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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. október 18. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

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

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Kissné Matin Éva ÁMK iskola intézményegység-vezető helyettes 

Szecskő Tiborné ÁMK Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezető helyettes
 Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 

Bernát Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
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.  
 

Napirendi javaslat: 
 

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

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

II. napirend: A támogatásban részesült Egyesületek 2012. évi 
beszámolója 

        Előadó: Egyesületek elnökei  
         

III. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
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Napirend előtt: 
 
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- A temető alsó bejáratához egy faragott, 2,5 méter magas keresztet, sziklaalappal és 
faragott paddal kapott az Önkormányzat Dudás József gyöngyöspatai lakostól. Dudás 
József gyöngyöstarjáni születésű és Gyöngyöspata alpolgármestere. A kereszt 
felszentelését már tervezik Vilmos atyával, amelyre még Mindenszentek előtt, október 
végén kerülne sor. Természetesen a pontos időpontról minden képviselő értesítést fog 
kapni. 

- A gyöngyöstarjáni „búcsú” szeptember 16-án, rendkívüli esemény nélkül lezajlott. 
Megrendezésére a Rákóczi utca végén került sor. A területre egy mobil WC került 
elhelyezésre, melynek költsége 31.000 Ft. 

- Szeptember 26-27-én egy két napos LEADER tanulmányúton vett részt a Dél-Mecseki 
térségben. A LEADER közösség ott szinte csak a templomok felújítására költötte a 
rendelkezésre álló összeget. 

- Október 1-én az Általános Művelődési Központ nagytermében elindult a tollaslabda 
oktatás, végleges gyereklétszámot még nem tudnak, de első alkalommal 10-15 fiatal 
vett részt a szüleivel az oktatáson. Az edzéseket Szőke György, Kassa utcai lakos, 
társadalmi munkában tartja, aki háromszoros tollaslabda bajnok. 

- Október 3-án iskolai Szülői Munkaközösség ülésén vett részt, ahol tájékoztatást adott 
az iskola jövőbeni feltételezhető működtetéséről. 

- Október 10-én meg volt az első tárgyalás az Önkormányzat és az AVE Gyöngyösi 
Hulladékkezező Kft között keletkezett perrel kapcsolatban. Az Önkormányzatot Dr. 
Lukács Zoltán ügyvéd Úr képviselte. A tárgyalásnak adatgyűjtés jellege volt, a 
következő tárgyalás időpontja még nincs kitűzve. 

- Október 14-én az Idősek Világnapját, igen jó hangulatban megtartották. Ez úton is 
köszöni minden közreműködőnek a jelenlétét és külön köszöni Bálint Ira és Szecskő 
Zsolt képviselőtársai segítségét. 

- Október 15-én – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a Brassó utcai 
pincetulajdonosok részére megbeszélést tartottak, ahol átbeszélték a lehetőségeket. 
Erre a témára az indítványok, bejelentések napirenden belül visszatérnek. 

- A Köves-dombi területen, - a Testületi döntésnek megfelelően-, mintegy 15 ha zúzása 
megtörtént. A megmaradó részt közmunka program keretén belül 2013. évben fogják 
elvégezni.  

- Tegnap Gyöngyösoroszi polgármestere és jegyzője felkereste a gyöngyöstarjáni 
Hivatalt és bejelentették, hogy Gyöngyöstarjánnal együtt egy közös hivatalt kívánnak 
létrehozni. Ezzel kapcsolatban a végleges döntést Gyöngyösoroszi Képviselő-testülete 
a jövő héten hozza meg. 

- Korábban szó volt már arról, hogy amennyiben 2013. évben az Önkormányzat 
számára aránytalan terhet jelentene a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulásban való részvétel, úgy Gyöngyöstarján Önkormányzata, 2012. december 31.-
vel felmondja a Társulási megállapodást, illetve vesz ki feladatot a Társulásból és az 
ellátandó feladatokat, Gyöngyöshalász, Nagyréde, Gyöngyösoroszi, Szücsi és 
Gyöngyössolymos Önkormányzatával közösen, mikro-térségen belül látja el. 
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Ezzel kapcsolatban a tárgyalások folyamatban vannak. Valószínű, hogy a gesztor 
Önkormányzat Gyöngyössolymos lesz, hiszen ott adottak a feltételek. 

-  A testületi üléseken a jegyzőkönyv vezetésének megkönnyítése érdekében a 
parlamentarizmus szigorúbb betartására kéri a képviselőket. Az indítványok, 
bejelentések napirendjén belül visszatérnek a konkrét okra. 

