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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2013. február 7-én 17 órakor 

megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Dénes László 
Csontos József 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (17 óra 15 perc után)  
Szecskő Zsolt (17 óra 20 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Grócz Zsolt Pro-Experiens Kft. ügyvezetője 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 

Kissné Matin Éva Általános iskola mb. igazgatója 
Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Nagy Eszter Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezetője 
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 5 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel, 
azzal a módosítással, hogy napirend előtt célszerű lenne megtárgyalni a fűtéskorszerűsítésre 
vonatkozó KEOP pályázatot és a közös hivatalra vonatkozó előterjesztést, mivel mind két téma 
szorosan érinti a 2013. évi költségvetést.  

 

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
II. napirend: A 2013. évi költségvetési rendelet megtárgyalása 

       Előadó: Nagy Károly polgármester 
  

III. napirend: A 2013. évi rendezvényterv elfogadása 
        Előadó: Nagy Károly  
 
IV. napirend: Indítványok, egyebek 

 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen szavazattal egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Dénes László személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen szavazattal egyetért. 
 
( Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés) 
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Napirend előtt: 
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- Az elmúlt hetekben több olyan bűncselekmény is történt a faluban, amely komoly 
aggodalomra ad okot. Három lakásba betörtek, és pénzt, értékeket vittek el, egy autót 
feltörtek és egy táskát emeltek ki belőle. Sajnos egyértelmű, hogy az általános 
elszegényedés már olyan veszélyes szintre ért, amelynek kezelését önkormányzati szinten 
nem lehet megoldani.  Mégis valamit tenni kell a saját és a lakosság érdekében. A 
betörések tudomására jutását követően tájékoztatást kért a rendőrőrs parancsnokától és 
kérte a nagyobb rendőri jelenlétet a községben. A lakosság felé egy felhívást intézett, 
szórólap formájában. 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés.) 
A térfigyelő rendszer kiépítésének központi része, amely átjátszóból és rögzítő részből áll 
megtörtént. A Templom tetején és a körzeti megbízott irodában kerültek elhelyezésre, A 
kamerák felhelyezése az időjárástól függően fog megtörténni. A nedves időjárás és a 4 fok 
alatti hőmérséklet miatt az ÉMÁSZ nem engedélyezi az oszlopokon a munkát. 
Egyelőre 3 kamera felhelyezését fogják elvégezni. Információi szerint a térfigyelő rendszer 
bővítésére április hónapban lesz pályázati lehetőség. Ezzel kapcsolatban olyan javaslat 
érkezett, hogy célszerű lenne levélben megkeresni a vállalkozókat és anyagi segítségüket 
kérni a térfigyelő rendszer kiépítéséhez. Megkérdezi a képviselőket, hogy egyetértenek-e a 
javaslattal?   
 

A képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek a javaslattal. 
 
Jenei Károly: 
Meg kell próbálni mindent, hogy visszaszorítsák a községben a bűncselekmények számát, de félő, 
hogy minél több kamera felszerelésére kerül sor, annál nagyobb lesz a követelőzés. Gondol itt pl. 
arra, ha esetleg abban az utcában történik valamilyen bűncselekmény ahol nincs térfigyelő 
kamera, az utca lakói támadhatják az Önkormányzatot, hogy miért épp az Ő utcájukba nem került 
felszerelésre a kamera. 
 
Nagy Károly: 
A térfigyelő rendszerhez kapcsolódóan 7 kamera felszerelése van megtervezve, amit majd 
egyeztetni kell, hogy hová kerüljön felszerelésre. Az egyeztetésbe szeretnék bevonni a 
vállalkozókat is.  
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 7 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 
2. Általános iskola tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Milyen változással járt az, hogy az iskola működtetését átvette az állam? 
 
Kissné Matin Éva: 
Egyelőre a fenntartói változtatásból csak annyit érzékelnek, hogy rengeteg táblázatot kell 
kitölteni, adatot szolgáltatni, nagyon sok az adminisztrációs munka. 
A tanulók ezekből a dolgokból semmit sem érzékelnek. 
 
Jenei Károly: 
Központi írásbelikről kér egy rövid tájékoztatót. 
 
