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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. december 11. napján 17 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Bálint Ira  
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
Szecskő Zsolt (17 óra 20 perctől) képviselők  
 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Kissné Matin Éva ÁMK iskola intézményegység-vezető helyettes 
 Dr. Purger Piroska házi gyermekorvos 
 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. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel a Képviselő-testület 
ülésének összehívására a Képviselő-testület és Szervei Működési Szabályzatáról szóló 
19/2010.(XII.10.) (továbbiakban SzMSz) számú rendelet 19. § (4) bekezdése alapján telefon 
igénybevételével került sor. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
  

Napirendi javaslat: 
 
I. Napirend: A háziorvosi és gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés 

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

  II. Napirend:  Tájékoztató az ÁMK igazgatói feladatinak ellátásáról 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
  III. Napirend: A Polgármesteri Hivatal és az ÁMK alapító okiratának  

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

   
IV. Napirend: A hitelkonszolidációval kapcsolatos tájékoztató 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

  V. Napirend: Fogorvos feladat-ellátási szerződés 
Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
VI. Napirend: Megállapodás az általános iskola működtetésének átadásáról 

     Előadó: Nagy Károly polgármester 
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VII. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
 

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

I. Napirend: A háziorvosi és gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Törvényi előírás miatt kell módosítani mind a háziorvosi, mind a gyermekorvosi feladat- 
ellátási szerződést. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Amennyiben az ellátási szerződés nem kerül a törvényben előírtak szerint módosításra, úgy az 
Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása 2013. január 1-jével megszűnik. 
Ismerteti a változásokat. 
 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az ellátási szerződések módosításával egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Bejelenti, mivel férje érdekelt e témában tartózkodni fog a szavazástól. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 96/2012. (XII. 11.) számú határozata 
a háziorvosi és házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése alapján háziorvosi feladatellátásra Dr. 
Petrovics és Társa Háziorvosi Bt.-vel (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich utca 2., nevében 
eljáró Dr. Petrovics Antal háziorvos mint személyes ellátásra kötelezett orvos), házi 
gyermekorvosi feladatellátásra Synapsis 96 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (3036 
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Gyöngyöstarján, Aradi u. 10., nevében eljáró dr. Purger Piroska házi gyermekorvos mint 
személyes ellátásra kötelezett orvos) határozatlan idejű szerződést köt.  
 
A szerződések szövegét a Képviselő-testület jelen határozat mellékleteiként jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a szerződést kösse meg, és egy 
példányát küldje meg az OEP Észak-Magyarországi Területi Hivatala részére. (3301 Eger, Pf. 
186) 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 5 napon belül 
 

II. Napirend: Tájékoztató az ÁMK igazgatói feladatainak ellátásáról 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy Szántó Marianna ÁMK igazgatói megbízatásáról 2012. 
december 4-én lemondott, illetve 2012. december 7-i hatállyal, közös megegyezéssel 
munkaviszonya megszűnt. 
Az intézményvezetői teendőket december 7-től Kissné Matin Éva látja el, és célszerű lenne őt 
megbízni továbbra is az igazgatói feladatok ellátásával, hogy 2013. január 1-től is biztosított 
legyen az iskola vezetése. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az idevonatkozó rendelkezés értelmében az intézményvezetői feladatok ellátását az Általános 
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítés 
rendjében foglaltak szerint, legfeljebb egy évig lehet ellátni.  
A vezetői megbízást a Képviselő-testület adja. 
 
Jenei Károly: 
Általános Művelődési Központ igazgatója lesz Kissné Matin Éva, vagy az általános iskola 
igazgatója? 
 
Nagy Károly: 
2012. december 31-ig, míg létezik az Általános Művelődési Központ, ÁMK igazgatója lesz, 
azt követően pedig az általános iskola igazgatója lesz Kissné Matin Éva.  
Megkérdezi Kissné Matin Évát, jelenleg hány órát tanít? 
 
