, szükség van-
e 6 órában alkalmazni a gondozónőt. 
 
Bálint Ira:  
Amennyiben plusz kiadást nem jelent az Önkormányzatnak, támogatni kell a kérést. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy 2012. május 2.-tól 2012. augusztusig a Családi 
Napköziben jelenleg 4 órában foglalkoztatott gondozónő munkaideje 6 órára emelkedjen, s ez 
által a napközi gyereklétszáma maximum 7 fő legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 36/2012. (IV. 26.) számú határozata 
a Családi Napközi működéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÁMK 
igazgatójának előterjesztését a családi napközi működésével kapcsolatban és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 2012. május 2-től 2012. augusztus 4-ig terjedő 
időszakra a Családi Napközi részmunkaidős közalkalmazottja napi 4 óra helyett napi 6 órában 
legyen foglalkoztatva. 
 
A Családi Napközibe felvehető gyermekek létszáma 2012. május 2-től 7. 
 
Felelős: Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az előirányzat módosítást terjessze elő. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. szeptember 6. 
 
 
Szecskő Tiborné: 
Célszerű lenne hozni egy olyan Testületi döntést, hogy addig ne írassák be a szülők a családi 
napközibe a 2,5 évesnél idősebb gyermeket, míg a napközi otthonos óvoda kiscsoportjában a 
hely biztosított részükre. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a Szecskő Tiborné felvetésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 37/2012. (IV. 26.) számú határozata 
az Óvodai felvétel meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A családi napköziben foglalkoztatott 2,5 évesnél idősebb gyermekeket az óvoda köteles 
átvenni, a családi napköziben 2,5 évesnél idősebb gyermek nem foglalkoztatható, amennyiben 
teljesülnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (1) bekezdés 3. mondatában 
foglalt feltételek. A családi napköziből a gyermekeket a kiscsoportban kell elhelyezni. 
 
Felelős: Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
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2. Általános iskola tájékoztatója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Tudomása szerint a Szülői Munkaközösség ülésén elhangzott, hogy a pedagógusok részére 
nem kerültek kifizetésre a túlórák. 
 
Szántó Marianna: 
Nem emlékszik rá, hogy ez elhangzott volna az ülésen. 
 
Jenei Károly: 
Az ország szinte minden általános iskolájában a tavaszi szünet április 5. és április 9. között 
volt. Gyöngyöstarjánban már március 30-án elkezdődött a szünet és csak április 12-én 
folytatódott a tanítás. 
 
Szántó Marianna: 
Március 30-án volt az utolsó tanítási nap, s úgy gondolta, hogy fűtési idény lévén jót tesz – 
gazdaságosság szempontjából – mind az Önkormányzatnak, mind az Általános Művelődési 
Központnak, ha április 2.,3., és 4.-én, igazgatói hatáskörben szünetet rendel el. 
 
Jenei Károly: 
Nem érti, hogyan lehet az, hogy nem egyformán vannak a szünetek az ország minden 
iskolájában, illetve, hogy egy-egy iskola között ilyen nagy eltérés is lehet. 
Megérti, hogy saját hatáskörben meghosszabbíthatja a szünetet az iskola igazgatója, de akkor 
ne kérjenek a pedagógusok túlóradíjat. 
 
Szántó Marianna: 
Részletes tájékoztatást ad az intézményben előforduló túlórákról. 
 
Jenei Károly: 
Módosítani szükséges a Pedagógiai Programot úgy, hogy a pedagógusok túlórája 
minimalizálásra kerüljön. 
A 2012. évi költségvetés tárgyalásánál úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a II. félévben 
nem kerülnek kifizetésre a túlórák. Lassan vége a tanévnek, és semmi sem változott. 
 