Jenei Károly: 
A napokban megjelent az új Hulladék törvény, amelyben a közszolgáltatók jogállását 
szabályozzák. Tudomása szerint 2013. január 1-től az AVE Gyöngyösi Hulladékkezező Kft., 
mint önálló közszolgáltató nem működhet. 
 
Bálint Ira: 
A Gyöngyösoroszi megbeszéléséről szeretne bővebben hallani. 
 
Nagy Károly: 
Az első megbeszélés alkalmával arról a szándékunkról beszéltünk, hogy mind két hivatal 
megmaradna, és ugyanazzal a létszámmal működne tovább. Gyöngyösoroszira vonatkozó 
ügyfélforgalom Gyöngyöstarjánban nem jelentkezne. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét 
legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek 
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt közös önkormányzati hivatalt hoznak létre.. A 
kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. 
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, 
vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. A jogszabályi rendelkezés 
alapján Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat nem tarthat fenn önálló önkormányzati 
hivatalt, és 2013. február 28-ig dönteni kell arról, hogy kivel hoz létre közös hivatalt. 
Gyöngyösoroszi társulhat Mátraszentimrével, Gyöngyössolymossal és Gyöngyöstarjánnal. 
Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarjánt választotta. 
Tudni kell, hogy a 2500 lakos fölötti Önkormányzat nem utasíthatja el a társulni kívánó, 2500 
fő alatti Önkormányzatot. 
Részletes tájékoztatást ad az erre vonatkozó jogszabályról. 
 
Bálint Ira: 
Kinek kell elfogadnia a társulást? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A két Önkormányzat Képviselő-testületének. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés) 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Gratulál a sok szép eredményhez, sikerekhez, a „Zöld óvoda” pályázat elnyeréséhez. 
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Hiányolja azonban, hogy a tájékoztatóban sosem említik meg a problémákat, gondokat, neki 
pedig a szülők elmondják a problémát, mint pl. azt, hogy szüksége lenne az óvodának egy 
magnóra. 
 
Szecskő Tiborné: 
A költségvetésbe be van tervezve, megvásárlása folyamatban van. 
 
Jenei Károly: 
A gyöngyöstarjáni Honlapról le kellene venni, hogy várják a Családi Napközibe a nem 
gyöngyöstarjáni gyerekeket is. 
 
Bálint Ira: 
Jó lenne, ha a Honlap gyakrabban kerülne frissítésre. 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
 
3. Általános iskola tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját egyhangú szavazással tudomásul 
veszi. 
 
4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Bizottsági ülésen a Luca napi rendezvényről, valamint a helyi újságban megjelenő 
cikkekről beszéltek. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökének tájékoztatóját 
egyhangú szavazással tudomásul veszi. 
 

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

 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 
- A 68/2012.(IX. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Brassó utcai pincék 
körüli közterület értékesítéséről. A megbeszélést megtartották az indítványok napirendjén 
belül dönteni kellene e témában. 
- A 72/2012.(IX. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az iskola 
működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozat megküldéséről. A jövő hónap közepéig kell 
megküldeni a szándéknyilatkozat – egyelőre várjanak. 
- A 69/2012.(IX. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Kossuth utcai fák 
kivágásáról. A fák kivágása megtörtént.  
- A 71/2012.(IX. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Községi Sportkör 
támogatásáról. A Sportkör részére a 80.000 Ft átutalása megtörtént. 
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- A 67/2012.(IX. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a pedagógus 
szakvizsgáról. A hozzájárulás kifizetése folyamatban van. 
 - A 70/2012.(IX. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatásáról. A támogatás összege 2012. 
szeptember 20-án átutalásra került.  
- A 66/2012.(IX. 21.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület az ÖNHIKI 
pályázat benyújtásáról. A pályázat beadása megtörtént. 
Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 

II. Napirend: A támogatásban részesült Egyesületek 2012. évi 
beszámolója 

 
1. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolója 
(a beszámoló írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A tájékoztató nem tartalmazza a pénzügyi felhasználást, arról majd az Elnök Asszonyt külön 
megkérdezik. Ennek ellenére javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
 
