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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. december 20. napján 17 

órakor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

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

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

Szecskő Tiborné ÁMK Napköziotthonos Óvoda intézményegység-vezető helyettes 
Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Török Istvánné igazgatási előadó 
Pálosi Györgyné közművelődési előadó 
Varnyú Rita közművelődési előadó 
Misik Józsefné hivatalsegéd 
Benedek János karbantartó 
Benedek Gyula karbantartó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel.  
 

Napirendi javaslat: 
 

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

Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

II. napirend: A 2013. évi munkaterv elfogadása 
        Előadó: Nagy Károly polgármester  

         
III. napirend: Indítványok, egyebek 

 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Dénes László és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
 

Napirend előtt: 
 
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- November 16-án személyesen tájékoztatta az iskolai Szülői Munkaközösség tagjait az 
iskola működtetésével kapcsolatos Képviselő-testületi döntésről. 

- A háziorvosok szerződése a Képviselő-testület döntésének megfelelően aláírásra 
került. 

- A fogorvosi ellátásra vonatkozó szerződés felbontásra került. 
- ÖNHIKI-s pályázaton 11 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat. 

 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót egyhangú 
szavazással tudomásul veszi. 
 
2. Általános iskola tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Mi a jelentősége az ÖKO iskolának? 
 
Kissné Matin Éva: 
A környezet tudatos nevelésében van jelentősége. 
Több olyan pályázat is van, amelynél előnyt jelent az, ha ÖKO iskola nyújtja be a pályázatot. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját egyhangú szavazással tudomásul 
veszi. 
 
 
3. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Bizottság szociális témában ülésezett, döntöttek a Bursa Hungarica pályázat kiírásáról, 
valamint pár átmeneti segély odaítéléséről. 
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A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját egyhangú szavazással 
tudomásul veszi. 
 
5. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Bálint Ira: 
A két ülés között a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság nem ülésezett. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagjának a bejelentését 
tudomásul veszi. 
  

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

 
Nagy Károly:  
lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentéseket teszi: 
 

- A 95/2012.(XI.29.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az évzáró 
védőnői szakmai értekezlet támogatásáról. 
A Képviselő-testület által meghatározott 10.000 Ft összegű támogatás kifizetése 
megtörtént. 

- A 84/2012. (XI.8.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a közös 
önkormányzati hivatal előkészítéséről. A három község polgármesterének 
egyeztetése eredménytelenül zárult. A Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez 
kérelemmel fordultak, hogy engedélyezze, Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal, 
mint önálló hivatal működhessen tovább. Válasz még nem érkezett. 

- A 93/2012. (XI.29.) számú határozatban a Képviselő-testület a Mozgássérültek 
Heves Megyei Egyesületének anyagi támogatásáról döntött. A Képviselő-testület 
által meghatározott 10.000 Ft összegű támogatás átutalása megtörtént. 

- A 92/2012. (XI. 29.) számú határozatban a Képviselő-testület az ügyfélfogadási 
rend módosításáról döntött. A döntésnek megfelelően alakult az ügyfélfogadási 
rend, amelyről a lakosság tájékoztatása megtörtént. 

- A 94/2012. (XI.29.) számú határozatban a Képviselő-testület az Óvoda 
alapítványi támogatásáról döntött. A 200.000 Ft összegű támogatást az Óvoda 
megkapta, amelyből rollert és kerékpárt vásároltak. 

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 2013. évi munkaterv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Módosításra került az államháztartási törvény, miszerint a 2014. évi koncepciót a Képviselő-
testületnek az áprilisi ülésen meg kell tárgyalnia. 
Emiatt javasolja, hogy az április 25-i testületi ülés napirendjét egészítsék ki 6. ponttal, ahol 
tárgyalja meg a Képviselő-testület a 2014. évi koncepciót. 
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A Képviselő-testület a javaslattal egyetért. 
 
