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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. november 8. napján 17 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dénes László 
Csontos József  
Bálint Ira 
Szecskő Zsolt képviselők  
 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel, 
azzal a kiegészítéssel, hogy harmadik napirendként tárgyalják meg a mikro-térségi társuláshoz 
való csatlakozás lehetőségét. 
.  

Napirendi javaslat: 
 
I. napirend: Közös hivatal létrehozása 

         Előadó: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

 II. napirend: Vagyonrendelet módosítása 
          Előadó: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző  

         
III. napirend: Mikro-térségi Társuláshoz való csatlakozás 
           Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatokkal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Dénes László és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
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I. Napirend: Közös hivatal létrehozása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A 2012. október 18-i testületi ülésen már bejelentette Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal 
csatlakozási kérelmét, szándékát. 2012. november 2-án Berta István Szűcsi polgármestere 
kereste meg, szintén a csatlakozási szándékuk egyeztetése ügyében. Mindkét település 2000 
fő alatti lakosságszámú, így a jelenlegi törvények értelmében 2013. január 1-ével önálló 
hivatalt nem működtethetnek. A két Önkormányzat, a jelenlegi jogszabályok értelmében 
egymással nem társulhatnak, mivel közigazgatásilag nem határosak. 
Személyes véleménye, hogy Gyöngyöstarján jelenleg nincs kényszerhelyzetben a közös 
hivatalok létrehozásában. Úgy gondolja azonban, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az 
eddigi átalakítási folyamatokat. 
Gyöngyöstarján érdeke az, hogy ne kényszerből, hanem megfontoltan, elsősorban a község 
érdekeit figyelembe véve, a törvényeket betartva döntsön a Képviselő-testület. 
Gyöngyöstarján Képviselő-testületének megadatott, hogy válasszon. Mondhat igent és 
mondhat nemet is. 
Számba kell venni, mi történik, ha a Képviselő-testület nemet mond? 
Szűcsi vonatkozásában nem történik semmi különös, mivel a két község nem határos 
egymással, tehát Szűcsi kérelmét nem köteles Gyöngyöstarján elfogadni. (Legfeljebb egy, 
évek óta fejlődő, jó kapcsolat romolhat meg egy kissé.) 
Gyöngyösoroszival kapcsolatban már más a helyzet. A hatályban lévő jogszabályban 
foglaltak alapján Gyöngyöstarján köteles elfogadni a csatlakozási kérelmet. Amennyiben a 
Képviselő-testület úgy döntene, hogy nem fogadja el Gyöngyösoroszi csatlakozási kérelmét, a 
Heves Megyei Kormányhivatal fogja kijelölni azt a települést, amelynek el kell fogadnia 
Gyöngyösoroszit. Ebben az esetben két település jöhet számításba, Gyöngyössolymos és 
Gyöngyöstarján, hiszen ezzel a két községgel határos Gyöngyösoroszi. Abban az esetben, ha a 
Kormányhivatal Gyöngyöstarjánt jelöli ki, sokkal kisebb az esélye az Önkormányzatnak, - 
minden szempontból - kedvező megállapodás megkötésére. 
Úgy gondolja, senkinek sem érdeke, hogy nemet mondjanak a közös hivatal létrehozásának. 
El kell gondolkodni azon is, mi történik, ha igent mond a Képviselő-testület Gyöngyösoroszi 
kérelmének? 
Természetesen a cél az, mindkét településnél, hogy az ügyfélforgalom ne kerüljön át 
Gyöngyöstarjánba. Ezt szem előtt tartva a megállapodást úgy kell elkészíteni, hogy ez ne 
legyen probléma. 
Mindenképpen beszélni kell a közös hivatal hátrányairól is, amely elsősorban a hivatali 
dolgozóknál jelentkezhet, jelentős többletmunkával, de megfelelő munkakör átszervezéssel, - 
amely a jegyző feladata,- kezelni lehet. Az érintett három község érdeke, hogy csak a kötelező 
pénzügyi adminisztrációval terheljék a gyöngyöstarjáni hivatalt.   
További hátrányok abban az esetben jelentkeznének, ha a megállapodás nem megfelelően 
kerülne megkötésre. Természetesen a megállapodás elfogadása mind három Önkormányzat 
Képviselő-testületi döntését igényli. Ennek összeállítását a hivatalok jegyzői és 
polgármesterei közösen végzik. 
Meg kell említeni azt is, hogy Gyöngyöstarjánnak milyen előnye származna a közös hivatal 
létrehozásából. 
Ismerve a Kormányzat első szándékát, amikor is 3000 főnél húzta meg a hivatalok bezárását, 
elképzelhető, hogy később tovább emeli a lakosságszám határt. A közös hivatal létrehozásával 
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már 5645 fő lakosságot alkotnának. (Gyöngyöstarján: 2493 fő, Gyöngyösoroszi: 1524 fő, 
Szűcsi:1628 fő)   
Nem utolsó sorban kell megemlíteni, hogy a közös hivatal létrehozásával Gyöngyöstarján 
hivatala jelentős erőt képviselne a járásban. 
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a közös hivatal létrehozását, akkor a határozatban 
feltétlenül szerepeltetni kell: Gyöngyöstarján Önkormányzata, Gyöngyösoroszi és Szűcsi 
községgel 2013. január 1-i megalakulással közös hivatal létrehozásához hozzájárul azzal a 
feltétellel, hogy az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell, Gyöngyöstarján 
Önkormányzatát az önálló hivatal működtetéséhez képest anyagi hátrány nem érheti a közös 
hivatal létrehozásával. 
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket. 
 