2. Tűzoltó Egyesület beszámolója 
(a beszámoló írásban csatolva) 
 
Bernát Károly: 
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szilveszteri bált ismételten a Tűzoltó Egyesület 
fogja rendezni, szervezése folyamatban van. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, a Tűzoltó Egyesület beszámolóját jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 
3. Polgárőr Egyesület beszámolója 
(a beszámoló írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Korábban már tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Polgárőr Egyesület pályázatot 
nyújtott be a térfigyelő rendszer kiépítésére. Az Egyesület a pályázatot elnyerte, a rendszer 
kivitelezése rövidesen elkezdődik. A pályázat előfinanszírozású, s mivel az Egyesületnek 
nincs annyi pénze, hogy azt fedezni tudná, az Önkormányzatnak meg kellene előlegeznie a 
költségeket. 
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Ezt azonban az Önkormányzat is csak hitel felvételével tudja megoldani. A hitelfelvétel 
fedezetéül a Rákóczi utca 1. szám alatt lévő (IKSZT) ingatlan szolgálna. A hitelt 
természetesen csak akkor veszi fel az Önkormányzat, ha a munkálatok kifizetése esedékes 
lesz. 
Kéri a képviselőket, aki a hitelfelvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 73/2012. (X. 18.) számú határozata 
térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet biztosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Gyöngyöstarján Polgárőrség által a község területén 
kialakítandó térfigyelő rendszer kiépítésének költségeire felvételre kerülő hitel fedezeteként 
az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 1. szám alatti közösségi ház 
kerüljön megjelölésre. 
 
A hitel felvételének célja és időtartama a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
1430913764 számú határozatával a Gyöngyöstarján Polgárőrség számára megítélt 4 676 640 
Ft támogatási összeg folyósításáig a beruházás költségének biztosítása és a beruházás 
előfinanszírozása. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, a Polgárőr Egyesület beszámolóját jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 
4. Községi Sportkör beszámolója 
 
Jenei Károly: 
Elnézést kér képviselőtársaitól, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta a beszámolót 
elkészíteni. 
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a szóbeli tájékoztatást, úgy azt szívesen megteszi, 
vagy a következő testületi ülésre az írásos anyagot elkészíti. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre készítse el az Elnök Úr az írásos tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetért. 
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III. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2013. 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakkal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 74/2012. (X. 18.) számú határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírásáról 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben is részt kíván venni a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó 
anyagi fedezetet – maximum 350000 forintot - biztosítja. A pályázatok elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. október 26.  
 
2. Általános Művelődési Központ Általános Iskola támogatási igénye 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Pedagógiai Programban szereplő óraszámok a valóságot tükrözik, az óraszámok 
kiszámítása helyes. 
 
Kissné Matin Éva: 
Részletes tájékoztatást ad a pedagógusok óraszámáról. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Miért van magántanuló az iskolában? 
 
Kissné Matin Éva: 
Orvosi javaslatra egy magántanulója van iskolának. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A magántanuló után is jár fejkvóta? 
 
Kissné Matin Éva: 
Amennyiben orvosi javaslat alapján folytatja a tanuló a tanulmányait, mint magántanuló, 
akkor jár a fejkvóta. 
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Nagy Károly: 
Milyen következményei lesznek annak, ha a Képviselő-testület nem biztosítja az ÁMK 
Általános Iskola részére a kért 1 millió Ft-ot? 
 
Kissné Matin Éva: 
Ebből a pénzből az óraadók díjai kerülnének kifizetésre. A dolgozók esetleg jogi útra 
terelhetik az ügyet, mivel határozott időre szól a szerződésük. 
 
Nagy Károly: 
A kiesett órák miatt a diákok részére hogyan lenne biztosítva a tanulás? 
 
Kissné Matin Éva: 
Minden bizonnyal az emelt szintű angol nyelvoktatás megszűnne, és veszélybe kerülne a rajz, 
az ének és a kémia oktatása is. Mindezek tanítását túlórában tudnák ellátni. 
 
Jenei Károly: 
Az 1 millió Ft 2012. év végéig, vagy a tanév végéig lenne elegendő? 
 
Kissné Matin Éva: 
Ez az összeg 2012. december 31-ig szóló kiadásokat fedezné. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó:  
Az 1 millió Ft túllépés nem az utolsó negyedévre vonatkozik. 
Az első félévben is túllépés volt, pl. helyettesítési díjból, 175.000 Ft összegben. 
Így év végéig rendeződne a helyettesítési díj és a túlórák kifizetésének fedezete. 
 
Jenei Károly: 
Felháborodását fejezi ki amiatt, hogy ismételten kapnak egy kérést, hogy az Igazgató Asszony 
pénzügyi támogatást kér, s kiderül, hogy a kért összeg nagy része már el is van költve. 
Felteszi a kérdést: miről beszélnek egyáltalán!? 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Teljes mértékben egyetért Jenei Károly képviselőtársával. Minden testületi ülésen beszélnek 
az iskola dolgairól, döntést hoznak, és mégsem az történik, amiben megállapodtak. Az 
Igazgató Asszony figyelmen kívül hagyja a Képviselő-testület döntését, és úgy csinálja, 
ahogyan Ő azt jónak látja. 
Egyáltalán miért foglalkoznak ezzel a dologgal, ha az Igazgató Asszony úgy is azt csinál, amit 
akar. Feleslegesen beszélnek az iskola dolgairól, az idő halad, és semmi értelme nem lesz a 
vitának. 
 