Jenei Károly: 
Tulajdonképpen egy jelképes munkatervről van szó, hiszen azon bármikor lehet változtatni, 
mind az időpont, mind a napirend vonatkozásában. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítás figyelembevételével a 2013. évi munkatervet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a módosító javaslat figyelembevételével, egyhangú szavazással a 2013. 
évi munkatervét elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 106/2013. (XII. 20.) számú határozata 
a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2013. 
évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Felelős:   Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 

III. Napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2012. (XII. 21.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET  

A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN 
KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK 

SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJÁRÓL, TOVÁBBÁ AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ RÉSZÉRE 
FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 10/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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2. Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és 
munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010.(IX.10.) rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendeletben szereplő táblázat negyedik, és hatodik sorában elírás történt, amiért elnézést 
kér. 
A negyedik sor helyesen: nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén 
kiszállítással a fizetendő nettó térítési díj 331 Ft/ adag, 
A hatodik sor helyesen: nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén kiszállítással  
a fizetendő nettó térítési díj: nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén 
kiszállítással a fizetendő nettó térítési díj 408 Ft/adag. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a helyesbítés figyelembevételével a rendelet módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 
27/2012. (XII. 21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI 

NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUKAHELYI 
ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 11/2010. (IX. 10.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
3. Gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Természetesen az iskolai napközi az állam fenntartásában továbbra is megmarad. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 
 28/2012. (XII. 21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A GYERMEKJÓLÉTI 

ALAPELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 11/2006. (V. 12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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4. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásaira vonatkozó rendelet 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
 29/2012. (XII. 21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS EGYÉB 

JUTTATÁSAIRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
5. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a költségvetési rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 
 30/2012. (XII. 21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II. 3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
6. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek 
bérleti díja 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 107/2012. (XII. 20.) számú határozata 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló nem 

lakás célú helyiségek bérleti díját és igénybe vételének szabályait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

 
(1) A Művelődési Ház előterének bérbeadása 3255 Ft/óra díjjal történik. A bérleti díj az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján ÁFA mentes. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Művelődési Ház rendezvények céljára történő 
igénybevétele 11 575 Ft/24 óra. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(3) A Művelődési Ház nagyterme kereskedelmi célra nem vehető igénybe. 
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti díjat nem kell megfizetnie 

a) köznevelési intézmény és az Integrált Közösségi Szolgáltató tér keretében 
működő szakköri és egyéb rendezvények szervezőinek, 

b) az Önkormányzat Képviselő-testületének szervezésében megtartott falugyűlés, 
közmeghallgatás és egyéb rendezvények megtartásakor, 

c) közegészségügyi igénybevétel esetén: tüdőszűrés, véradás,  
d) a nemzeti és helyi ünnepek megtartása, országgyűlési és helyi választási 

gyűlések (jelöltenként 1 alkalom), helyi öntevékeny csoportok, klubok 
rendezvényei, színházi előadásai esetén, 

e) gyöngyöstarjáni székhelyű társadalmi szervezetek rendezvénye esetén. 
(5) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér bérbeadása 3255 forint/óra/helyiség díjjal 

történik. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(6) Az (5) bekezdésben megállapított díj nem alkalmazható azon a civil szervezetek és 
nem formális helyi közösségek esetében, amelyek az önkormányzattal az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti megállapodást 
megkötötték. 

(7) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek bérleti díja 87 
Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

(8) A (11) bekezdéstől eltérően az önkormányzat tulajdonában álló kereskedelmi, 
szolgáltatási vagy vendéglátási célra bérelt helyiségek bérleti díja 982 Ft/m2/hónap. A 
bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) 
bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 

 
Jelen határozat 2013. január 1-jétől hatályos. 
 
2012. december 31-én hatályát veszti Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 10/2012. 
(II. 2.) számú határozata Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás 
célú helyiségek bérleti díjáról. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek beszedéséről a 
határozatnak megfelelően gondoskodjon. 
 
Határidő:  2013. január 1-jétől folyamatos 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
 
7. A helyi környezetvédelemről szóló rendelet módosítása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Ez megint egy olyan rendelet, amit megszavaznak, elfogadnak, de nem fogják tudni 
betartatni. Gondol itt pl. konkrétan a választás alkalmával több helyre felragasztott plakátokra. 
 
Szecskő Zsolt: 
Be lehetne tartatni a rendeletben foglaltakat, ha apparátus lenne hozzá. 
 