Bálint Ira: 
Gyöngyösoroszi miért nem Gyöngyöshöz csatlakozik? 
 
Nagy Károly: 
Bármilyen elképzelhetetlen Gyöngyös nem jöhet számításba, mert a két település nem határos 
egymással. 
Amennyiben a Képviselő-testület döntése pozitív lesz, minél előbb el kell kezdeni az érintett 
településekkel az egyeztetések folytatását, hogy 2013. január 1-től a közös hivatal 
zavartalanul megkezdhesse működését. 
 
Csontos József: 
Közös hivatal létrehozásával a dolgozók feladata, munkája is jóval több lesz, létszámbővítésre 
lesz szükség. 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyösorosziban és Szűcsiben is minden szolgáltatás, ügyfélforgalom megmaradna, hiszen 
nem az a cél, hogy a lakosság egyik településről a másikba utazzon egy-egy ügy elintézése 
miatt. 
Elképzelhető, hogy a dolgozói létszámban változás következne be, főleg a Gyöngyöstarjánhoz 
csatlakozó két hivatalnál. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatást ad a közös hivatalok működéséről. 
Többek között elmondja, hogy a költségvetési szervek gazdálkodása önálló lenne, önálló 
költségvetésük megmaradna. A három hivatalnak közös költségvetése lenne. A közös hivatal 
működését jelenleg leginkább a körjegyzőség működéséhez lehetne hasonlítani, de hogy 
2013. január 1-től úgy fognak-e működni a közös hivatalok, függ az év végéig elfogadott 
jogszabályoktól is. 
A hivatalok gazdálkodási feladatait a jegyzőnek kell ellátnia. A közös önkormányzati 
hivatalokban egy aljegyzőnek lenni kell. 
A költségek viselése és a döntések meghatározása a lakosság számának arányában kerülnének 
megosztásra. 
 
Jenei Károly: 
A két Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy Gyöngyöstarján legyen a székhely 
település? 
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Nagy Károly: 
A polgármesterek nem tiltakoztak ellene. 
 
Jenei Károly: 
Melyik Képviselő-testület fogja elfogadni a 2013. évi költségvetést, illetve a dolgozók 
létszámáról ki fog dönteni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Minden Önkormányzat a saját költségvetését elfogadja, a közös önkormányzati hivatal 
költségvetését valamennyi település elfogadja és a székhely település költségvetési 
rendeletében szerepel. 
A létszámról a közös önkormányzatoknak együtt kell dönteni és megállapodásban rögzíteni. 
 
Jenei Károly: 
A folyamatos döntési pozíciók számára nem egyértelműek. 
Elhangzott, hogy a költségek viselése a lakosság számának arányában kerül meghatározásra. 
Mi történik akkor, ha a két Önkormányzat ezeket a terheket nem tudja felvállalni? 
Ebben az esetben a székhely település Önkormányzata fogja fedezni a kiadásokat? 
 
Nagy Károly: 
Jenei alpolgármester Úr aggodalmának az eloszlatására kell rögzíteni a megállapodásba, hogy 
a közös önkormányzati hivatal létrehozásával Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát az 
önálló hivatal működtetéséhez képest anyagi hátrány nem érheti. 
 
Dénes László: 
Érdemben a Képviselő-testület jelenleg arról tud dönteni, hogy a két Önkormányzatot 
elfogadja-e, vagy nem. 
Minden más tisztázatlan számára, hiszen még december 31-én is változhatnak a jogszabályok. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mi történik Gyöngyösoroszi és Szűcsi jegyzőjével? 
 