Bálin Ira: 
Az Igazgató Asszony korábban már tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az intézmény 
túllépte a költségvetésbe, I. félévre betervezett előirányzatot. 
A Képviselő-testület döntött az óraadók felvételéről, csak a pontos költségvonzatát akkor nem 
ismerték, de az is elképzelhető, hogy rosszul lett kiszámítva az alkalmazásukhoz szükséges 
pénz. 
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Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Többször elmondta már az igazgató Asszony, hogy csökkenteni fogják a kiadásokat, de az 
még sem történt meg. 
 
Bálint Ira: 
Igazgató Asszony azt írta, hogy a tavalyi évhez képest csökkentette az intézmény kiadásait. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Az igazgató Asszony túl sok mindent írt már, illetve mondott, s a valóságban mégsem úgy 
volt. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az Általános Művelődési Központ többletbevételt tud elérni a továbbszámlázott közüzemi 
szolgáltatások és ezek után megfizetett áfa értékkel. 
Eddig 818.000 Ft összegben tud számlát kiállítani. Ez az összeg év végéig még növekedhet. 
 
Nagy Károly: 
Rövidre kellene már ezt a témát zárni. Azért kérdezte, milyen következményekkel jár, ha nem 
kapja meg az intézmény a kért 1 millió Ft-ot. 
 
Kissné Matin Éva:  
Az órákat meg kell tartani. 
 
Jenei Károly: 
Jó lenne már nyílt lapokkal játszani. 
Az igazgató Asszony a külön megbeszélésen is felkészületlenül jelent meg, és eléggé 
cinikusan beszélt. 
Nem érti, hogy miért kell minden Testületi ülésen ezzel a témával foglalkozni akkor, amikor 
az igazgató Asszony úgy is azt csinál, amit akar. 
 
Csontos József: 
Nem látja át a dolgokat, egy független szakértő kellene, aki otthonosan mozog ebben a 
témában. 
 
Nagy Károly: 
A képviselőnek tárgyilagosnak kell lennie. A múltat félre kell tenni, a jövőre kell tekinteni. 
A cél az, hogy az iskola működjön, de kérdés, hogy mi legyen az intézménnyel 2012. 
december 31-ig. 
Lehetőséget lát arra, hogy a kért 1 millió Ft-tól eltérően, 800.000 Ft-ot biztosítson az 
Önkormányzat az iskola részére. 
Az igazgató Asszony munkájával kapcsolatban, hogyan döntsön a Képviselő-testület az egy 
másik kérdés. 
Arra kell törekedni, hogy az iskola a szülők és a tanulók megelégedésére működjön. 
Az iskola működését és az igazgató Asszony munkáját külön kell választani. 
 
Jenei Károly: 
Az óraadó tanárokkal úgy lett-e a szerződés megkötve, hogy az a Törvény módosítása miatt 
felbontható? 
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Kissné Matin Éva: 
Igen, úgy emlékszik a szerződés tartalmazza. 
 
Jenei Károly: 
Az iskolák működésével kapcsolatban az Állam a nem kötelező feladatok ellátást nem 
finanszírozza, azokat az Önkormányzatoknak kell lefedezniük, amennyiben a pénzügyi 
helyzetük lehetővé teszi. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az Önkormányzat az iskola személyi juttatásaihoz biztosítson 800.000 Ft-ot. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 75/2012. (X. 18.) számú határozata 
az ÁMK Általános Iskola személyi juttatásairól 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az ÁMK Általános 
Iskola személyi juttatásaira a 2012. évi költségvetésben biztosított kereten felül 800 000 Ft-ot 
felhasználhat. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelet módosítását 
készítse el és a polgármester terjessze elő. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr.Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. november 22-i Képviselő-testületi ülés 
 
Jenei Károly: 
A következő testületi ülésre az ÁMK általános iskola két évre vonatkozó bérfelhasználásáról 
kér írásos tájékoztatást. 
 