Kissné Matin Éva: 
Néhány tanulóról kapott csak visszajelzést. A legjobb felvételt író tanuló 68 pontot ért el. 
 
Jenei Károly: 
Azt halotta, hogy a jövőben csökkenteni kívánják a magyar és a matematika tantárgyak 
tanításának óraszámát, míg a testnevelés óraszámát emelni fogják.  
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Kissné Matin Éva: 
Döntés ez ügyben még nincs, de ha ezt így bevezetik, akkor valahogyan pótolni kell, akár 
szakkörök formájában is az elmaradt magyar és matematika órákat. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját 7 igen szavazattal 
tudomásul veszi. 
 
 
3. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 
4. Fűtéskorszerűsítési pályázat (KEOP 5.5.0) 
 
Grócz Zsolt: 
Másfél éves, közös munka, amit elkezdtek a községben. A pályázat több részből tevődik össze, 
energetikai auditból, tervezői munkából és költségvetési számokból. 
A pályázat külső hőszigetelést, nyílászárók cseréjét – ahol szükséges -, lábazati szigetelést, belső 
fűtés korszerűsítését – ahol szükséges -, művelődési ház alatt kialakítandó központi kazánház 
kiépítését, aprítékos kazán megépítését, az iskola világításának korszerűsítését foglalja magába. 
A pályázat megvalósításának helyszíne, a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az általános 
iskola, és a napköziotthonos óvoda. 
A központban lévő intézmények – iskola, polgármesteri hivatal, művelődési ház, IKSZT - fűtését 
automatika vezérelné, és minden épületre vonatkozóan egyedi mérő kerülne felszerelésre. 
A pályázat 85 % -os támogatottságot élvez, tehát az önkormányzatnak 15 % önerőt kell 
biztosítania, a beruházás összes költsége 204 millió Ft. A beadási határidő 2013. február 11-re 
módosult. 
 
Nagy Károly: 
Szeretné tudni, hogy az intézményeknél milyen kiadási összeggel jelentkezik a fűtéskorszerűsítés, 
gondol itt főleg az általános iskolára. 
 
Grócz Zsolt: 
Az iskola fűtéskorszerűsítése 30-31 millió Ft kiadással van feltüntetve a pályázatban, ami 
magában foglalja az esetleges nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, a világítás 
korszerűsítését, radiátor cseréket, réz fűtéscső felszerelését, valamint fogadó hő központ 
kiépítését. 
 
Nagy Károly: 
Az iskola működtetését ugyan átvette az állam, de maga az épület az önkormányzat tulajdonában 
maradt. Ilyen magas költségnél már teljesen mindegy, hogy 25 millióval, vagy 30 millióval kell 
megbirkóznia az önkormányzatnak. 
 
Grócz Zsolt: 
A rendszer kiépítését követően évi 30-40 %-os megtakarítás várható. 
 
Jenei Károly: 
Elég sok minden nem érthető számára. Jónak tartotta volna, ha írásban megkapják a pályázat 
műszaki tartalmát, és a költségvetést. 
 
Grócz Zsolt: 
A műszaki tervet már pár hónapja megküldték az önkormányzatnak, de ha gondolja a Képviselő-
testület, intézményenként, tételesen el tudja sorolni a költségeket. 
Azt is megoldásnak látja, hogy e-mailben megküldi az anyagot Jenei Károly alpolgármester 
Urnak, de ha igény van rá minden képviselőnek. 
 
Nagy Károly: 
A műszaki leírás mennyiben változott az elmúlt évihez képest? 
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Grócz Zsolt: 
A napköziotthonos óvodába is lesz kondenzációs kazán. 
Eredetileg úgy volt tervezve, hogy az IKSZT fűtése az iskolából lesz megoldva, de érdemes az 
IKSZT-be is hő központot kiépíteni, abból a meggondolásból, ha az aprítékos kazán nem fűtené be 
az intézményt. Ez egy földalatti rendszer kiépítését jelentené, aminek költségkihatása 300-400 
ezer Ft. 
 
Jenei Károly: 
Amennyiben a napköziotthonos óvodában is megvalósul a fűtéskorszerűsítés, ott már három 
kazán lesz. Összekötésük megoldható? 
 