Kissné Matin Éva: 
Heti 8 órát tanít, de el tudja látni az igazgatói feladatokat, hiszen már csak két hét van ebből 
az évből. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az Általános Művelődési Központ 
intézményvezetői teendőinek ellátásával Kissné Matin Évát bízzák meg az új 
intézményvezető megválasztásának időpontjáig és a magasabb vezetői pótlékának összege a 
pótlékalap 250 %-a legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 97/2012. (XII. 11.) számú határozata 

az Általános Művelődési Központ intézményvezetői megbízásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet 5. § (16) és (18) bekezdése úgy döntött, hogy 2012. december 11. napjától az 
Általános Művelődési Központ intézményvezetői teendőinek ellátásával az ÁMK Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rendjében foglaltak szerint Kissné 
Matin Éva szül: Matin Éva (születési idő: 1961. 01. 25., születési hely: Szentes, an: Simon 
Etelka) 3200 Gyöngyös, Huszár u 15.) pedagógust bízza meg az új intézményvezető 
megválasztásának időpontjáig. 
 
A megbízás időtartama alatt Kissné Matin Éva magasabb vezetői pótlékának összege a 
pótlékalap 250 %-a.  

 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kinevezés módosításáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
 
- Általános Művelődési Központ megszűnése 
 
Jenei Károly: 
Véleménye szerint célszerű lenne az Általános Művelődési Központ szétválasztására a 
szükséges intézkedést mielőbb megtenni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az intézmény szétválasztását a tanév végén kellene végrehajtani. 
 
Jenei Károly: 
Tisztább lenne a dolog, ha még ez évben szétválasztanák az Általános Művelődési Központot, 
és január 1-től már nem Általános Művelődési Központként működnének az intézmények. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mi történik a Napközi Otthonos Óvoda jelenlegi intézményegység-vezető helyettesével? 
Úgy tudja, hogy ideiglenesen is csak azt a személyt lehet megbízni az intézmény vezetésével, 
akinek a szakképzettsége meg van.  
 
Jenei Károly: 
Úgy látja, hogy a művelődési ház „lóg” a levegőben. A közművelődési feladatokat az IKSZT, 
a nevelést pedig az óvoda látja el. 
 
Bálint Ira: 
Szántó Mariannának hogyan szűnt meg a munkaviszonya? 
 
Nagy Károly: 
Közös megegyezéssel szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya. 
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Bálint Ira: 
Ha az Általános Művelődési Központ megszűnik, külön igazgató kell a közművelődés és a 
Napközi Otthonos Óvoda élére. 
Azt lett volna a legjobb, ha az állam átvette volna a művelődési házat is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az államnak csak az iskola kell. Úgy gondolja, plusz költség nem fog jelentkezni, ha 
megszüntetik az Általános Művelődési Központot. Jelen esetben csak az lehet a kérdés, hogy 
ezt 2012. december 31-ig végrehajtsák-e, vagy csak a tanév végén. 
 
Bálint Ira: 
Amennyiben csak a tanév végén szűntetnék meg az Általános Művelődési Központot, akkor 
úgy nézne ki, hogy 2013. január 1-től 2013. június 30-ig Szecskő Tiborné lenne az ÁMK 
vezetője. 
 
Jenei Károly: 
Kérdés, hogy óvodai csoport mellett el tudja-e látni a vezetői feladatokat, illetve az is 
kérdésként merül fel, hogy szakvizsga nélkül lehet-e vezető? 
 
Nagy Károly: 
Egy év időtartamra meg lehet bízni szakvizsga nélkül is valakit az intézmény vezetésével. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben az Általános Művelődési Központ megszűnik, kikerülne a művelődési ház, és 
akkor megmaradna az IKSZT, ami tulajdonképpen már most is a Hivatalhoz tartozik, illetve 
megmaradna továbbra is az Óvoda, a konyha és a Családi napközi. Az utóbbi három 
intézmény már csak óvodai feladatokat látna el, így Szecskő Tiborné azok irányítását el tudná 
végezni. 
Óvodai csoport mellett el kell, hogy lássa a vezetői teendőket is, mert ellenkező esetben egy 
óvónőt el kellene küldeni, és megpályáztatni a vezetői állást. 
Amennyiben lehet, arra kell törekedni, hogy január 1-től megszűnjön az Általános 
Művelődési Központ.  
 