3. Pedagógus szakvizsgáról szóló 67/2012. (IX. 6.) számú határozat helyesbítése 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt testületi ülésen a pedagógus szakvizsgára vonatkozóan döntött a Képviselő-testület. 
Sajnálatos módon a határozatban, véletlenül nem az ülésen megfogalmazott döntés került 
rögzítésre. Az említettek miatt a határozatot helyesbíteni kell. 
Kéri a jegyző Urat, tájékoztassa a képviselőket, hogyan lehet ezt korrigálni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A határozat bevezetése úgy fog hangzani, hogy „Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 67/2012. (IX. 6.) számú határozat I. pont 1. bekezdésének szövegét az 
alábbiak szerint helyesbíti és egységes szerkezetű szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:” 
Ezt követően kerül rögzítésre a helyes szöveg. 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt testületi ülésen is arról volt szó, hogy Szecskő Tiborné pedagógus szakvizsgájának 
megszerzését az Önkormányzat, félévente legfeljebb 130.000 Ft-tal támogatja, a többi 
költséget Ő vállalja. 
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Megkérdezi a képviselőket, egyetértenek-e azzal, hogy Szecskő Tiborné pedagógus 
szakvizsgájának megszerzését, félévente, legfeljebb 130.000 Ft-tal támogassa az 
Önkormányzat? 
 
Bálint Ira: 
Nagyon jónak tartaná, ha az elfogadott határozatok szövege minden esetben felolvasásra 
kerülne a testületi ülésen. Ha ez így történne, nem fordulhatna elő az a tévedés, ami az elmúlt 
ülésen előfordult. 
Egyébként nem érti, hogy a két jegyzőkönyv hitelesítő hogyan nem vette észre, hogy a 
határozat nem a döntésnek megfelelően lett rögzítve? 
Célszerűnek tartaná, ha az Önkormányzat tanulmányi szerződést kötne Szecskő Tibornéval, 
mert tudomása szerint 2013. január 1-től az Állam átveszi a tanulmányi szerződéssel 
rendelkezők költségeit. 
Azt is jónak tartaná, ha már úgy is módosítani kell a határozatot, hogy csak I. félévre 
biztosítaná az Önkormányzat a 130.000 Ft-ot. Azt követően pedig fizesse az Állam a 
szakvizsga megszerzéséhez a támogatást. 
 
Nagy Károly: 
Az Állam az óvodát nem veszi át, csak az általános iskolát. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az elmúlt ülésen hozott határozatot kiosztotta, kéri a képviselőket, mondják meg a határozat 
helyes szövegét. 
 
Hosszas vitát követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést: 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati szöveggel egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2012-2013-2014. évben félévente legfeljebb 
130 000 Ft-ig támogatja Szecskő Tiborné továbbképzését, további költségeket nem támogat.” 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással a felolvasott szöveggel egyetért, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 76/2012. (X. 18.) számú határozata 
pedagógus szakvizsgáról szóló 67/2012. (IX. 6.) számú határozat helyesbítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2012. (IX. 6.) számú 
határozat I. pont 1. bekezdésének szövegét az alábbiak szerint helyesbíti és egységes 
szerkezetű szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szecskő 
Tiborné pedagógus szakvizsgájáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. 2012-2013-2014. évben félévente legfeljebb 130 000 Ft-ig támogatja Szecskő Tiborné 
továbbképzését, további költségeket nem támogat. 
 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelet módosítását 
készítse el és a polgármester terjessze elő. 

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr.Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. november 22-i Képviselő-testületi ülés 
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II. A Képviselő-testület felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy az intézmény 
továbbképzési programját és beiskolázási tervét akként módosítsa, hogy Szecskő Tiborné, az 
ÁMK Óvoda intézményegység-vezető helyettese pedagógus szakvizsga megszerzésére 
irányuló tanulmányait 2012. évben meg tudja kezdeni. 
 

Felelős: Szántó Marianna ÁMK igazgató 
Határidő: 8 napon belül” 
 
4. ÁMK alapító okirat módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület az ÁMK alapító iratáról szóló 53/2012. (VI. 21.) határozat 
módosításával egyetért és egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 77/2012. (X. 18.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ Alapító iratáról szóló 53/2012. (VI. 21.) határozat 

módosításáról 
 

Az 53/2012. (VI. 21.) határozat 3.3 pontja  

„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. „ 

helyébe 

„3.3 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” 
szöveg lép. 

 

Az 53/2012. (VI. 21.) határozat 3.5 pontja  

„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: 

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

helyébe 

„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: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” 
szöveg lép. 

 

Az 53/2012. (VI. 21.) határozat 3.7 pontja  

„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. „ 

helyébe 

„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: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” 
szöveg lép. 