Grócz Zsolt: 
A három fűtésrendszert természetesen össze lehet építeni, és egyébként is az óvodához be van 
tervezve egy puffer tároló. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, a Képviselő-testület adjon felhatalmazást Jenei Károly alpolgármester Urnak, hogy 
tartsa a kapcsolatot Grócz Zsolt Urral, és a pályázat beadásáról, illetve a szükséges önerő 
biztosításáról pedig a költségvetés tárgyalásánál döntsenek. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
5. Közös hivatal létrehozása 
(kérelem írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Mint minden képviselő előtt ismeretes a 2012. évi törvényváltozások között megjelent a közös 
hivatalok kialakítására vonatkozó jogszabály. Ez a törvény tartalmazza, hogy a 2000 fő alatti 
településeken nem maradhatnak önálló polgármesteri hivatalok. Azon 2000 fő feletti települések 
kötelesek a kisebb településekkel közös hivatalt létrehozni, amellyel közvetlen határosak. 
Gyöngyösoroszi bejelentette a gyöngyöstarjáni hivatalhoz való csatlakozási szándékát, melyet 
Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testülete, ismerve a törvényi kötelezettségét, úgy 
fogadott el, hogy a közös hivatal működtetése plusz anyagi terhet nem róhat az önálló hivatalhoz 
képest Gyöngyöstarjánra. A közös hivatal működtetésére az állami hozzájárulás mértéke sajnos 
nem fedezi le a közös hivatal költségeit.  A jelentkező plusz költséget teljes egészében 
Gyöngyösoroszi költségvetése sem bírja el. Jelenleg úgy látják, hogy a Képviselő-testület által 
hozott döntésnek megfelelő megállapodást nem tudnak összeállítani. Abban az esetben lehetne a 
döntésnek megfelelő megállapodást megkötni, ha a gyöngyöstarjáni hivatal pénzügyi előadói nagy 
részben átvennék a Gyöngyösoroszi hivatal pénzügyi feladatait is. A jegyző Urral azonban úgy 
ítélték meg, hogy a jelenlegi biztonságos és minőségi hivatali munkavégzést nagymértékben 
veszélyeztetné ez a megoldás. 
A kedden megtartott Együttes Bizottsági ülésen is megtárgyalták ezt a témát, és a Bizottság 
véleménye az volt, hogy nagyon erősen át kell gondolni Gyöngyösoroszi csatlakozását. 
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Csontos József: 
Véleménye szerint a jövőben a két önkormányzat össze fog olvadni, a közös hivatal létrehozása 
csak a kezdet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Felelősen ilyen helyzetben csak nemmel lehet szavazni. Természetesen nem tudják mi lesz két év 
múlva, de ragaszkodni kell ahhoz, hogy Gyöngyöstarján önálló legyen. Egyetlen célja lehet a 
Kormánynak azzal, hogy közös hivatalokat hoz létre, hogy a jövőben önkormányzatokat fognak 
megszüntetni. 
 
Jenei Károly: 
Korábban már döntött a Képviselő-testület arról, hogy fogadja Gyöngyösoroszi hivatalának 
csatlakozását, ha az önálló hivatalhoz képest az többe nem kerül Gyöngyöstarján 
Önkormányzatának. 
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Dénes László: 
Nem támogatja, hogy létrejöjjön a közös polgármesteri hivatal, de lehet, hogy kényszerhelyzetben 
lesz az Önkormányzat, és mégis létre kell hoznia a közös hivatalt. Abban az esetben viszont lehet 
számítani a községben egy népszavazás kezdeményezésre. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Egyetért a képviselőtársaival, akik azon a véleményen vannak, hogy ne jöjjön létre a közös 
polgármesteri hivatal. 
 
Bálint Ira: 
Nem ért egyet a közös polgármesteri hivatal létrehozásával. Attól tart, ha ez létrejön, a 
későbbiekben összevonásra kerülnének az Önkormányzatok, melyeknek létszám leépítés is lehet a 
következménye. Nem tudja elképzelni, hogy más miatt miért kellene létrehozni a közös 
hivatalokat. Ez a rendszer működik már pl. Németországban is. 
 