Nagy Károly:  
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy az Általános Művelődési Központ 2012. 
december 31-vel megszűnjön, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 98/2012. (XII. 11.) számú határozata 
az Általános Művelődési Központ megszüntető okiratáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
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2.) A megszűnt költségvetési szervnél az eszközök és a források leltározásáért felelős Kissné 
Matin Éva mb. intézményvezető, határidő: 2012. december 31. 
Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért felelős: Gyenesné Fekete Ildikó számviteli 
előadó, határidő: 2013. február 28. 
 
A vagyonátadási jelentés elkészítéséért felelős személy: Kissné Matin Éva mb. 
intézményvezető, Szecskő Tiborné intézményegységvezető-helyettes, Kissné Mácsár Piroska 
gazdálkodási előadó, határidő: 2013. február 28. 
 
3.) A megszűnt költségvetési szervnél ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági 
engedélyeknek – a megszüntetendő költségvetési szerv kérelmére történő – visszavonásáról és 
annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó 
szervek részére kiadhatóak legyenek, felelős: Nagy Károly polgármester és Dr. Jakab Csaba 
jegyző, határidő: folyamatos. 
 
4.) A közfeladat ellátásához kötődő díjbevételek esetén a díjbeszedési jogosultság átadásának 
előkészítéséért felelős: Kissné Matin Éva mb. intézményvezető, Nagy Eszter élelmezésvezető, 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó, határidő: 2012. december 31. 
 
5.) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 38. § (2) bekezdés alapján Kissné 
Matin Éva mb. intézményvezető tájékoztatja a megszűnő költségvetési szerv 
közalkalmazottait és munkavállalóit a munkáltató személyében bekövetkező változásról, 
annak időpontjáról, a változás közalkalmazottakat és munkavállalókat érintő jogi, gazdasági 
és szociális következményeiről, a továbbfoglalkoztatásról, határidő: 2012. december 15. 
 
6.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata által fenntartott jogutód intézményeknél a 
munkáltató személyében bekövetkezett változásról a kinevezések módosítását a 
Napköziotthonos Óvoda megbízott intézményvezető-helyettese látja el, határidő: 2013. január 
15. 
 
7.) Az ÁMK által vezetett bankszámlát és házipénztárat 2012. december 31. napjával meg 
kell szüntetni.  
 
Felelős: Kissné Matin Éva mb. intézményvezető 
Határidő: 2012. december 31. 
 
8.) Az Nkt. 97. § (15) bekezdése alapján a Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát 2013. január 17-ig felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a költségvetés 
tervezésekor az SZMSZ-ben rögzített többletfeladatok és –kiadások fedezetét az 
Önkormányzat biztosítani tudja. 
 
Felelős: óvoda megbízott intézményvezető-helyettese. 
Határidő: 2013. január 17. 
 
9.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Megszüntető  
Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
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 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító szerv az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § alapján az általa 
alapított Általános Művelődési Központ költségvetési szervet jelen megszüntető okirattal 
2012. december hó 31. napi hatállyal különválással az alábbiak szerint megszünteti. 
 
1. A költségvetési szerv neve 
 
Általános Művelődési Központ 
 
2. A költségvetési szerv székhelye 
 

3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 
 
3. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai 
Mór tér 3. 

 
4. A költségvetési szerv megszüntető szervének neve, székhelye 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai 
Mór tér 3. 
 