 

Az 53/2012. (VI. 21.) határozat 3.9 pontja  

„3.9. 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
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. „ 

helyébe 

„3.9. 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali 
rendszerben, integrált oktatása és nevelése: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
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beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” 
szöveg lép. 

 

Az 53/2012. (VI. 21.) határozat 3.11 pontja  

„3.11. 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 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. „ 

helyébe 

„3.11. 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 

Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” 
szöveg lép. 

 
Az 53/2012. (VI. 21.) határozat 9. pontja  

„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.” 

helyébe 

„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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén 5 évre 
intézményvezetőt nevez ki.” 

szöveg lép. 

 

Ez a határozat 2012. október 19. napján lép hatályba. Az alapító okirat egységes szerkezetbe 
való foglalását követően ez a határozat hatályát veszti. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési szerv alapító okiratát 
foglalja egységes szerkezetbe és a változást a Magyar Államkincstár részére jelentse be. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba 
Határidő:  azonnal 
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A Képviselő-testület az ÁMK alapító okiratának egységes szerkezetben való foglalással 
egyetért és egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 78/2012. (X. 18.) számú határozata 

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 
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 
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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: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) 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: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) 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, 
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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: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) 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: 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) 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. 
 

3.11. 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 
3.12. 889102 Családi napközi 

A Családi Napközi Szakmai Programja alapján húszhónapos kortól kezdődően 5. évet betöltő 
életkori szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai 
ellátásba bevonható gyermekek körét meghatározhatja. 
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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. 
 

3.16. 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Az Önkormányzat közművelődésről szóló rendelete alapján az ÁMK kezelésében levő 
ingatlanok közművelődési feladatokkal összefüggő üzemeltetési költségei. 
 

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, 
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, 
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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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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. október 19. napján lép hatályba. A jelen alapító okirat 
hatálybalépésével egyidejűleg a 53/2012. (VI. 21.) határozata az Általános Művelődési 
Központ Alapító Okiratáról visszavonásra kerül. 
 
 
 

5. Kistérségi feladatellátás 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása kéri az Önkormányzatokat, hogy 
nyilatkozzanak arra vonatkozóan, melyek azok a feladatok, amiket a Kistérségi Társuláson 
belül kívánják ellátni, s melyek azok, amiket esetleg mikro-térségen belül. 
Nagyon képlékeny a dolog, hiszen még nem alakult meg a mikro-térség, s az sincs eldöntve, 
hogy melyik Önkormányzat lesz a gesztor Önkormányzat. 
Elképzelhető, hogy Gyöngyössolymos lesz a gesztor Önkormányzat, hiszen ott adottak a 
feltételek. 
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Mikro-térségen belül kívánják ellátni a házi segítségnyújtást, a családsegítést, valamint a 
gyermekjóléti szolgálatot, ennek ellenére a Gyöngyösi Kistérség Többcélú Társulásból nem 
célszerű kilépni. 
 
Jenei Károly: 
Az a három feladatellátás olyan költség csökkenést fog jelenteni az Önkormányzatoknak, 
hogy érdemes létrehozni a mikro-térséget? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az ülés előtt kiosztott határozati javaslatból kimaradt az alábbi 2 feladatellátás, melyben 
gyöngyöstarjáni ellátott is van: 
- fogyatékosok nappali ellátása 
- támogató szolgálat 
 
Nagy Károly: 
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás működtetése számításaink szerint 
feltehetően költségesebb, mint a mikro-térségé. 
Javasolja a kiegészítés figyelembe vételével a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 79/2012. (X. 18.) számú határozata 
társulási megállapodással ellátott feladatokról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi 
feladatellátásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2013. január 1-jétől a Gyöngyös Körzete Többcélú 
Társulás útján kívánja az alábbi feladatokat ellátni: 
 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
- belső ellenőrzés 
- logopédiai ellátás 
- gyermekek átmeneti gondozása 
- hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja 
- fogyatékosok nappali ellátása 
- támogató szolgálat 
 
II. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2012. december 31-ig – amennyiben az ebben 
részt vevő településekkel társulási megállapodást tud kötni és a feladat ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosítottak – társulási megállapodást kíván kötni az abban részt 
vevő településekkel az alábbi feladatokra: 
 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
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Ebben az esetben a feladatokra a Gyöngyös Körzete Többcélú Társulás által megigényelt 
normatív támogatások átadására a székhely település részére igényt tart. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
6. Közművesítés rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Az írásos előterjesztéstől eltérően, javasolja, hogy közművesítési hozzájárulásra vonatkozó 
összes rendelet hatályon kívül helyezéséről döntsön a Képviselő-testület. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Három rendelet hatályon kívül helyezéséről van szó, a 8/2005. (IV. 22.) számú rendeletről, a 
7/2006. (IV. 14.) számú rendeletről, valamint a 6/2009. (II. 27.) számú rendeletről. 
Kéri a képviselőket döntsenek a rendelet hatályba lépésének időpontjáról. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a rendelet 2012. november 1-jén lépjen hatályba. 
 