Jenei Károly: 
Volt a Képviselő-testületnek egy korábbi döntése, amely csak a pénzügyekről szólt. Meggyőződése, 
senkit sem fog érdekelni, hogy Gyöngyöstarjánban népszavazás lesz, és annak mi lesz az 
eredménye. Elképzelhető, hogy a megyei Kormányhivatal hoz egy döntést, miszerint március 1-től 
Gyöngyöstarjánnak fogadnia kell a Gyöngyösoroszi polgármesteri hivatalát. Egy kényszerből 
létrejött társulásnak több negatívuma lehet, mintha az egyezség útján jön létre. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a közös önkormányzati hivatal megalakításáról szóló megállapodás 
tárgyalásainak befejezésével ért egyet és azzal, hogy Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának 
kérelmét elutasítsák, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 7/2013.(II. 7.) határozata 
a közös hivatal megalakításával kapcsolatos tárgyalások befejezéséről 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalt a polgármester szóbeli 
előterjesztését a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
tárgyalásokról és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a közös önkormányzati 
hivatal megalakításáról szóló megállapodás tárgyalásainak befejezésére. Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat kérelmét elutasítja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

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

- A 105/2012.(XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az 
Egészséges Jövőért Alapítvány támogatásáról. A támogatási összeg 12.000 Ft átutalása 
megtörtént. 

- A 96/2012. (XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátásra vonatkozó szerződésről. A 
szerződések aláírásra kerültek. 

- A 104/2012. (XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az 
általános iskola átadásáról szóló megállapodás elfogadásáról. A megállapodás aláírása 
megtörtént. 

- A 4/2013. (I.17.) számú határozatában a Képviselő-testület az iskola átadásáról 
szóló vagyonkezelési szerződés elfogadásáról döntött. 
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A szerződés az önkormányzat részéről aláírásra került, de még a tankerületi igazgató 
nem írta alá. 

- A 99/2012.(XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratáról. Az okiratot elküldték a MÁK- hoz. 

- A 101/2012. (XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról. Az okiratot szintén megküldték a MÁK- hoz. 

- A 2/2013. (I.17.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési támogatásáról. A támogatás összege 
beépítésre került a 2013. évi költségvetésbe. 

- A 100/2012. (XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület az 
önkormányzat szakfeladatrendjéről döntött. 
Az új szakfeladatrendet a MÁK- hoz megküldték. 

- Az 5/2013.(I.17.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött dr. Szecskő 
Tamás gépkocsi kárrendezési ügyében. A megállapított kártérítés átutalása 
megtörtént. 

- A 6/2013. (I.17.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött arról, hogy a 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére a Dobó utca 32. szám alatt 
lévő garázs használatba adja. A bérleti szerződés elkészült. 

- A 97/2012. (XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az ÁMK 
intézményvezetői megbízatásról. A megbízás írásban megtörtént. 

- A 102/2012. (XII.11.) számú határozatában a Képviselő-testület az 
adósságkonszolidációról döntött, melynek végrehajtása megtörtént. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket 7 
igen szavazattal tudomásul veszi. 
 

II. Napirend: A 2013. évi költségvetési rendelet 
megtárgyalása 

(előterjesztések írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
Az Együttes Bizottsági ülésen megvitatták a 2013. évi költségvetés tervezetet. A Bizottság 
megvitatásra ajánlja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetést. Javasolja a Bizottság, hogy 
döntsön a Képviselő-testület a KEOP fűtéskorszerűsítés önerejéről, a védőnő utazási 
költségtérítéséről, az IKSZT-ben egy fő 4 órás munkavállaló munkaidejének 6 órásra történő 
emeléséről, az önkormányzatnál foglalkoztatott 2 fő karbantartó bérrendezéséről, a 
napköziotthonos óvodában a minimálbéren foglalkoztatott konyhai dolgozók  és a dajkák 
bérrendezéséről, a szakács és az élelmezésvezető illetmény emeléséről, valamint a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy azon szakfeladatot tárgyalja meg a Képviselő-testület, ahol valamilyen észrevétel, 
javaslat van. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Család és nővédelmi ellátás 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A védőnő szeretné a linóleumot kicseréltetni, babakocsi tárolót megépíttetni, és szeretne 
magasabb összegű közlekedési költségtérítést, mivel 20000 Ft többletköltsége jelentkezik, 
havonta.  
 