Nagy Károly: 
Szűcsi jegyzője elmegy a járási hivatalhoz, Gyöngyösoroszi jelenlegi jegyzője pedig a közös 
önkormányzati hivatal aljegyzője lenne. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tart attól, hogy pár év múlva megjelenik egy olyan jogszabály, amely rögzíti, hogy a 2000 fő 
alatti településeken meg kell szüntetni az iskolát, óvodát, nem lesz a településnek Képviselő-
testülete, és minden feladatot a székhely önkormányzati hivatal, illetve a Képviselő-testülete 
lát el.  
Egyébként semmi értelme nem lenne a közös önkormányzati hivatalok létrehozásának, ha 
minden maradna a régiben, csak a névben történne változás. 
Körjegyzőség megalakulása ésszerűbb lenne, hiszen úgy tűnik, hogy annak működése bevált. 
 
Jenei Károly: 
Hány költségvetésre kell számítani? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Mind három Önkormányzat rendelkezni fog költségvetéssel, és lesz egy költségvetése a közös 
önkormányzati hivatalnak is. 
 
Jenei Károly: 
Számára az sem világos, hogy ki fogja elkészíteni a közös önkormányzati hivatal 
költségvetését. 
Milyen szankciót lehet majd alkalmazni annál az Önkormányzatnál, aki nem tudja megfizetni 
a közös önkormányzati hivatal fenntartási költségeit? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Eddig a költségvetési szervek a polgármesteri hivatalon keresztül működtek, hogy a közös 
hivatal létrehozása esetén hogyan fog történni, még nem tudni. Elég sok tisztázatlan dolog van 
még. 
 
Szecskő Zsolt: 
Részletesen ki kell dolgozni a feltételrendszert, mert megfontolt döntést csak annak 
ismeretében tudnak hozni. 
Ez így logikátlan, és csak felelőtlen döntést tudnának hozni. 
 
Bálint Ira: 
Az Államnak az a célja, hogy a közigazgatás minél kevesebb pénzébe kerüljön, ez pedig csak 
úgy valósítható meg, ha a csatlakozni kívánó települések lakosai a székhely település 
hivatalába mennek ügyet intézni. Ez által csökkenne a csatlakozni kívánó település 
hivatalának a dolgozói létszáma. A későbbiekben azt is elképzelhetőnek tartaná, hogy létre 
jönne, egy közös Képviselő-testület, melynek tagja lenne a csatlakozni kívánó településből 
két-két képviselő, aki képviselné a saját települését, s ott nem működne Képviselő-testület  
 
Jenei Károly: 
Gyöngyösoroszi csatlakozhatna Gyöngyös Városhoz is, hiszen csak egy település választja el 
őket egymástól. 
 
Nagy Károly: 
Még mindig az a véleménye, hogy a közös önkormányzati hivatalnak több az előnye, mint a 
hátránya. 
 
Jenei Károly: 
Érdemi döntést nem, csak elvi hozzájárulást szabad meghoznia a Képviselő-testületnek a 
közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban. 
A megállapodást minden érintett Önkormányzatnak el kell fogadnia? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. 
 
Jenei Károly: 
Nem érti, hogyan lehet egy megállapodást megkötni akkor, amikor semmi konkrét számadatot 
nem ismernek. 
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Dr. Jakab Csaba: 
Azért kell a megállapodásban rögzíteni, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával 
Gyöngyöstarján Önkormányzatát az önálló hivatal működtetéséhez képest anyagi hátrány nem 
érheti. 
 
Jenei Károly: 
Amikor a valós költségvetési számokat ismerik, akkor lehet véglegesen dönteni ez ügyben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolja, hogy el kell készíteni mind a három Önkormányzat költségvetését és a 
számadatok ismeretében újra napirendre kell tűzni e témát, mert érdemben csak akkor tudnak 
dönteni. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy létrehozzák a három település 
közös önkormányzati hivatalát a dolgozók létszáma egy fővel (Szűcsi község jegyzőjének 
munkaviszonya megszűnik) csökkenne, ugyanakkor a közös önkormányzati hivatal 
jegyzőjének útiköltsége megnövekedne, hiszen mind három településen el kell látnia a jegyzői 
feladatokat, részt kell vennie a Képviselő-testület ülésein.  
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület elviekben értsen egyet Gyöngyösoroszi és Szűcsi Község 
Önkormányzatának kezdeményezésével, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásával és hatalmazza fel a polgármestert a hivatal létrehozásával kapcsolatos tervező, 
döntés-előkészítő feladatok koordinálására. 
 
