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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2013. január 17-én 17 órakor 

megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dénes László 
Csontos József 
Bálint Ira (17 óra 10 perc után) 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (17 óra 10 perc után)  
Szecskő Zsolt (18 óra 15 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 

Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Nagy László körzeti megbízott 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó számviteli előadó 
Török Istvánné igazgatási előadó 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel.  

 

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző  
         
III. napirend: Indítványok, egyebek 

 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen szavazattal egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Dénes László és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen szavazattal egyetért. 
 
(Bálint Ira és Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés) 

Napirend előtt: 
 
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 
-  Az állam által biztosított hitelátvállalás megtörtént, az Önkormányzat számláján jelenleg 13 

millió Ft van, melyet az ÖNHIKI-s pályázaton nyertek. 
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Elkülönítve is van a számlán 10 millió Ft, melyet a Start munkaprogramhoz kaptak, 
előlegként. Ebből az összegből kívánják kiépíteni az óvodában és az IKSZT-ben a faaprítékos 
fűtést. Ez az összeg fedezné a két kazánt, annak beépítését, valamint egy faaprítékoló gépet, 
melyet Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Nagyréde, és Szűcsi közösen használnának, az 
igényeknek megfelelően. Ezen felül 3 közmunkást kell alkalmazni a fűtőanyagok beszerzésére 
és a kazánok működtetésére. A közmunkások egész évben, napi nyolc órát dolgoznának, amit 
az állam 100 %-ban támogat. A közmunkások január 1-vel már dolgoznak, a kazánok és a gép 
megrendelése megtörtént. Várhatóan a kivitelezések a kazánok legyártásától függően heteken 
belül elkezdődnek.  
Ezen pályázat megvalósításának a gesztor önkormányzata Gyöngyöstarján. Az összes 
bekerülési költség 16.800.000 Ft.   

- A közös hivatal létrehozásával kapcsolatban a két érintett településsel történtek egyeztetések, de 
a megállapodásban még mindig nem sikerült megegyezni. A tárgyalások még nem zárultak le. 

- A gyöngyössolymosi mikro-térség megkezdte tevékenységét. A Képviselő-testület döntésének 
megfelelően a családsegítést, a gyermekvédelmet és az idősek gondozási feladatit látja el. Az 
idősek gondozásának kibővítése érdekében felvették a kapcsolatot a háziorvossal és az ő 
segítségével felmérik, hogy a rászorulók közül, kik azok a személyek, akik esetleg igényelnék 
ezt a szolgáltatást. Az állami támogatás igen kedvező, ami azt jelenti, hogy önkormányzati 
hozzájárulásra nincs szükség, az idősek pedig egy jelképes óradíjért vehetik igénybe a 
szolgáltatást. 

 
Jenei Károly: 
Javasolja, hogy az óvodában az aprítékos fűtésrendszer úgy épüljön meg, hogy arra a későbbiek 
folyamán a napkollektort – puffer tartályt– rá lehessen kötni.  
 
Nagy Károly: 
A Pro-Experiens Kft ügyvezetője, Grócz Zsolt elmondása szerint a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó 
terv a változásoknak megfelelően átalakításra kerül. Természetesen, ha a terv módosítása 
megtörtént, mielőbb döntenie kell a Képviselő-testületnek, hogy beadják-e a KEOP-os pályázatot. 
Tudomása szerint a faaprítékos fűtésrendszer úgy kerül kiépítésre, hogy arra a későbbiek 
folyamán a puffer-tartály rácsatlakozhasson. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 6 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 6 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 
 
3. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Csontos József: 
A Bizottság a szociálisan rászorulók részére a tűzifa szétosztásáról döntött. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját 6 igen 
szavazattal tudomásul veszi. 
 
 
4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A két ülés között a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság nem ülésezett. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökének a 
bejelentését 6 igen szavazattal tudomásul veszi. 
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I. Napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtása 

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

- A 14/2012.(III.14.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 2012. évi meghatározásáról. 
A határozatban foglaltak teljesítése folyamatosan történik. 