Nagy Károly:  
A fűtéskorszerűsítési pályázaton belül meg kívánják oldani a tanácsadó külső szigetelését. 
Tudomása szerint viszont a linóleum, sem a rendelőben, sem a váróban nem balesetveszélyes, 
csak kopott. Ezért nem javasolja annak kicserélését. 
Szeretnének adni közlekedési térítési költségemelést, hiszen a munkájával meg vannak elégedve, 
lelkiismeretesen teljesíti a feladatát, de igencsak következetesnek kell lennie a Képviselő-
testületnek a költségvetés tárgyalásánál, mert van még egy jó pár kérés. 
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Jenei Károly: 
Pár évvel ez előtt mindenkitől, az óvónőktől, dadusoktól elvonták az adható juttatásokat, a védőnő 
kérését csak abban az esetben tudja támogatni, ha mindenki másnak az ilyen és hasonló jellegű 
kéréseit támogatni tudja a Képviselő-testület. 
 
Bálint Ira: 
Hiányolja, hogy a költségvetésben nem szerepel, amit a Bizottsági ülésen felvetett, a civil 
szervezetek anyagi támogatása. Tudomása szerint február 12-én több olyan pályázat is megjelenik, 
amire az Egyesületek pályázhatnak, ha megfelelő összegű önerővel rendelkeznek. 
 
Nagy Károly: 
Az Egyesületek támogatására a későbbiek folyamán kellene visszatérni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A védőnő, amikor megpályázta ezt az állást, akkor is tudta, hogy milyen távolság van a lakóhelye 
és a munkahelye között. Indokolatlannak tartja a kérést. A jogszabályban meghatározott 9 Ft/km 
összegen kívül nem javasol magasabb közlekedési költségtérítést. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy ne emeljék a védőnő közlekedési költségtérítését, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2013. évben nem emeli 
meg a védőnő közlekedési költségtérítését. 
 
Köztemető fenntartás 
 
Bálint Ira: 
Korábban már volt róla szó, hogy ki kellene alakítani a temetőben egy területet az un. szórásos 
temetési forma megvalósításához. 
 
Jenei Károly: 
Elég bonyolult és költséges lehet a kialakítása, hiszen annak bizonyos egészségügyi feltételeknek is 
meg kell felelni. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az idei költségvetésbe ne tervezzék be ennek a temetési formának a kialakítását, 
de járjanak utána, hogy milyen költségkihatása lenne a megvalósításának. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
 
Nagy Károly: 
Varnyú Rita művelődésszervezőnek az a kérése a Képviselő-testület felé, hogy munkaidejét 
emeljék fel 6 órára. Személyes véleménye, hogy rendkívül értékes emberről van szó, aki eddig is a 
4 órán kívül sokkal többet dolgozott, nem nézi, hogy mikor van vége a munkaidejének. Javasolja, 
hogy emeljék fel a munkaidejét 6 órára. 
 
Jenei Károly: 
Mennyi lenne a plusz kiadás? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy február 1-től emeli meg a munkaidejét 6 órára, 
akkor 463.000 Ft, járulékokkal együtt, ha a munkaidő március 1-től emelkedik, akkor 416.000 Ft, 
járulékokkal együtt. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Egyetért a munkaidő emeléssel. 



 23 

 
Bálint Ira: 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy megemeli Varnyú Rita munkaidejét 6 órára, 
akkor a szülőknek nem kellene fizetni a szakkör után térítési díjat? 
 
Pálosi Györgyné: 
Így van, akkor a szakkörök térítésmentesek lennének, hiszen Rita munkaidőben végezné e 
tevékenységet. 
 
Bálint Ira: 
Ezzel nem ért egyet, hiszen a szakkör külön szolgáltatás, fizessenek érte a szülők. 
 
Jenei Károly: 
Javasolja, hogy Varnyú Ritának március 1-től emeljék meg a munkaidejét 6 órára. 
 
A javaslatot, miszerint Varnyú Rita művelődésszervező munkaideje 2013. március 
1-től 6 órára emelkedjen, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadja.  
 
Jenei Károly: 
Azok a külsős előadók, akik belépőjegyet szednek a résztvevőktől, fizessenek teremhasználati 
díjat.  
 