Jenei Károly: 
Az sem világos számára, hogy ott, ahol nincs járda, melyik oldalon kell az utca 
tisztántartásáról gondoskodnia az ott lakónak. 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen, azt valóban le kellene szabályozni, hogy járda hiányában az utca melyik oldalán lakónak 
kell gondoskodnia az úttest tisztántartásáról. 
 
Jenei Károly: 
Nagyon sok megválaszolatlan kérdés van, mint pl. mi a helyzet az üresen álló lakóépületek 
esetében. 
 
Nagy Károly: 
Valóban elég sok tisztázatlan dolog van még e témában, minden bizonnyal az alkalmazás 
során még további kérdések is fel fognak merülni. Elképzelhető, hogy a rendelet a későbbiek 
folyamán még pontosításra fog kerülni. 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2012. (XII. 21.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

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

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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8. Közművelődésről szóló rendelet módosítása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK  
32/2012. (XII. 21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ 7/2004. (III. 1.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
9. Kötelező közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt évben a szemétszállítási díjkülönbözet megfizetése tárgyában indított pert I. fokon 
az Önkormányzat elveszítette. 
A Bíróság az AVE Zrt.-nek adott igazat, de az ítéletet még nem kapták meg. A témával 
kapcsolatban az AVE egyezséget hajlandó kötni, de addig, míg az ítéletet nem kapja meg az 
Önkormányzat nem célszerű semmiféle tárgyalásokat folytatni. 
Javasolja a 4,2 %-os díjemelés elfogadását. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az Önkormányzatoknak 2013. január 1-től nincs díjmegállapító hatáskörük, így a 
szolgáltatóknak a hulladék törvény alapján kell alkalmazniuk a díjemelést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Érthetetlen számára, hogy miért pont akkor akar egyezséget kötni az AVE Zrt., amikor I. 
fokon megnyerte a pert. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A hulladékgazdálkodási törvényre is lehet hivatkozni, hogy miért nem fogadta el az 
Önkormányzat a AVE Zrt. által korábban kiküldött díjemelési ajánlatát. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet tervezetet a 3. számú melléklet nélkül 
fogadja el, valamint, hogy az alaprendelet 13. § (3) bekezdése – amelyben a szemétszállítási 
díjat állapították meg – hatályát veszítse. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A vízgazdálkodásról szóló törvény az önkormányzatok számára 2013. január 1-től 
kötelezettségévé tette a háztartási folyékony hulladék elszállításának megszervezését. 
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Erre vonatkozóan két árajánlat érkezett az Önkormányzathoz: Gyöngyöshalászi vállalkozó, 
Molnár Gusztáv 5-10 m³ mennyiségű folyékony hulladék elszállítását 15.500 Ft/forduló 
összegért végezné el. A vállalkozó a szennyvíz elszállítására alkalmas gépjárművel 
rendelkezik. 
A TERRA-VITA Zrt. (Eger) 0-5 m³ mennyiségű folyékony hulladék elszállítását 13.400 Ft/ 
forduló összegért vállalja.  
A szállítást végző vállalkozóval, céggel legfeljebb 10, de minimum 1 éves szerződést kell 
kötnie az Önkormányzatnak. A helyi rendeletben pontosan meg kell nevezni a szállítást végző 
személyt, vagy céget. 
 
Jenei Károly: 
Ha megszervezi az Önkormányzat a szennyvíz elszállítását, akkor megszűnik a talajterhelési 
díj? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen. 
 