Szecskő Zsolt: 
A határozatban ne rögzítsék a 2013. január 1-i határidőt. Mind három Önkormányzat tárgyalja 
meg, fogadja el a 2013. évi költségvetést, és a számok ismeretében döntsenek a közös hivatal 
vonatkozásában. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ésszerűbb lenne a döntést meghozni még ez évben, mert ellenkező esetben mind három 
önkormányzatnak készítenie kell egy, az önkormányzatukra vonatkozó költségvetést, majd ha 
a Képviselő-testület a közös hivatal létrehozásával egyetért, melyet legkésőbb 2013. március 
1.-ig el kell dönteni, el kell készíteni az azt követő időszakra vonatkozó költségvetéseket, 
beleértve a közös hivatal költségvetését is. Ez óriási feladat és plusz munkával jár.    
 
Jenei Károly: 
Lehet ragaszkodni a 2013. január 1-i határidőhöz, de csak abban az esetben, ha az érintett 
Önkormányzatok az együttműködési megállapodást megvitatták, és elfogadták. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a határozatban ne szerepeljen a 2013. január 1-i határidő.  
Javasolja továbbá, hogy a határozati javaslat negyedik bekezdése az alábbiak szerint 
módosuljon: „A Képviselő-testület kijelenti, hogy a közös önkormányzati hivatalról szóló 
megállapodásban rögzíteni kell: Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát az önálló hivatal 
működtetéséhez képest anyagi hátrány nem érheti a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásával.” 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot a módosítások figyelembevételével elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 84/2012. (XI. 8.) számú határozata 
közös önkormányzati hivatal előkészítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megtárgyalta a közös hivatal kialakításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület elfogadja Gyöngyösoroszi és Szűcsi Község Önkormányzatának 
kezdeményezését a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Károly polgármestert a hivatal létrehozásával 
kapcsolatos tervező, döntés-előkészítő feladatok koordinálására. 
 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásban 
rögzíteni kell: Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát az önálló hivatal működtetéséhez 
képest anyagi hátrány nem érheti a közös önkormányzati hivatal létrehozásával. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzatok közötti 
megállapodás tervezetének előkészítésére. 
 
Felelős:  megjelöltek szerint 
Határidő:  2012. november 22. 
 

II. Napirend: Vagyonrendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A kiküldött rendelet tervezettől és a határozati javaslattól eltérően az alábbi módosító 
indítványt teszi: Az elmúlt testületi ülésen Gyöngyöstarján Polgárőrség által a község 
területén kialakítandó térfigyelő rendszer kiépítés költségeinek felvételére kerülő hitel 
fedezeteként az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 1. szám alatti 
közösségi házat jelölték meg, amely korlátozottan forgalomképes ingatlan. A nemzeti 
vagyonról szóló törvényben foglaltak alapján a korlátozottan forgalomképes ingatlan a helyi 
önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátott intézmény törzsvagyoni minősítése 
mindaddig fenn áll, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati és hatáskör 
ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. Ez a vagyontárgy önkormányzati 
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat.  
Fent említettek miatt módosítani kell a 73/2012. (X. 18.) számú határozatot, amely a 
térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet biztosítására vonatkozik és egy másik 
ingatlant kell megjelölni a hitel fedezetéül. 
A rendelet tervezetben két ingatlan került megjelölésre, a Dobó utca 32. , valamint a Dobó 
utca 7. szám alatt lévő szolgálati lakások. A Dobó utca 7. szám alatt lévő ingatlanon a 
szolgálati lakás egy helyrajzi szám alatt szerepel a védőnői rendelővel. Az ingatlan nem 
osztható meg, így emiatt az a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében hitelfedezetéül 
nem szolgálhat. Fentiek miatt a kiküldött anyagtól eltérően a Dobó utca 7, szám alatt lévő 
ingatlant teljes egészében fel kell tüntetni a korlátozottan forgalomképes ingatlanoknál, és 
törölni kell az üzleti vagyonból, emiatt a hitel fedezeteként csak a Dobó u. 32. szám alatti 
ingatlant szolgálhat. 
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Kéri a képviselőket, aki a módosító indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 85/2012. (XI. 8.) számú határozata 
a térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 73/2012. (X. 18.) 

számú határozat módosításáról: 
 
A Képviselő-testület a térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 
73/2012. (X. 18.) számú határozatának második bekezdését módosítja és egységes szerkezetű 
szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„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, Dobó u. 32. szám alatti ingatlan 
(falumúzeum, szolgálati lakás) 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” 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

 22/2012. (XI. 9.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III.25.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 

III. Napirend: Mikro-térségi Társuláshoz való csatlakozás  
(előterjesztés írásban csatolva) 
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Nagy Károly: 
Gyöngyössolymos, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján és Nagyréde Önkormányzata arra 
gondolt, hogy létrehoz egy Mikro-térségi Társulást, Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás néven. 
A Társulás székhelye Gyöngyössolymos lenne, mivel ott adottak a feltételek. 
Javasolja, hogy a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatellátását vegyék ki a Gyöngyös Körzete Többcélú Társulásból, és Mikro-térségen belül 
lássák el. Ezen feladatok ellátása nem kerülne pénzébe az Önkormányzatnak, mivel normatív 
támogatásról van szó. 
 