Pálosi Györgyné: 
Félő, hogy akkor az előadó fel fogja emelni a belépőjegy árát, az viszont azt hozza magával, hogy 
sokkal kevesebb résztvevő lesz. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetért Jenei alpolgármester Urral, hiszen az előadó hasznot szerez magának, az önkormányzat 
miért jótékonykodjon az előadó hasznára. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a művelődésszervező egyezzen meg az előadóval és arról tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A költségvetés tervezetben 2.750.000 Ft összegben szerepelnek a rendezvények.   
 
Nagy Károly: 
Itt kellene eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy meg kívánja e tartani mind az augusztusi, 
mind a Luca napi rendezvényt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy emlékszik, hogy korábban már volt róla szó, hogy az augusztusi rendezvényt minden második 
évben tartsák csak meg. 
 
Pálosi Györgyné: 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ebben az évben az augusztusi rendezvényt nem 
tartja meg, úgy 250.000 Ft-ot a betervezett összegből le lehet vonni. Az augusztusi rendezvény 
helyett zenés-színházas nyári esték programsorozat megrendezésére kerülne sor. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy az IKSZT szakfeladaton feltüntetett rendezvények 
kiadási oszlopa 2.500.000 Ft legyen és az idén az augusztusi rendezvény elmaradjon, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért azzal, hogy az IKSZT 
szakfeladaton feltüntetett rendezvények kiadási oszlopa 2.500.000 Ft legyen és az 
idén az augusztusi rendezvény ne kerüljön megrendezésre. 



 24 

 
Közutak üzemeltetése 
 
Nagy Károly: 
Célszerű lenne ezen a szakfeladaton betervezni egy sószóró megvásárlását. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy minél előbb vásárolják meg a sószórót, melynek ára 130.000 Ft, fedezetéül az ezen 
a szakfeladaton azt utak takarítására, csúszásmentesítésére betervezett 500.000 Ft szolgálna. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Zöldterület kezelés 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezen a szakfeladaton szerepel a két karbantartó illetménye. Tudomása szerint a karbantartók bére 
nagyon alacsony, ezért javasol részükre 8.000 Ft összegű béremelést. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A karbantartók között un. rugalmas szabadidő gazdálkodás van. 
 
Nagy Károly: 
Elég sok túlóra is össze szokott gyűlni, melyeket megbeszélés alapján lecsúsztathatják. 
 
Jenei Károly: 
Mind a rugalmas szabadidő és a túlórák lecsúsztatása igen nagy segítség a karbantartók részére 
mivel az egyik karbantartónak nagyon sok szőlő területe van. 
 
Dénes László: 
Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy rendezi a karbantartók fizetését, akkor azt csak úgy szabad 
megtenni, ha minden dolgozóét rendezik. 
 
Jenei Károly: 
Vagy mindenkinek adjanak fizetésemelést, vagy senkinek, mert egyébként feszültséget okoz egy 
ilyen kis közösségben. Meg kell nézni, hogy elbír-e a költségvetés egy béremelést. Meg kell 
határozni egy bérkeretet és a két vezető döntse el, hogy ki, milyen összegben részesüljön belőle. 
 
Nagy Károly: 
Megalázóan alacsonyak a fizetések, de most a legalacsonyabb fizetéssel rendelkezők bérét lenne 
célszerű rendezni.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az óvónők részére a költségvetésbe 20.000 Ft összegű munkaruha juttatás került betervezésre, a 
konyhai kisegítők és a dadusok bére a minimálbéren van, ezért az ő részükre a minimálbér és a 
garantált bér minimum közötti különbözet felét tervezték be, béremelés címén. 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezi a képviselőket, hogy szavazhatnak-e együttesen a karbantartók, az óvodai dolgozók 
bérfejlesztéséről, valamint az óvónők munkaruha jutatásáról? 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért a közös szavazással. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az óvónők 20.000 Ft összegű munkaruha juttatásban, 
a karbantartók 2013. március 1-től 8.000 Ft összegű bérfejlesztésben, a konyhai kisegítők és a 
dadusok, szintén 2013. március 1-től, egységesen 106.000 Ft összegű illetményben részesüljenek, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett egyetért 
azzal, hogy az óvónők 20.000 Ft összegű munkaruha juttatásban, a karbantartók 
2013. március 1-től bruttó 8.000 Ft összegű bérfejlesztésben, a konyhai kisegítők 
és a dadusok, szintén 2013. március 1-től, egységesen bruttó 106.000 Ft összegű 
illetményben részesüljenek 
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Fejezeti és általános tartalékok 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a KEOP pályázat önerejeként a tartalékalapba 19 millió Ft-ot tervezzenek be. 
 