Nagy Károly: 
Nem érti ezt az évek óta visszaköszönő túlóra mizériát, hiszen a szomszéd településeken meg 
tudják oldani, hogy ne legyen túlóra és helyettesítés. Gyöngyöstarjánban miért megoldatlan ez 
már évek óta? Elképzelhető, hogy a környező települések vezetőivel össze kellene egy 
megbeszélést hozni, hogy ők hogyan teszik ezt a dolgot. 
Kéri a képviselőket, aki az általános iskola tájékoztatóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az általános iskola 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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3. Dizel zenekar teremhasználata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Hétvégeken, illetve iskolai szünetben milyen fogyasztók üzemelnek a művelődési házban és 
az iskolában? 
 
Szántó Marianna: 
A tanáriban van egy hűtőgép, illetve a kazán működéséhez kell villamos áram. 
 
Jenei Károly: 
A hétvégi fogyasztás tűnik soknak, amikor tulajdonképpen senki sincs az iskolában. 
Sajnos nem lehet kiszűrni, hogy a zenekar mennyi villamos áramot fogyaszt, azt viszont 
megengedhetetlennek tartja, hogy akár a Dízel zenekar, akár valaki más egy örök életen át 
használja a helyiséget úgy, hogy még teremhasználati díjat sem fizet. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az Általános Művelődési Központ igazgatója szervezzen meg egy 
megbeszélést a Dízel zenekar vezetőjével, hogy ott letisztázhassák a teremhasználatot, illetve 
a villamos áramfogyasztást. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
4. Teremhasználati díj megállapítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Vállalkozó jellegű tevékenységeknél minden esetben teremhasználati díjat kellene kérni. 
 
Nagy Károly: 
Beszélt az IKSZT dolgozóival, akik azt a tájékoztatást adták, ha az előadóknak még 
teremhasználati díjat is fizetniük kell, annyi bevételük sem lesz, hogy az útiköltségüket 
fedezzék. 
Félő, ha bérleti díjat kell fizetni az előadóknak, nem lesz, aki igénybe vegye az intézményt. 
 
Szántó Marianna: 
Nagyon szeretné, ha döntene ebben az ügyben a Képviselő-testület.  
A művelődési házban, nincs művelődésszervező, szinte nincs gazdája az intézménynek, nincs, 
aki a teremhasználati díjjal tudna foglalkozni. Nagyon jónak tartaná, ha legalább fél állásban 
alkalmaznának egy művelődésszervezőt, aki ellátná ezt a feladatot is.  
 
Nagy Károly: 
Nem tud egyetérteni az Igazgató Asszonnyal. 
A művelődési ház valóban nem jól működik, de egyáltalán nem az a megoldás, hogy még egy 
személyt alkalmazzanak az intézménybe. 
 
Jenei Károly: 
Az IKSZT-nél 1,5 létszám dolgozik, mint művelődésszervező, közművelődési előadó. Ezek a 
dolgozók el tudják látni a művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos feladatokat is. 
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A művelődési ház művelődésszervezésére vonatkozóan pedig szeptemberben kell visszatérni, 
akkor, amikor már letisztázódott, hogy mi lesz a későbbiekben az iskola sorsa. 
Részletes kimutatást kér: ki, mire, hány fővel és milyen időtartamra használja a termet. 
Érdemi döntést csak ennek a kimutatásnak az ismeretében tud hozni a Képviselő-testület.  
 
Bálint Ira: 
Véleménye szerint, rá kellene bízni az igazgató Asszonyra, a helyettesére, valamint a két 
művelődésszervezőre, hogy kitől milyen összegű teremhasználati díjat szedjenek be. 
 
Jenei Károly: 
Mindenképpen le kell szabályozni a használati díj beszedését. 
A korábban említett kimutatáson kívül, javaslatokat is kér az igazgató Asszonytól a 
teremhasználati díj szabályozására vonatkozóan. 
 
  
5. A 8. osztály – PVC burkolása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Számára nem egyértelmű az árajánlat. Véleménye szerint a PVC burkolása sokkal 
körültekintőbb alapozást igényel, amivel természetszerűen a végösszeg is megemelkedne. 
 