5. A megszüntetésről rendelkező határozat 
 
 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete 98 / 2012. ( XII. 12. ) számú 

határozata 
 

6. A költségvetési szerv megszüntetésének oka 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdése, 83. § (2) 
bekezdés a) pontja, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (4) 
bekezdése  alapján úgy döntött, hogy a költségvetési szervet jogutódlással megszünteti. 

 
7. A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása 
 

7.1 A köznevelési  feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény  szerint megszüntetett 
költségvetési szerv által ellátott, állami fenntartásba kerülő közfeladatok ellátásáról a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-
14.) gondoskodik. 
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7.2 A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott állami fenntartásba nem kerülő  
közfeladatok vonatkozásában az alapító szerv jövőbeni, jogutódként történő ellátásáról 
különválással a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda (székhely: 3036 
Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.) gondoskodik. 

 
7.3 A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közművelődési közfeladatok 

vonatkozásában az alapító szerv jövőbeni, jogutódként történő ellátásáról 
különválással Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (székhely: 3036 
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) gondoskodik. 

 
7.4 Az alapító szerv a megszüntetett költségvetési szerv munkajogi szempontból 

jogutódjaként a 7.1 pontban foglalt szakfeladatok esetén a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot, a 7.2. pontban foglalt szakfeladatok esetén a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodát, a 7.3. pontban foglalt szakfeladatok esetén 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát jelöli meg. 

 
8. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről 
 

8.1 A megszüntetett költségvetési szerv vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében a 
jogutód a 7.1 pontban felsorolt szakfeladatok esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal megkötött megállapodás alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, a 7.2 és 7.3 pontban felsorolt szakfeladatok esetén az alapító szerv, 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

 
8.2 A költségvetési szerv elismert és nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett 

tartozásainak megfizetése tekintetében jogutód a 7.1 pontban felsorolt szakfeladatok 
esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött megállapodás alapján 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 7.2 és 7.3 pontban felsorolt 
szakfeladatok esetén az alapító szerv, Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete. 

 
9. A megszüntetett költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó napja 2012. december 
31. 
 
10. Jelen megszüntető okiratot Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 98/2012. (XII. 11.) számú határozatával fogadta el.  
 
A megszüntető okirat 2012. december 31-én lép hatályba. 
 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az elfogadott határozatnak megfelelően a Képviselő-testületnek döntenie kell a Napközi 
Otthonos Óvoda Alapító okiratáról, valamint az Önkormányzat szakfeladat-rendjéről. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 98/2012.(XII.11.) számú határozatnak 
megfelelően a jegyző Úr a Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratát és az önkormányzat 
szakfeladat-rendjét elkészítse, és azokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 99/2012. (XII. 11.) számú határozata 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
 
2.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 
 

 

 GYÖNGYÖSTARJÁNI 
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
Hatályos: 2013. január 1-jétől 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (5) bekezdése alapján óvodát hoz létre. 

 
1. A költségvetési szerv 

Neve: Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 1. 
 

A költségvetési szervhez tartozó szervezeti egységek: 
1.1. Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Konyha 
1.2 Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Családi Napközi. 
 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
851020 Óvodai nevelés 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a gyermekek nevelését 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. 

 
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 
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étkeztetési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az alábbi 
szakfeladatokon látja el: 

3.2. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
3.3. 562917 Munkahelyi étkeztetés 
3.4. 562920 Egyéb vendéglátás 
 
3.5. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

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

 Engedélyezett férőhelyek száma: 90 fő 
 

3.6. 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. 

 
3.7 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Oktatás keretében kötelező testnevelési, illetve diáksport feladat-ellátáson kívüli – a 

diáksport keretébe tartozó tevékenységek ellátása. 
3.8 889102 Családi napközi 

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

 
4. Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 
 

5. Működési köre: 
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: óvoda. 
 

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. 

 



 251  

8. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1. 
szám alatt lévő ingatlan helyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, 
berendezéseket, felszereléseket és számítástechnikai eszközöket térítésmentesen 
használhatja. 
A Költségvetési szerv sem az ingóságokat, sem az ingatlant nem idegenítheti el 
(kivéve a selejtezési szabályzat szerint) és nem terhelheti meg. Minden, a működés 
során  kapott (adományok) vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó 
tulajdonát képezi. 