- A 89/2012. (XI.29.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 2013. 
évi koncepcióról.  
A koncepciónak megfelelően az érintett rendeletek elkészítése, és elfogadása 
megtörtént. 

- A 91/2012. (XI.29.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Gyöngyös Körzete Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról és a 
kistérségi feladatellátásról.  
A megállapodás a döntésnek megfelelően módosításra került. 

- A 108/2012. (XII. 20.) számú határozatában a Képviselő-testület a 
Napköziotthonos Óvoda vezetői feladatok ellátásáról döntött. 
A vezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízás a Képviselő-testület döntésének 
megfelelően megtörtént. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket 6 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 

II. Napirend: Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Tiborné: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a házirendet az 
óvoda nevelőtestülete, közalkalmazott dolgozói és az óvoda Szülői Munkaközössége megtárgyalta 
és elfogadta. 
A szabályzat elkészítését követően kapta meg az intézmény a számlaszámot és az OM azonosítót. 
 
Bálint Ira: 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy az óvodába látogató „idegen” személyt az intézmény 
vezetőjéhez kell vezetni. Mi történik, akkor, ha nincs ott az intézmény vezetője? 
 
Szecskő Tiborné: 
Törvény írja elő, hogy egy vezetőnek minden alkalommal az intézményben kell lennie. 
 
Bálint Ira: 
Van olyan rész, amely még az Általános Művelődési Központra hivatkozik, az feltétlen javításra 
szorul. 
 
Szecskő Tiborné: 
Átnézik és kijavítják. 
 
Jenei Károly: 
A korábbi testületi ülésen volt róla szó, hogy az óvodai konyha az önkormányzathoz is átkerülhet. 
Amennyiben ez az elgondolás megvalósul, úgy ez a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualitását 
fogja veszíteni. 
Meglátása szerint vannak olyan megfogalmazások a szabályzatban, melyek pontosításra 
szorulnak. Gondol itt konkrétan arra, hogy a bíróság előtt nem a fenntartónak kellene képviselnie 
az intézményt, az intézményvezetője helyett? 
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Dr. Jakab Csaba: 
A Napköziotthonos Óvoda önálló intézmény, és ebből adódik, hogy az intézményt a vezetője 
képviseli. 
Annak azonban nincs akadálya, hogy rögzítésre kerüljön, hogy az intézményvezetője egyeztessen a 
fenntartóval, illetve, ha bíróság előtt kellene eljárnia az intézményvezetőjének, akkor a fenntartó 
jogi képviselőjével együtt tegye azt meg, és így javasolja, hogy a 6/1 első mondata helyesen: „Az 
intézményt az óvodavezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint hatóságok és a 
fenntartó jogi képviselőjével együtt a bíróságok előtt.” legyen. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetért. 
 
Jenei Károly: 
Az átruházási jogkört teljes egészében ki kellene venni. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Nem kell kivenni, csak a „ruházza át” kifejezés helyett, javasolja a „ruházhatja át” kifejezést 
alkalmazni. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetért. 
 
Dénes László: 
Javasolja a „bármely” szó törlését, helyette a „szakmai” szót rögzíteni, zárójelbe pedig „bírósági 
eljárás kivételével” kifejezést beírni. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A javaslatok figyelembe vételével az intézmény képviselete rész második mondata helyesen: 
„Az óvodavezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az 
alábbiak szerint ruházhatja át: 

- bírósági eljárás kivételével, szakmai ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján.” 

 
Szecskő Tiborné: 
Természetesen, ha a konyha átkerül az önkormányzathoz a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
módosítani kell. 
 