Bálint Ira: 
Véleménye szerint legalább még két árajánlatot be kellene kérni, lehetőleg gyöngyöstarjáni 
vállalkozóktól. 
 
Szántó Marianna: 
Semmi akadálya nincs annak, hogy még két árajánlatot bekérjenek a munka elvégzésére. 
 
6. Általános Művelődési Központ házirendjének elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Képviselő-testület előző döntései értelmében a házirend Süni Családi Napközire vonatkozó 
részét ki kell javítani: 
- a gyermekek ellátása 20 hetes kortól 14 éves korig lehetséges, de 2,5 évet betöltött 
gyermeket – amennyiben a férőhely lehetővé teszi - óvodába kell beíratni, 
- térítési díjat az igénybevétel teljes hónapjára kell megállapítani és megfizetni akkor is, ha a 
gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A személyi térítési díjat egy 
hónapra előre kell megfizetni. 
- Kijavításra szorul a házirend Napköziotthonos Óvodára vonatkozó része is, miszerint a 2,5 
éves gyermeket az óvoda kiscsoportjában kell elhelyezni. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítások figyelembe vételével az ÁMK házirendjét elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 38/2012. (IV. 26.) számú határozata 

az Általános Művelődési Központ házirendjének elfogadásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ házirendjét jóváhagyja, az alábbi 
kiegészítéssel: 
 
1.) Az Óvoda Házirendjének 6. pontjában utalni kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 24. § (1) bekezdés 3. mondatára: az abban foglalt feltételek esetén a 2,5 éves 
gyermeket az óvoda kiscsoportjában kell elhelyezni. 
 
2.) A Süni Családi Napközi Házirendjében a 36 és 37/2012. (IV. 26.) Képviselő-testület 
határozatnak megfelelően utalni kell arra, hogy a gyermekek ellátása 20 hetes kortól 14 éves 
korig lehetséges, de 2,5 évet betöltött gyermeket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 24. § (1) bekezdés 3. mondatában foglalt feltétel fennállása esetén az óvodába be kell 
iratni. 
 
Az ellátás költségeinél a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján utalni kell arra, hogy a családi napközi személyi térítési díját az igénybevétel 
teljes hónapjára kell megállapítani és megfizetni akkor is, ha a gyermek az ellátást a hónap 
nem minden napján veszi igénybe. A személyi térítési díjat egy hónapra előre kell megfizetni. 
 
Felelős: Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 
 
7. Általános Művelődési Központ igazgatójának vezetői pótléka 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 39/2012. (IV. 26.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ igazgatójának vezetői pótlékáról 

 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ÁMK igazgatójának, Szántó Mariannának magasabb vezetői pótlékát 
a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg 2012. június 1-jétől. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kinevezés módosítását a 
határozatnak megfelelően készítse el. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  2012. május 19. 
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A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az előirányzat módosítást terjessze elő. 
 
8. Iskolai tehetséggondozás – TÁMOP 3.4.3-11/2. pályázat 
 
Szántó Marianna: 
Lehetőség van egy tehetséggondozó pályázat benyújtására, amely 100 %-os támogatottságot 
élvez, utófinanszírozású, de a pályázat negyede előlegként felvehető. 
A pályázat beadási határideje május 7. Megvalósítására 18 hónap áll a rendelkezésre és un. 
tehetség pontokkal 5 évig fenn kell tartani. 
A pályázat célja a pedagógusok továbbképzése, gyerekek táboroztatása, tehetséges és jól 
tanuló diákok támogatása, tanítási szünetre szervezett tehetséggondozó programok 
támogatása. 
 
Jenei Károly: 
Mivel ezt a projektet 5 évig fenn kell tartani, a pályázat benyújtása előtt el kell azon 
gondolkodni, mi van akkor, ha szeptembertől nem veszi át az Állam az iskolát. 
 