 

9. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
A Képviselő-testület – pályázat alapján – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, és a végrehajtására vonatkozó 138/1992. (X. 8) Kormányrendeletben 
(továbbiakban: Kjtvhr.), 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. 
 
A Képviselő-testület a Kjtvhr. 5. § (17) bekezdése alapján a szervezési feladatok ellátására 
nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást 
ad, 2013. augusztus 15. napjáig. 
 
 
10.  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 okiratot a Képviselő-testület a 99/2012. (XII. 11.) határozatával fogadta el. 
 
Az alapító okirat 2013. január 1-jétől hatályos. 

 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 100/2012. (XII. 11.) számú határozata 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata szakfeladatrendjéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
szakfeladatrendjét a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. 
(III. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékeként, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2013. január 1-jétől 
jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata szakfeladatrendjéről szóló okiratot a Magyar Államkincstár részére 
küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
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III. Napirend: A Polgármesteri Hivatal és az ÁMK alapító okiratának  

módosítása   
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Az előző napirenden belül már döntött a Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ 
megszűnéséről, így annak alapító okiratával nem kell foglalkozni. 
Kéri a képviselőket, aki a polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításával, egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 101/2012. (XII. 11.) számú határozata 
a Polgármesteri Hivatal Gyöngyöstarján alapító okiratának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-a alapján a Polgármesteri Hivatal Gyöngyöstarján Alapító Okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Gyöngyöstarján Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
egységes szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és 
az Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 
 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
GYÖNGYÖSTARJÁN 

MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 7., 8. és 105. §-a alapján az általa alapított Polgármesteri Hivatal 
Gyöngyöstarján költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az 1. pontot megelőzően az alábbi felvezető szöveg kerül be: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján 
polgármesteri hivatalt hoz létre.” 
 
2.) Az 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. A költségvetési szerv 
Neve: Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal  
Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3.” 
 
3.) A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége  

 
A Költségvetési Szerv közfeladata és alaptevékenysége keretében ellátja Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elő- 
készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
Az alaptevékenység feladatai a helyi közszolgáltatások körében különösen: 

− településfejlesztés, településrendezés, 
− az épített és a természeti környezet védelme, 
− lakásgazdálkodás, 
− a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, 
− köztemető fenntartása, 
− a helyi közutak és közterületek fenntartása, köztisztaság és a településtisztaság 

biztosítása, 
− gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, 
− közreműködés a foglalkoztatás megszervezésében, 
− gondoskodás az óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális 

ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról, 
− a közösségi tér biztosítása, sport támogatása, 
− a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, 
− az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.” 

 
 
4.) A 3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerint:  
3.1.  841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
3.2. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3.3. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása  
3.4 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
3.5 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
3.6 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
3.7 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
3.8 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
3.9 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
3.10 841173 Statisztikai tevékenység 
3.11 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” 
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5.) A 7. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„7. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester – pályázat alapján – a közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.” 
 
6.) Hatályát veszti a 9. pont. 
 
A Módosító Okiratot Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
101/2012. (XII. 11.) határozatával fogadta el. 
Az alapító okirat módosítása 2013. január 1-jétől hatályos. 
 
IV. Napirend: A hitelkonszolidációval kapcsolatos tájékoztató 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 102/2012. (XII. 11.) számú határozata 
az adósságkonszolidációról 

 

1. A Képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 
igénybevételét lehetővé teszi. 
 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. év XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás 
alatt nem áll. 
 

3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
nevében: 
 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 
 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 
 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 
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5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 
 

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során 
a Magyar Államkincstár, a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje. 
 

Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 17. 
 