Jenei Károly: 
Célszerűnek tartaná, ha ez évben még élne mind három rendelet, és javasolja, hogy 2012. 
december 31-én lépjen hatályba az új rendelet, mellyel mind a három rendelet hatályát 
veszítené.  
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki Jenei Károly alpolgármester Úr javaslatával ért egyet, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással, az alpolgármester javaslatával egyetért és az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 
 21/2012. (X. 19.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
 

A KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 

 
7. Ügyfélfogadási rend változása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
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Jenei Károly: 
Tudomása szerint az iskola is és az óvoda is nyitva lesz, ezért a karbantartókat nem célszerű 
szabadságra engedni. 
 
Nagy Károly: 
Ez a probléma megoldható, csak az egyik karbantartó fog szabadságra menni. 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 80/2012. (X. 18.) számú határozata 
ügyfélfogadási rend módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
A Polgármesteri Hivatal 2012. október 27-én és 2012. november 10-én, szombati 
munkanapon ügyfélfogadást nem tart. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a módosításról a lakosságot 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
8. Járási megállapodás 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Részletes tájékoztatást ad a járási hivatalok kialakításáról és működéséről. 
 
Bálint Ira: 
Nem érti, miért kötelezik az Önkormányzatokat arra, hogy létszámot, irodai eszközöket, 
berendezéseket térítésmentesen adjanak át a megalakulandó járásoknak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben foglaltakról, amely úgy 
rendelkezik, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, 
amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását 
biztosítják 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek 
Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy amennyiben nem kerül elfogadásra a határozati 
javaslat, úgy a Heves Megyei Kormányhivatal kötelezni fogja az Önkormányzatot a 
megállapodás aláírására. 
 
Nagy Károly: 
A jegyző Úr által elmondottak ismeretében kéri a képviselőket, szavazzanak. Aki egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 81/2012. (X. 18.) számú határozata 
járási megállapodás elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és a Heves 
Megyei Kormányhivatal között a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 
13.) Kormányrendelet alapján kötött megállapodást a határozat melléklete szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
9. Brassó utcai közterület megvásárlásáról 
 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a Brassó utcai pincetulajdonosok 
részére megbeszélést tartottak. A tulajdonosok többsége meg kívánja vásárolni az 
Önkormányzattól a közterületet, ezért most dönteni kellene az eladási árról. Az ár 
meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a pincetulajdonosoknak kell fedezniük a 
vázrajz és egyéb költségeket, ami 65-70 ezer Ft, pincénként. Természetesen, ha a területen 
épület is van, az még plusz, rendezési költséggel jár. 
Az Önkormányzatnak elsősorban az a célja, hogy a magántulajdon megszerzésével a területek 
rendezettebbé váljanak. 
 
Bálint Ira: 
Bejelenti, mivel érintett e témában, nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy eladási árként egy minimális összeget, 50 Ft/m² összeget állapítsanak meg. 
 
Jenei Károly: 
Hány m² a legnagyobb terület? 
 
Nagy Károly: 
Véleménye szerint 300-500 m²- nél nincs nagyobb terület. 
 
Jenei Károly: 
Javasolja, amennyiben kis terület megvásárlásáról van szó, mint pl. 20 m², vagy annál kisebb, 
azt térítésmentesen adja oda az Önkormányzat. 
 
Csontos József: 
Ezzel a javaslattal nem ért egyet. Vagy mindenki fizessen vételárat, vagy senki sem. 
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Jenei Károly: 
Javasolja, hogy legalább 100 Ft/m²-es vételárat állapítson meg a Képviselő-testület. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a közterület vételi árát 80 Ft/m²-ben állapítsa meg a Képviselő-testület. 
Kéri a képviselőket, aki a 80 Ft/m²-es vételárral egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
(Egy képviselő, mivel érintett e témában nem szavazott)  
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 82/2012. (X. 18.) számú határozata 
a Brassó utcai közterület megvásárlásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Brassó utcai pincesorhoz tartozó, nem közlekedési célú közterület 
eladási árát 80 Ft/m2-ben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosokat az eladási árról és 
a megosztás költségeiről tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
10. Dobó utca 32. szám alatt lévő ingatlan helyi védetté nyilvánítása 
 