Nagy Károly: 
Nem egyértelmű ez a pályázat, egyelőre nem tudja támogatni a beadását. 
 
Jenei Károly: 
Nem látják át a pályázatot, nem világos, hogy esetleg milyen kockázattal is járhat a beadása. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben az igazgató Asszony a jövő héten bővebb tájékoztatást tud adni a pályázatról, 
akár egy rendkívüli testületi ülésen is dönthet a Képviselő-testület. 
 
Szántó Marianna: 
A jövő héten a pályázat íróval egy személyes találkozót össze fog hozni és akkor tisztázni 
lehet a dolgokat. 
 
9. Környezetvédelmi rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2012. (IV.27.)  
ÖNKORMÁNYZATI rendelete  

A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 12/2004. (V. 1.) RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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10. A helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló (szemétdíj) rendelet 
módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
A hulladékgazdálkodási törvény nem tartalmazza, hogy a kompenzáció járna a szolgáltatónak. 
Az AVE kijátszotta az egész moratóriumot.  
El kell érni, hogy az AVE első lépésként írja jóvá azt a plusz szemétszállítási díjat, amit az 
önkormányzati rendelet ellenére, jogtalanul beszedett a lakosoktól. Ha ez megtörtént, akkor 
lehet tárgyalni, beszélni a különbözetről és a II. negyedévtől az emelt díjat megfizetni. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a Képviselő-testületnek, fogadják el a rendelet tervezetet azzal, hogy meg kell írni 
az AVE Hulladékkezelő Kft-nek, a lakosság részére írják jóvá az I. negyedévi túlfizetést. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, a javaslattal egyetért, és az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2012. (IV.27.)  

ÖNKORMÁNYZATI rendelete  
AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

szóló 30/2004. (XII. 30.) rendelet módosításáról 
 
  
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
11. 2012. évi munkaterv módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Nem ért egyet azzal, hogy júniusban a testületi ülés időpontja június 28.-a legyen, javasolja a 
június 21.-ét. 
 
Nagy Károly:  
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy a júniusi testületi ülés időpontja június 21.-én 
legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 40/2012. (IV. 26.) számú határozata 

a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének módosítása 
 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A 2012. június 14-ére tervezett Képviselő-testületi ülés időpontja és napirendje az alábbiak 
szerint változik: 

 
Képviselő-testületi ülés időpontja 
2012. június 21. 17 óra 

Képviselő-testületi ülés helye: 
Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

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

   Előadó: Nagy Károly polgármester 
2./ Beszámoló a 2011/2012. oktatási évről, a 2012/2013 oktatási év indításáról, 

valamint a közoktatást érintő változásokról 
   Előadó: Szántó Marianna ÁMK igazgató 
   Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság 
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
4./ Beszámoló a Mátra Fejlesztő Központ NKft. 2011. évi tevékenységéről, 2012. évi 
terveiről 

   Előadó: Petrusz Lilla ügyvezető 
5./ Tájékoztató a község közbiztonságáról 
   Előadó: Gyöngyösi RK Gyöngyöspatai Rendőrőrs, 
      Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka 
6./ Beszámoló az Egészségügyi Igazgatási Társulás Gyöngyöstarján tevékenységéről, 
gazdálkodásáról, az ellátott feladatokról 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
Dr. Petrovics Antal háziorvos 

7./ Indítványok, egyebek 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  2011. június 15. 
 
12. Kerékpárút kialakítása - pályázat 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Április 18.-án 15 polgármester részvételével megbeszélést tartottak a Polgármesteri 
Hivatalban a kerékpárút megépítésére benyújtandó pályázattal kapcsolatban. 
Az érdekelt önkormányzatoknak egy szándéknyilatkozat erejéig véleményt kell nyilvánítania. 
500 milliós pályázatról van szó, amely 95 %-os támogatottságot élvez, és 5 % önerőt kell 
biztosítani. 
 