Bálint Ira: 
Véleménye szerint Szecskő Tiborné titulusa – mb.vezető helyettes – rosszul van megfogalmazva. 
Úgy gondolja, hogy Szecskő Tiborné, mint mb. óvodavezető látja el a feladatát. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Képviselő-testület az idevonatkozó jogszabály értelmében, 2012. december 20-i ülésén a 
Napköziotthonos Óvoda vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást adott Szecskő 
Tiborné részére 2013. január 1-től 2013. augusztus 15-ig. 
 
Jenei Károly: 
Ezek szerint jelenleg nincs vezetője az óvodának, és ez évben az óvoda vezetésére pályázatot kell 
kiírni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen pályázatot kell kiírni, hiszen Szecskő Tiborné megbízása csak augusztus 15-ig érvényes. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Kéri, hogy a Szabályzatot a kinyomtatást megelőzően nézzék át, és az elírásokat, hibákat 
korrigálják.   
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az írásban kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 1/2013. (I. 17.) számú határozata 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 

valamint Házirendjéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napközi 
Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Házirendjében a fenntartóra 
többletterhet hárító rendelkezései közül az alábbiakkal egyetért: 

1. 2013. augusztus 15-ig megbízott óvodavezető-helyettes irányítja az intézményt. Az 
óvodavezető-helyettes foglalkoztatása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 1. melléklete alapján 2013. szeptember 1-jétől kötelező. 

2. A fenntartó a gyermekek napközbeni ellátásának feladatait családi napközi útján kívánja 
ellátni. 

3. Az óvodapedagógusok részére 2013. augusztus 31-ig kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítés fizethető, mely 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (12) bekezdése alapján 
fizetendő. 

 
A Képviselő-testület felhívja az óvodavezető-helyettes figyelmét, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és a Házirend nyilvánosságát biztosítsa. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné óvodavezető-helyettes 
Határidő: folyamatos 
 

III. Napirend: Indítványok, egyebek 
 
1. A Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület a 84/2012.(XI.8.) számú határozatában úgy döntött, hogy elfogadja 
Gyöngyösoroszi és Szűcsi Község Önkormányzatának kezdeményezését a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására, de 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. 
Fent említettek miatt nem tud egyetérteni a közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén a 11 
millió Ft támogatás biztosításával. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A közös önkormányzati hivatal fenntartása esetén azért szerepel 11 millió Ft összegű támogatás az 
előterjesztésben, mert az állam a közös hivatal társközségeinek a lakosság létszámarányos 
támogatást fedezi le, és ami marad, azt kapja meg a székhely település. 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyöstarján Önkormányzata a közös hivatal létrehozásával nem járhat rosszabbul az önálló 
hivatalhoz képest. 
Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a két társönkormányzat magasabb összeggel járuljon 
hozzá a költségekhez. 
Az önkormányzatok ezt úgy tudnák biztosítani, ha az államtól kapott támogatást teljes mértékben 
átadnák Gyöngyöstarján Önkormányzatának. Ez azonban elképzelhetetlen, hiszen a közös hivatal 
működtetésén, fenntartásán kívül, minden egyebet (fűtés, világítás stb.) nekik kell fedezni. 
 
Jenei Károly: 
Erről akkor tudnának beszélni, ha látnák a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos 
megállapodást, az abban feltüntetett elképzeléseket, feltételeket. 
 
Nagy Károly: 
A társközségek elképzelései, hogy kevesebb létszámmal látnák el a feladatokat. 
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Jenei Károly: 
Azt sem tudják, hogy melyek azok a feladatok, melyek átkerülnének a közös hivatal székhely 
önkormányzatához. 
Mindenképpen ismerni kellene mind három község költségvetését. 
 
Nagy Károly: 
Minél kisebb „veszteséggel” kívánják létrehozni a közös hivatalt. 
2013. január 1-től az állami pénzek úgy fognak érkezni, hogy meg lesz határozva, mire lehet 
költeni. Ezzel szemben viszont, - amivel gazdálkodni lehetne - az adóbevétel csökken. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Polgármesteri Hivatalban elektromos problémák vannak, melyeket rövid időn belül meg kell 
oldani. Az elmúlt évben az érintésvédelmi felülvizsgálat elkészült, amely több hiányosságot is 
feltárt, s azokat korrigálni szükséges. Erre vonatkozóan az árajánlatok bekérése folyamatban van. 
 