Nagy Károly: 
Lehetőség lett volna olyan pályázat beadására, amely 100 %-os támogatottságot élvez, és a 
Dobó utca 32. szám alatt lévő épület külső-belső felújítását el lehetett volna végezni. E 
pályázat beadásának alapfeltétele, hogy az épület helyi védetté legyen nyilvánítva. 
A pályázat előfinanszírozású, és az épületnek legalább egy éve helyi védettnek kell lennie. 
Emiatt célszerű az épület helyi védetté való nyilvánítását mielőbb megtenni azért, ha jövőre is 
lesz ilyen pályázat, azt be tudják adni. 
Javasolja, hogy a jegyző járjon utána, milyen költségekkel járna a védetté nyilvánítás és arról 
tájékoztassa a Képviselő-testületet a soron következő ülésen. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 83/2012. (X. 18.) számú határozata 
épület helyi védetté nyilvánításának kezdeményezéséről 

 
A védetté nyilvánítás költségeinek ismeretében Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dobó u. 32 szám alatti épületet, melynek funkciója falumúzeum és 
szolgálati lakás, helyi védetté kívánja nyilvánítani. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a költségekről tájékoztassa a Testületet a 
soron következő rendes ülésén. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2012. november 22. 
 
11. Közvilágítás korszerűsítése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A közvilágítás korszerűsítésére az ENERIN Energia és Innováció Zrt-től árajánlatot kapott az 
Önkormányzat. Az ajánlat szerint az Önkormányzatnak 10 éves időszakra kellett volna 
elköteleznie magát. Információja szerint az Önkormányzatok részére pályázat kerül kiírásra a 
közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan. 
Emiatt javasolja, hogy e témában ne döntsön a Képviselő-testület. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyetért. 
 
 12. Óvodai dolgozók részére étkezési utalvány biztosítása 
 
Nagy Károly: 
Az Óvoda tájékoztatójában már hallhatták, hogy az egyik óvónő betegség miatt 
szeptemberben nem dolgozott. A nevelőtestület úgy döntött, hogy szeptember hónapban 
átszervezéssel megoldják a táppénzen lévő óvónő helyettesítését. Az egész éves megtakarítás 
így 400-500 ezer Ft-ot eredményezett az intézménynek. 
Fent említettek miatt arra gondoltak, hogy a helyettesítésben résztvevők részére, összesen 
200.000 Ft összegben, valamilyen ellenszolgáltatást juttatnak. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az óvoda dolgozói 133 ezer Ft értékű étkezési utalványt szeretnének kérni, ami az 
Önkormányzatnak maximum 220.000 Ft-ot kiadást jelentene. 
 
Bálint Ira: 
Bérmegtakarítás volt már korábban is, és azt nem osztották szét. 
Megérdemelnék a dolgozók, de tart attól, ha legközelebb is előfordulna ilyen eset, akkor 
ismételten kérelemmel fordulnának a Képviselő-testület felé. 
 
Jenei Károly: 
Ha ezt most kifizetik a dolgozók részére, nem olyan mintha túlórát, vagy helyettesítési díjat 
fizetnének? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ez az összeg már nettó összeg, ezért a dolgozóknak kedvezőbb ez a megoldás. Ugyanilyen 
bérjellegű kifizetés esetén a nettó összeg kevesebb lenne. 
 
Jenei Károly: 
Véleménye szerint az Általános Művelődési Központon belül ez feszültséget okozna. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
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Az iskola minden esetben megkapja a helyettesítési díjat a távollévők miatt. Az óvodában 
eddig még ilyen kifizetés nem történt. 
 
Nagy Károly: 
Erről nem kell döntenie a Képviselő-testületnek, csak tudomásulvételről van szó. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a maximum 220.000 Ft, bruttó összegű étkezési 
utalvány szétosztását az ÁMK Napköziotthonos Óvoda dolgozói között. 
 
13. Október 23.-i ünnepség megrendezése 
 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy az Október 23.-i ünnepség megrendezésére Október 19-én kerül sor. Kéri a 
képviselőket, hogy az ünnepségen vegyenek részt. 
 
14. Rendkívüli testületi ülés megtartása 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Bejelenti, hogy az általános iskola működésével kapcsolatos döntés miatt elképzelhető, hogy 
rendkívüli testületi ülést kell tartani, mivel a soron következő ülés csak november 22-én lesz. 
 
A bejelentést a Képviselő-testület tudomásul veszi. 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 21 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Bálint Ira Csontos József 
képviselő képviselő 

 
 
 
 
 
 