Bálint Ira: 
A térképen felrajzolt útvonalon lehet módosítani? 
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Nagy Károly: 
Természetesen lehet rajta módosítani, s azt akkor célszerű véglegesíteni, amikor aktuálissá 
válik a pályázat beadása. Most csak egy szándéknyilatkozatról kell döntenie a Képviselő-
testületnek. 
Kéri a képviselőket, aki egyetért a szándéknyilatkozat benyújtásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alább i határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 41/2012. (IV. 26.) számú határozata 
kerékpárútfejlesztés szándéknyilatkozatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tematikus 
kerékpáros és ökoturisztikai régió kialakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tematikus kerékpáros és 
ökoturisztikai régió kialakításáról szóló együttműködési szándéknyilatkozatot Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata nevében aláírja.  
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
13. Hangos-hírmondó kivitelezésének plusz költsége 
 
Nagy Károly: 
A hangos-hírmondó kivitelezése befejeződött, a munka átadása megtörtént, holnaptól lehet 
használni. 
A kivitelezés során plusz költségek merültek fel, vezeték 200.000 Ft értékben, illetve 
oszlopállítás, melynek költsége 130.000 Ft + Áfa. Ezeket a költségeket a pályázat nem 
tartalmazza. 
Kéri a képviselők tudomásulvételét a plusz kiadásokra vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 42/2012. (IV. 26.) számú határozata 
hangos-hírmondó rendszer karbantartási költségeiről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nettó 346 000 Ft-ot hagy jóvá 
a hangos-hírmondó karbantartási költségeire, az általános tartalék terhére. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az előirányzat módosítást terjessze elő. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. szeptember 6. 
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14. Nagy László körzeti megbízott kérelme 
(a kérelem írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Nagy László körzeti megbízott részére a 
szolgálati lakásának felújításához – számla ellenében - 40.000 Ft-ot az Önkormányzat 
biztosítson, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 43/2012. (IV. 26.) számú határozata 
Dobó u. 7. szám alatti önkormányzati lakás felújítási költségeiről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 40 000 Ft, azaz 
Negyvenezer forint összegig a Dobó u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás belső 
felújítási költségeit támogatja, az általános tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület felhívja Nagy László, Gyöngyöstarján, Dobó u. 7. szám alatti lakos 
figyelmét, hogy a beszerzett anyagokról Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevére 
szóló számlával számoljon el. 
 
Felelős:  Nagy László kérelmező 
Határidő:  a számla kiállítását követő 8 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az előirányzat módosítást terjessze elő. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. szeptember 6. 
 
 
15. Csillagvizsgáló építése 
(a kérelem írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tudomása szerint az említett terület a Rendezési Tervben természetvédelmi területként van 
nyilvántartva. 
 
Nagy Károly: 
Természetesen a terület eladását megelőzően több mindennek utána kell nézni, most csak egy 
elvi hozzájárulást kellene meghoznia a Képviselő-testületnek. 
Kéri a képviselőket, aki elviekben hozzájárul a kért terület értékesítéséhez, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 44/2012. (IV. 26.) számú határozata 

a Praesepe Csillagász Kör kérelméről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, 
hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, 0106/3 hrsz-ú agyagbánya elhelyezésű területen 
csillagvizsgáló építményt helyezzen el a Praesepe Csillagász Kör (Képviseli: Varga András) 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 
Településszerkezeti Terv előírásainak megfelelően vizsgálja meg a terület megoszthatóságát, 
azon építmény elhelyezését és az értékesíteni kívánt terület üzleti vagyonná minősítését. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. június 21. 
 