Jenei Károly: 
Olyan helyen nincs kiépítve a szennyvízcsatorna, ahová a sziklás talaj miatt nem lehetett a 
vezetéket lerakni, és félő, hogy emiatt a szennyvízszállító gépjármű sem tud majd bemenni 
azokba az utcákba. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az alacsonyabb összegű árajánlatot fogadja el a Képviselő-testület és bízzák 
meg a TERRA-VITA Zrt-t a szennyvíz elszállításával. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a javaslattal egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítások figyelembevételével az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2012. (XII. 21.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

SZÓLÓ 30/2004. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
10. Közterület használatról szóló rendelet módosítása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2012. (XII. 21.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL ÉS ANNAK DÍJAIRÓL 
SZÓLÓ  12/2008. (IX. 5.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
11. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület határozza meg azon civilszervezeteket, akiknek a 
vezetőjüket, vagy képviselőjüket meghívják a testületi ülésre. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja kiegészíteni a 4. §-t további d. ponttal, melyben rögzítsék, hogy a testületi ülésekre a 
Községi Tűzoltó Egyesületet is hívják meg, valamint további e. ponttal egészüljön ki a 
paragrafus, amelyben kerüljön rögzítésre, hogy az Egyházközséget is hívják meg az ülésekre.  
 
A javaslatokkal a Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért. 
 
Dénes László: 
Célszerűnek tartaná, ha a Nagyi Klub és a Pávakör is kapna meghívót a testületi ülésekre. 
 
Pálosi Györgyné: 
A Nagyi Klub most van átalakulóban. 
 
Nagy Károly: 
A Pávakör a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesületen belül működik. Az 
Egyesület pedig eddig is kapott minden ülésre meghívót. 
 
Benedek János: 
Kéri, hogy az ülésekre ne csak a Tűzoltó Egyesület Parancsnoka, hanem az Egyesület Elnöke 
is kapjon meghívót. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jónak tartaná, ha az óvodai és az iskolai Szülői Munkaközösség elnöke is kapna meghívót a 
testületi ülésekre. 
 
Jenei Károly: 
Az intézmények vezetői kapnak meghívót, ők pedig, ha úgy gondolják, értesítsék a Szülői 
Munkaközösség elnökeit az ülés időpontjáról. 
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Nagy Károly: 
Meg kell keresni minden szervezet vezetőjét és megkérni, nyilatkozzon arra vonatkozóan, 
hogy a jövőben ki részére küldjenek meghívót a testületi ülésre. Az is megoldás lehet, hogy a 
gyöngyöstarjáni honlapra felkerüljön a meghívó. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Testületi ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 
Az ülések időpontjai és napirendjei minden esetben a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára és 
a községben több helyre kifüggesztésre kerülnek. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosítások figyelembevételével a rendelet módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 
 35/2012. (XII. 21.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÉPVISELŐ-TESTÜÉET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

SZÓLÓ 8/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
11.  Napköziotthonos Óvoda vezetői megbízása 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
Természetesen a kinevezéssel egyetért, de ettől függetlenül nagyon jónak tartaná, ha az 
óvodai dolgozókkal leülnének és megbeszélnék a dolgokat, problémákat, ne merüljön fel 
senkiben sem semmilyen kétely, és nehogy úgy érezzék, hogy a Képviselő-testület a fejük 
felett döntött. Remélhetőleg azon a megbeszélésen a dolgozók is elmerik nyíltan mondani a 
véleményüket, problémáikat, sérelmüket, és senkiben sem marad megválaszolatlan kérdés. 
 
Nagy Károly: 
Egyetért Szecskő Zsolt képviselőtársával. 
 
Bálint Ira: 
Véleménye szerint a megbeszélést még a jövő év első testületi ülését megelőzően kell 
megtartani. 
 
Nagy Károly: 
2013. január 17.-e előtti időpontra megszervezik a megbeszélést. 
Kéri a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással egyetért azzal, hogy az óvodai dolgozókkal egy 
megbeszélést tartsanak még a január 17.-i testületi ülést megelőzően. 
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Nagy Károly: 
El lehet gondolkodni azon is, hogy az óvodai konyhát az önkormányzat irányítása alá tegyék, 
hogy a vezető óvónő csoportba is dolgozhasson, de erre konkrétan a januári megbeszélést 
követően kellene visszatérni. 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mielőtt elfogadná a Képviselő-testület a határozati javaslatot, meg kell határoznia a vezetői 
pótlékot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint a vezető óvónő vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában lenne célszerű 
megállapítani. 
 