Szecskő Zsolt: 
A házi gondozónő személyében is változás fog bekövetkezni? 
 
Nagy Károly: 
A jelenlegi házi gondozónőt a gyöngyösi Kistérségi Társulás alkalmazza, de mivel Ő személy 
szerint gyöngyöstarjáni lakos, elképzelhető, hogy a Mikro-térség átveszi. Pontos választ nem 
tud rá adni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A házi gondozónő nagyon jól végzi a munkáját, nagyon emberséges, kitűnő szakértelemmel 
és emberséggel rendelkezik. 
 
Dénes László: 
Valamilyen következménnyel jár-e, ha Gyöngyöstarján kilép a gyöngyösi Kistérségi 
Társulásból? 
Támogatja a kilépést azzal a kikötéssel, hogy a szolgáltatást jobb színvonalon lássa el a 
Mikro-térség, mint a gyöngyösi Társulás. 
 
Nagy Károly: 
Nem lépnek ki a gyöngyösi Kistérségi Társulásból, csak az említett három feladatellátást 
hoznák ki. 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Gyöngyöstarján Önkormányzata csatlakozzon a 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társuláshoz és a Társulási megállapodást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 86/2012. (XI. 8.) számú határozata 
Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társuláshoz csatlakozásról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata csatlakozik a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társuláshoz, a Társulási Megállapodást 
jelen határozat mellékleteként jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje 
meg Gyöngyössolymos Község Önkormányzata részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény alapító 
okiratát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 87/2012. (XI. 8.) számú határozata 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.) 
Alapító Okiratáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézmény (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.) Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje 
meg Gyöngyössolymos Község Önkormányzata részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 79/2012. (X.18.) számú határozat – amely a Kistérségi 
feladatellátásra vonatkozik – módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 88/2012. (XI. 8.) számú határozata 
társulási megállapodással ellátott feladatokról szóló 79/2012. (X. 18.) számú határozat 

módosításáról: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 79/2012. (X. 18.) számú 
határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja és a határozat egységes szerkezetű 
szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

„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: 
 

- belső ellenőrzés 
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- 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 
 

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” 
 

IV. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
Bálint Ira: 
Mindenki által ismeretes, hogy dr. Fehér Andorné, aki a Dobó utca 32. szám alatt lévő lakás 
bérlője volt, meghalt. Mi lesz a lakás sorsa? Megkapja használatra a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület, vagy valamilyen más célra kívánja hasznosítani az 
Önkormányzat? 
 
Nagy Károly: 
A helyiség jövőbeni sorsát, amikor az aktuálissá válik, a Képviselő-testület fogja eldönteni. 
Hasznosítására kérelem még nem érkezett az Önkormányzathoz. Fehér Ádámné kérte, hogy 
március végéig – természetesen a bérleti díj fizetése mellett – ne keljen kiüríteniük a 
helyiséget. Az engedélyt megkapta. 
 
Jenei Károly:  
Jól tudja, hogy jövőre az Általános Művelődési Központok meg fognak szűnni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen, az Általános Művelődési Központok állami köznevelési feladatai 2013. január 1-től 

megszűnnek. 
Az erre vonatkozó törvény kihirdetését követően 10 napon belül a Képviselő-testületnek kell 
döntenie az intézmények alapító okiratainak módosításáról. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tudomása szerint 2012. november 15-ig dönteniük kell az Önkormányzatoknak, hogy 
vállalják-e az iskolák működtetését. 
E témát mikor fogja tárgyalni a Képviselő-testület? 
 
Nagy Károly: 
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Valóban, november 15-ig meg kell hoznia a döntését a Képviselő-testületnek az iskola 
működtetésével kapcsolatban.  
Nagyon sok tisztázatlan kérdés van, ezért gondolták azt, hogy csak az utolsó pillanatban lenne 
célszerű dönteni e témában. 
Az említettek miatt november 14-én, szerdán 17 órakor tartanak rendkívüli testületi ülést, ahol 
dönteni fognak az iskola működtetéséről. 
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 19 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Dénes László Szecskő Zsolt 
képviselő képviselő 

 
 
 
 
 
 
 