 
16. Juhász René kérelme 
(kérelem írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a kopjafa felállításának engedélyezését azzal a feltétellel, hogy azt – amennyiben 
szükséges - bármikor áthelyezhessék. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 45/2012. (IV. 26.) számú határozata 
sportpálya területén emlékmű elhelyezéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász René, 
Gyöngyöstarján, Szabadság u. 22 szám alatti lakos kérelmére hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező sportpálya területén a közlekedést nem akadályozó helyen 
és módon 1,8 m magas kopjafa kerüljön felállításra. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről a kérelmezőt 
értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
17. Köztisztviselői nap megrendezése 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy július 1-je Köztisztviselői nap, amely a köztisztviselők részére 
munkaszüneti nap. 
Az idén július 1-je vasárnapra esik, ezért kéri a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy 
június 29.-én (pénteken) zárva tartson a Hivatal, és a dolgozók akkor tarthassák meg a 
Köztisztviselői napot. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 46/2012. (IV. 26.) számú határozata 
Köztisztviselői Nap megtartásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2012. évi 
köztisztviselői nap 2012. június 29-én, pénteken kerüljön megtartásra. A Polgármesteri 
Hivatal 2012. június 29-én zárva tart. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal zárva 
tartásáról a lakosságot tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
18. A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A közbeszerzési törvény értelmében 2012. évre vonatkozóan is el kell fogadnia a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat közbeszerzési tervét. 
Ez évben közbeszerzés alá esik az iskolai sportudvar kialakítása, a Damjanich utca felújítása, 
valamint a közvilágítás korszerűsítése. Ezt a három fejlesztést kell szerepeltetni a 2012. évi 
közbeszerzési tervben. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2012. évi közbeszerzési tervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 47/2012. (IV. 26.) számú határozata 
az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 33. §-a alapján az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzési tervet Gyöngyöstarján 
község honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve 

 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Sor- 
szám 

A beszerzés 
megnevezése 

Közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

Eljárásrend Alkalmazandó 
eljárástípus 

Az eljárás 
megindításá-

nak ill. a 
közbeszerzés 
megvalósítá-

sának tervezett 
időpontja 

1. Iskolai sportudvar 
kialakítása 

(BM nyertes 
pályázat esetén) 

Építési 
beruházás 

nemzeti Kbt. 
Harmadik 

rész, 121. § 
(1) b) 

2012. július 

2. Damjanich utca 
felújítása és 
közvilágítás 
korszerűsítés 
(ÉMOP 3.1.3 

nyertes pályázat 
esetén) 

Építési 
beruházás 

nemzeti Kbt. 
Harmadik 

rész, 121. § 
(1) b) 

2012. július 

 
 
 
19. Szociális étkezők térítési díjai 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Az előterjesztést tájékoztató jelleggel küldték ki, döntést nem igényel. 
 
20. Posta nyitvatartási ideje 
 
Bálint Ira: 
Többen észrevételezték, hogy jó lenne, ha a Posta egy héten egyszer legalább 17, esetleg 18 
óráig nyitva tartana, mert azoknak az embereknek, akik reggel korán elmennek dolgozni, s 
csak 16 óra után érnek haza, gondot jelent az ajánlott és a tértivevényes levelek átvétele.  
 
Nagy Károly: 
Fel fogja venni a kapcsolatot a Posta vezetőjével a nyitva tartás meghosszabbítása érdekében. 
 
21. Gyöngyösi TV felvételeinek megvásárlása 
 
Bálint Ira: 
Tudomására jutott, hogy a Gyöngyösi Televízió által felvett műsorokat – igény szerint - 
kiírják DVD-re, amely egy 60 perces anyag és 2.500 Ft-ért megvásárolható.  
Célszerűnek tartaná, ha a felvételek az Önkormányzatnál is megtalálhatók lennének. 
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Nagy Károly: 
Fel fogja venni a kapcsolatot a közművelődési előadóval, hogy gyűjtse össze az anyagot és 
megrendelik a DVD-t. 
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 óra 55 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Jenei Károly Bálint Ira 
alpolgármester képviselő 

 
 