Nagy Károly: 
Sajnos nem csak a hivatalról, hanem az intézményekről is szó van, s ez bizony nem kis összegű 
kiadást fog majd jelenteni a költségvetésben. 
 
Bálint Ira: 
Az Egyesületek támogatásáról nem beszéltek, holott biztosan tudja, hogy a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatási kérelmére is számítani kell. 
 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Felolvassa a határozati javaslatot, miszerint Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. évre önálló polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal 
működtetése esetén is 5,5 millió forint/év költségvetési támogatást biztosít a Gyöngyöstarjáni 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és munkavállalóinak személyi jellegű kiadásaira valamint 
a Hivatal dologi kiadásaira. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri 
Hivatal költségvetését a fenti határozatnak megfelelően terjessze elő. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2/2013. (I. 17.) számú határozata 
a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évre önálló polgármesteri 
hivatal és közös önkormányzati hivatal működtetése esetén is 5,5 millió forint/év költségvetési 
támogatást biztosít a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és 
munkavállalóinak személyi jellegű kiadásaira valamint a Hivatal dologi kiadásaira. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri 
Hivatal költségvetését a fenti határozatnak megfelelően terjessze elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. február 1. 
 
 
2. A vagyongazdálkodási terv 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az Önkormányzat közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3/2013. (I. 17.) számú határozata 
a közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat Közép- és Hosszútávú 
Vagyongazdálkodási Tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 3. A gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Javasolja, hogy a „Napköziotthonos Óvoda igazgatója” kifejezés helyett, a „Napköziotthonos 
Óvoda óvodavezetője” szövegrészt rögzítsék. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 1/2013. (I. 17.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL 
SZÓLÓ 11/2006. (V. 12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelési megállapodása az 
Általános Iskola működtetéséről 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Célszerű lett volna a Képviselő-testületnek megismernie az általános iskola pedagógiai 
programját. 
A vagyonkezelési szerződés 5. pontjában meghatározott 15 napot hosszú időtartamnak tartja. 
 
Nagy Károly: 
Le lehet csökkenteni akár 3 napra is. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen sors vár az ebédlőre, ki fogja használni? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szerződés tervezetbe azért nem került bele az ebédlő használatba adása, mert a 
gyermekétkeztetési feladatokat továbbra is az Önkormányzat látja el. Ettől függetlenül bele lehet 
írni: az önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatokat az étkezőben látja el. 
 
Jenei Károly: 
Mikor kerülnek átírásra a közműszerződések? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Jogszabályváltozás miatt 2012. év elején az önkormányzat nevéről átírásra kerültek a közmű és 
egyéb szerződések az Általános Művelődési Központ nevére. Ebből adódóan, értelemszerűen a 
számlák is az intézmény nevére kerültek kiállításra, így az Általános Művelődési Központ nevéről 
való átíratást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kell intézni. 
 
Jenei Károly: 
Bázisfogyasztást kell alapul venni, mert, ha pl. nem takarékoskodnak a gázzal, és most nagyon 
fűtenek, ugyanakkor kinyitják az ablakokat, akkor az önkormányzat rosszul járna. A gázfogyasztás 
esetén mielőbb ki kell építeni az almérőt. 
 