V. Napirend: Fogorvos feladat-ellátási szerződés 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 103/2012. (XII. 11.) számú határozata 
a fogorvosi feladat-ellátási szerződésről 

 
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
egyetértési jog gyakorlására a Hanmira Dent kft-vel kötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés 
megszüntetéséhez” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Gyöngyösoroszi - Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás és a Hanmira Dent Kft. 
között 2011. szeptember 1-i hatállyal létrejött feladat ellátási szerződést rendes 
felmondással felmondja 2013. március 15-i hatállyal. A rendes felmondás felmondási 
idejének kezdő napja 2012. december 15. 

2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nem járul hozzá ahhoz, hogy a helyettesítés a 
Hanmira Dent Kft 3300 Eger Klapka út 1 szám alatti rendelőben történjen, mivel ez a 
lakosságnak aránytalanul nagy terhet jelent. A Képviselő-testület kéri, hogy a felmondási 
idő alatt a jogok és kötelezettségek körültekintő érvényesítése mellett a fogászati ellátás a 
Gyöngyös Koháry út 3. szám alatti rendelőben történjen Gyöngyöstarján lakosai részére. 

3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy jelen határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyösoroszi Község 
Önkormányzatát. 

 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

VI. Napirend: Megállapodás az általános iskola működtetésének 
átadásáról 

(előterjesztés írásban csatolva) 
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Dr. Jakab Csaba: 
Természetesen külön megállapodásban kell majd rögzíteni a gáz, és villanyfogyasztást, 
valamint a nagyterem bérleti díját. 
 
Jenei Károly: 
Véleménye szerint a közszolgáltatókkal az állam köt majd külön szolgáltatási szerződést. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A törvény erre vonatkozóan csak annyit ír, hogy az Önkormányzat helyébe a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ lép. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az iskola átadásáról szóló megállapodást elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 104/2012. (XII. 11.) számú határozata 
az iskola átadásáról szóló 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 Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról kötött vagyonkezelési és köznevelési megállapodást a határozat melléklete 
szerint, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 15. 
 

VII. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1.  Egészséges Jövőért Alapítvány támogatása 
 
Nagy Károly: 
Évek óta a Luca napi rendezvényre a bögréket az Egészséges Jövőért Alapítvány rendezi. Az 
Alapítvány az Önkormányzat részére is biztosít 30 db bögrét, melyeket reklámcélra 
használnak fel és szétosztják az illusztris vendégek között. 
A bögrék ára 12.000 Ft, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezen összeggel 
támogassák az Egészséges Jövőért Alapítványt. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 105/2012. (XII. 11.) számú határozata 

az Egészséges Jövőért Alapítvány támogatásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Alapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 12 000 Ft-tal támogatja, 30 db bögre 
megvásárlásával. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 15. 
 
 
2.  Luca napi rendezvény 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, hogy a rendezvényen minél nagyobb számban vegyenek részt. 
 
3. Szülői Munkaközösség ülése 
 
Nagy Károly: 
A Szülői Munkaközösség elnökétől meghívót kapott a december 13-án tartandó ülésükre. 
Kéri, hogy a Szülői Munkaközösség ülésére, aki tud, menjen el. 
 
4. PR-Telecom kábeltelevízió csatornaváltása 
 
Bálint Ira: 
Kéri, hogy vegyék fel a kapcsolatot a PR-Telecommal, mert 2013. január 1-től kedvezőtlenül 
kívánnak változtatni a csatornákon. 
 
5. Vizi közművek önkormányzatba adása 
 
 Nagy Károly: 
Úgy néz ki, hogy a vízi közművek az Önkormányzat tulajdonába kerülnének, de az 
üzemeltetésük maradna a Vízműnél. 
 
Jenei Károly: 
Üzemeltetésüket nem végezheti az Önkormányzat? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az üzemeltetést is végezheti az Önkormányzat, ha a szükséges engedélyekkel rendelkezik. 
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Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 18 óra 35 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Bálint Ira Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna 
képviselő képviselő 

 
 