Jenei Károly: 
A pályázat önerejének biztosításához hitelt kell felvennie az Önkormányzatnak? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Bízik a BM EU Önerő Alap pályázatban és annak pozitív elbírálásában. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy 19 millió Ft-ot tegyenek tartalékba, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért azzal, hogy a KEOP pályázat 
önerejeként a tartalékalapba 19 millió Ft-ot tervezzenek be. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy szintén tartalékba kerüljön a 2012. évben is megtervezett, de meg nem valósult 
sportudvar kialakításának önrésze, 1 millió 65 ezer Ft. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért azzal, hogy a sportudvar 
kialakításának önrésze, 1 millió 65 ezer Ft tartalékalapba kerüljön. 
 
 
Igazgatási tevékenység 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó hivatalsegéd illetménye is minimálbéren van betervezve, de 
ha más dolgozók bérét rendezte a Képviselő-testület, célszerű lenne ennek az egy dolgozónak is 
rendezni a bérét. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a hivatalsegéd bérét 2013. március 1-től 8.ooo Ft-tal emeljék meg.  
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással egyetért azzal, 
hogy a hivatalsegéd bére 2013. március 1-től bruttó 8.ooo Ft-tal emelkedjen. 
 
Családi napközi 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A költségvetésbe két fő illetménye teljes munkaidővel került betervezésre. 
 
Szecskő Tiborné: 
Arra gondoltak, hogy a jelenleg 6 órában foglalkoztatott gondozónő munkaidejét, azért lenne 
célszerű felemelni, mert őt lehetne állandó helyettesként alkalmazni akkor, ha pl. a konyhában 
esetleg betegség miatt távol van valaki. Ez azért is lenne jó dolog, mert az élelmezésvezető 
mindennap lejön az iskolába az étkeztetéshez, és akkor a konyhán egy létszámmal kevesebben 
vannak. 
 
Nagy Károly: 
Nem javasolja, hogy a 6 órában foglalkoztatott gondozónő munkaidejét megemeljék, annál is 
inkább, mert elképzelhető, hogy a konyha április 1-től átkerül az önkormányzathoz.  
 
Jenei Károly: 
Az óvoda végezze a nevelési munkát, az önkormányzat pedig a gazdálkodást. A feltételek 
megteremtése az önkormányzat feladata, dolgozza ki, hogyan kívánja beszedni a gyerekek 
szüleitől a térítési díjat, hogy az a napi munkában fennakadást ne okozzon. 
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Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a gyerekek étkezési térítési díj befizetésére térjenek vissza a következő testületi 
ülésen. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki azzal ért egyet, hogy ne emeljék meg a családi napköziben, 6 órában 
dolgozó gondozónő munkaidejét, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal nem ért egyet a családi napköziben, 6 
órában dolgozó gondozónő munkaidejének a 8 órára történő megemelésével. 
 
Civil szervezetek támogatása 
 
Jenei Károly: 
A Községi Sportkör 2 millió Ft-ot nyert pályázat útján az öntözőrendszer kiépítésére, ebből 
600.000 Ft önerőt kellene biztosítania. A Sportkör létesítményének a fenntartásához kér, 
amennyiben a költségvetés elbírja,  220.000 Ft önkormányzati támogatást. 
A nemrég megalakult Nagyi- Unoka Hagyományőrző és Népdal Egyesület költségvetése 150.000 
Ft, melyet a Sportkör terhére, mint a Sportkör elnöke vállalja. 
 
Bálint Ira: 
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület kérelmét minden képviselő megkapta. Az 
Egyesület által összeállított programok a falu fejlődését szolgálják. Az Egyesület szeretne a 
februárban megjelenő pályázatok közül is egy párat benyújtani, amihez azonban önerő biztosítása 
is szükséges. 
 