Bálint Ira: 
Úgy emlékszik, hogy Kissné Matin Éva vezetői pótlékának összegét is a pótlékalap 250 %-
ában állapították meg, holott az iskola mégiscsak nagyobb létszámmal működik, mint az 
óvoda. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Szecskő Tiborné vezetői pótléka a pótlékalap 
250%-a legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 108/2012. (XII. 20.) számú határozata 
Napköziotthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt jogkörében, a 138/1992. (X. 
8.) Kormányrendelet 5. § (17) bekezdése alapján a Napköziotthonos Óvoda vezető beosztás 
ellátására szóló helyettesi megbízást ad Szecskő Tiborné (Gyöngyös, 1971. október 15., anyja 
neve: Nagy Borbála) 3036 Gyöngyöstarján, Aradi u. 19. szám alatti lakos, a Napköziotthonos  
Óvoda közalkalmazottja részére 2013. január 1-től 2013. augusztus 15-ig. 
 
Szecskő Tiborné vezetői pótléka a pótlékalap 250%-a. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy Szecskő Tiborné kinevezését a 
határozatban foglaltak szerint készítse el. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
  
 13.  Napköziotthonos Óvoda napkollektor árajánlata 
 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
A fűtéskorszerűsítésre vonatkozó KEOP pályázat kiírásra került. Az Óvoda napkollektorral 
való ellátására két árajánlat érkezett.  
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A Tőzsér Lajos által beadott árajánlat értékelhetetlen, hiszen műszaki adatokat nem tartalmaz, 
nem beszélve arról, hogy nagyon drága. 
Részletesen ismerteti a napkollektor működését. 
 
Nagy Károly: 
A Pro-Experiens Kft ügyvezetőjének, Grócz Zsolt tájékoztatása alapján elképzelhető, hogy 
januárban beadható lesz a pályázat. A pályázat beadást azonban rosszul érinti, hogy az iskola 
levált az Önkormányzattól. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Lehet azon gondolkodni, hogy az óvoda meleg vizes ellátását napkollektorral oldják meg, de 
célszerűbb lenne egy nagy valamennyi önkormányzati fenntartású intézményre vonatkozó 
pályázatot beadni. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az óvoda napkollektorral való ellátását egyelőre vegyék le napirendről. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért. 
 
14. Önellátó falu 
 
Bálint Ira: 
Felhívja a figyelmet Ozsvári Dénes gyöngyöstarjáni lakos e-mailjére, melyet minden 
képviselő megkapott. Az e-mail lényege, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyében létezik egy 
kis önellátó falu. 
Véleménye szerint érdemes lenne a tavasszal tapasztalatcserére ellátogatni abba a községbe.  
 
Varnyú Rita: 
Egy közös Képviselő-testületi kirándulást össze lehetne hozni, a megszervezését szívesen 
vállalja ő és Pálosi Györgyné közművelődési előadó. 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyöstarjánra az önellátó falú nem vetíthető, mert sajnos a községben nincs un. 
munkaképes munkanélküli. 
 
15. Évzárás 
 
Nagy Károly: 
Ez úton köszöni meg minden képviselőnek az egész évi munkáját. 
Elmondja, hogy rendkívül szerencsésnek érzi magát, azért, hogy már sokadik éve olyan 
képviselőkkel dolgozhat együtt, akik fogadalmukhoz híven a falu fejlődését tartják szem előtt. 
Köszöni minden munkatársának, bizottsági és egyesületi tagnak az ez évi munkáját. 
Elmondja, hogy hagyományosan mindig azzal zárják az évet, hogy eddig ez az év volt a 
legnehezebb. Most azzal kell zárni, hogy előreláthatólag a jövő év sokkal nehezebb lesz még 
az ideinél is. 
Mégis azt mondja, hogy nincs szégyenkezni valója a Képviselő-testületnek, hiszen az elmúlt 
évek alatt szép fokozatosan sikerült Gyöngyöstarjánt szépíteni, fejleszteni a nehéz gazdasági 
helyzet ellenére is. Reméli, hogy jövőre is sikerül a terveket megvalósítani mindenki 
megelégedésére. 
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Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendeket 
érdemben megtárgyalta, s az ülést 19 óra 15 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Dénes László Szecskő Zsolt 
képviselő képviselő 

 
 
 