Nagy Károly: 
A művelődési háznak és az általános iskolának közös fűtése van, és nem lehet almérőt felszerelni. 
Reménykedni lehet, hogy a fűtéskorszerűsítéssel megoldódik ez a probléma. 
Kéri a képviselőket, aki az írásban kiküldött határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 4/2013. (I. 17.) számú határozata 
az iskola átadásáról szóló vagyonkezelési szerződés 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 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. szám alatti, általános 
iskola épületének vagyonkezelési jog gyakorlásáról és a költségek viseléséről kötött vagyonkezelési 
szerződést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 5 napon belül 
 
5. A szociális rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület, hozzászólás nélkül 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 2/2013. (I. 17.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 12/2009. (IV. 24.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 
6. Dr. Szecskő Tamás kártérítés iránti kérelme 
(a kérelem írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Nem ért egyet a kártérítéssel, hiszen a kérelmező olyan helyre hajtott be a gépjárműjével, ahová ki 
van rakva egy behajtani tilos tábla, és egyébként is kapubejáróba nem lehet parkolni. 
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Csontos József: 
Nem javasolja a kért összeg kifizetését, mert úgy gondolja, hogy Dr. Szecskő Tamás nem kért 
előzetesen árajánlatot a gépkocsi megjavíttatására vonatkozóan. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az önkormányzat tulajdonában lévő kapu okozta a kárt, még akkor is, ha ez egy nagy szélvihar 
miatt következett be. 
Emiatt teljes mértékben nem mentesül az önkormányzat a kár megfizetése alól. 
 
Nagy Károly: 
Dr. Szecskő Tamás felesége használta akkor a gépjárművet, amikor a kár keletkezett. Azt  
figyelembe kell venni, hogy Dr. Szecskőné Ozsvárt Krisztina, abban az időben, mint 
művelődésszervező dolgozott, tehát akkor éppen a munkáját végezte. Az említettek miatt, 
javasolja, hogy a kért kártérítési összeg felét Dr. Szecskő Tamás részére fizesse ki az 
önkormányzat. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 5/2013. (I. 17.) számú határozata 

Dr. Szecskő Tamás gépkocsijában keletkezett kár megtérítéséről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szecskő Tamás, 
Gyöngyöstarján, Hősök út 35 szám alatti lakos részére a tulajdonában álló gépkocsiban 
keletkezett kárból 28 769 Ft, azaz Huszonnyolcezer-hétszázhatvankilenc forintot megtérít. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a megítélt kártérítés átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
7. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatási kérelme 
(a kérelem írásban csatolva) 
 
Ozsvári Dénes: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület összeállította 
a 2013. évi programtervezetét, amelynek megvalósításához szeretnének önkormányzati 
támogatást is kérni. 
Elmondja, hogy a fészer színház további építési munkálatai mellett 

- a Völgyi-tóhoz vezető híd elkészítését tűzték ki, de annak megvalósításának feltétele, 
hogy a terület tulajdonjoga visszakerüljön az önkormányzathoz, 

- a Vörösmarty utca végén, bontásra ítélt épület bontási anyagára igényt tartanának, 
akár úgy is, ha a bontást az Egyesület tagjai végeznék el, 

- a Múzeum udvarán lévő garázs használatát kérnék, hogy azt saját kivitelezésben 
kiállító teremmé alakíthassák át, 

- a Völgyi tónál lévő asztalokat, padokat megrongálták, azokat fel kívánják újítani, de 
jónak tartanák, ha a körzeti megbízott többször járőrözne arra, hogy visszatartó erő 
legyen a vandálokkal szemben, 

- a Múzeum udvarán lévő, kiszáradt fa kivágásában kérik az önkormányzat segítségét, 
- az üressé vált lakórész kiürítése után kérik a kommunális szemét elszállítását, 
- az üressé vált lakórész használatba adását kérik, valamint annak egészségügyi festését 

– itt megjegyzi, hogy a bérlő rokonai a cserépkályhát elbontották, mondván, hogy azt 
ők rakatták, holott az Egyesület igényt tartott volna rá. 

 
Bálint Ira: 
Fent említetteken kívül pályázati önerő biztosítását is szeretné kérni az Egyesület. 
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Nagy Károly: 
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület minden céljával egyet kell, hogy értsen, de 
meglátása szerint a teljesítésnek bizony anyagi korlátjai lesznek.  
Kéri, hogy az Egyesült a 2013. évi költségvetés tárgyalásánál vegyen részt, és győződjön meg róla, 
hogy nincs egyszerű helyzetben a Képviselő-testület, amikor a támogatások odaítéléséről kell 
döntenie. 
A cserépkályha lebontásának utána néznek, mert most nem tudja megmondani, hogy azt az 
önkormányzat, vagy a tulajdonos rakatta-e.  
A megüresedett lakásrészre az önkormányzatnak nincs szüksége, akár most is dönthet róla a 
Képviselő-testület, hogy használatba adja-e az Egyesületnek, vagy sem. 
 
Jenei Károly: 
Véleménye szerint is oda lehet adni az Egyesületnek a lakásrészt, de előtte mindenképpen meg 
kell nézni a műszaki állapotát, nem-e extra költségek fognak jelentkezni a felújítása kapcsán. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetért Jenei Károly képviselőtársával. Várják meg a március 31-ét, amikor üressé válik a lakás. 
 
Ozsvári Dénes: 
Jogosnak tartja a felvetést, nem lehet tudni milyen állapotú az a lakrész, várják meg a március 31-i 
kiköltözést. 
 
Nagy Károly: 
Egyetért azzal, hogy várják meg azt az időt, amikor teljesen üres lesz a lakrész, és meg tudják 
nézni az állagát, de elvi döntést most is hozhat a Képviselő-testület, hogy térítésmentesen, 
használatba adja a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére a néhai dr. Fehér 
Andorné által bérelt lakást. 
Kéri a Képviselőket, aki az elvi hozzájárulással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen és 1 ellenszavazattal elviekben egyetért azzal, hogy 
térítésmentesen, használatba adja a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület részére a néhai dr. Fehér Andorné által bérelt lakást. 
 
Nagy Károly: 
A Falumúzeum udvarán lévő, kiszáradt fa kivágását megnézik és megoldják.  
Gondoskodni fognak a kommunális hulladék elszállításáról.  
A Völgyi tónál elhelyezett padok és asztalok megrongálódásával kapcsolatban sajnos csak annyit 
tudnak tenni, hogy felhívják a körzeti megbízott figyelmét, hogy többször járőrözzön a területen. 
 
Nagy László: 
A többszöri járőrözéssel sem fognak eredményt elérni, mert a bűncselekményt általában éjszaka 
követik el. Javasolja, hogy olyan anyagból, pl. betonból építsék meg az asztalokat, padokat, amiket 
nem tudnak szétverni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Megoldás lenne az is, ha mobil asztalokat és padokat vinne oda az Egyesület, és a rendezvényt 
után visszaszállítanák azokat. 
 
Bálint Ira: 
Jó lenne, ha kitiltanák a quadokat a Völgyi tó területéről. 
 
Jenei Károly: 
Közparkká kellene nyilvánítani a területet, és akkor ki lehetne tiltani a qudosokat, egyébként nem 
sok esélyt lát rá. 
 
Nagy Károly: 
A Völgyi-tóhoz kapcsolódó terület tulajdonjog viszonyának rendezése folyamatban van. 
A Falumúzeum udvarán lévő garázs használatba adásának nincs akadálya, mert arra az 
önkormányzatnak nincs szüksége. 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Falumúzeum udvarán lévő garázs 
épületét, térítésmentesen, határozatlan időre használatba adja a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület részére, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 6/2013.(I. 17.) határozata 

a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére garázs használatba 
adásáról 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló, Gyöngyöstarján, Dobó utca 32. szám alatti ingatlanon lévő, jelenleg üresen álló 
garázst 2013. február 1-től határozatlan időre a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 
részére, térítésmentesen használatba adja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. február 1. 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
 
Nagy Károly: 
A Vörösmarty utca végén, bontásra ítélt épület magántulajdonban van, így annak bontása nem az 
önkormányzat feladata. 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, s az ülést 19 óra 35 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Dénes László Csontos József 
képviselő képviselő 

 
 
 
 