Nagy Károly: 
Nem gondolja, hogy az Önkormányzat feladata lenne a civil szervezetek fenntartása, működtetése. 
Mindennek van határa, hiszen az önkormányzatnak elég szűkös pénzügyi lehetőségei vannak. 
Az elmúlt évben az egyesületek kaptak önkormányzati támogatást.  A Polgárőr Egyesület örülne 
annak is, ha az idén 150.000 Ft támogatást biztosítana részére az Önkormányzat. 
Várja a javaslatokat, hogy honnan vegyék el a kért támogatási összeget. 
 
Bálint Ira: 
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagjai rengeteget dolgoznak, önzetlenül végzik 
a munkájukat, a programok összeállítása színvonalas, mindenki igényét kielégítő. A programok, 
tervük megvalósításához azonban elengedhetetlen az önkormányzat anyagi segítsége.  
 
Szecskő Zsolt: 
Valóban megkapták az Egyesület által összeállított 2013. évi költségvetés tervezetet, ami nem 
tartalmazza a bevételi oldalt. Jó lenne tudni azt is, hogy milyen összegű bevétellel rendelkezik az 
Egyesület. 
Úgy tűnik, mintha az Egyesület arra számítana, hogy majd az Önkormányzat megoldja a 
problémáit, fedezi a kiadásait. 
Arra kellene törekedni, és azon gondolkodni, hogyan lehetne az önkormányzat 2013. évi 
költségvetését nullára redukálni, nem pedig még jobban megnövelni. Egyáltalán nem tartja 
reálisnak a kért támogatási összeget. Úgy látja, hogy az Egyesület a lakosság szűk körének az 
érdekeit képviseli, azoknak kíván megfelelni. 
 
Nagy Károly: 
Kétségtelen, hogy az Egyesület jól végzi a munkáját, a tagok társadalmi munkában nagyon sok 
feladatot, munkát elvégeznek. Nem arról van szó, hogy ezt ne ismernék el, de az önkormányzat 
költségvetése igen szegényes, a kérdés az, hogy honnan tudnák elvenni a kért összeget. 
 
Csontos József: 
Az összes Egyesületet egyforma összeggel kell támogatni, nem szabad különbséget tenni, 
különben is irreálisnak tartja az Egyesület által kért 2 millió Ft önkormányzati támogatást. 
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Szecskő Zsolt: 
El tudna képzelni egy 300.000 Ft összegű támogatás biztosítását az Egyesület részére, de 
mindenképpen látni szeretné a bevételeket. 
Elsősorban azonban azt kellene megnézni, hogy honnan tudják elvenni a támogatás összegét. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére 
400 000 Ft, ebből a Pávakör részére 200 000 Ft, a Gyöngyöstarjáni Sportkör részére 200 000 Ft, 
a Gyöngyöstarjáni Községi Tűzoltó Egyesület részére 100 000 Ft, a Gyöngyöstarján Polgárőrség 
részére 100 000 Ft, a Gyöngyöstarjáni Nagyi-Unoka Hagyományőrző és Népdal Egyesület részére 
50 000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 8/2013.(II. 7.) határozata 
civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2013. évre civil szervezetek részére az alábbi támogatást 
nyújtja: 
 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 400 000 Ft 
 - ebből Pávakör 200 000 Ft, 
Gyöngyöstarjáni Sportkör 200 000 Ft, 
Gyöngyöstarjáni Községi Tűzoltó Egyesület 100 000 Ft, 
Gyöngyöstarján Polgárőrség 100 000 Ft, 
Gyöngyöstarjáni Nagyi-Unoka Hagyományőrző és Népdal Egyesület 50 000 Ft. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetet a módosítások, illetve a rész 
szavazások figyelembevételével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a módosítások figyelembevételével 5 igen és 2 ellenszavazattal 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2013. (II. 8.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖKORMÁNYZAT 

 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

III. napirend: A 2013. évi rendezvényterv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2013. évi rendezvénytervet elfogadja úgy, hogy az augusztus hónapra 
tervezett szüreti felvonulás rendezvény helyett zenés-színházas nyári esték programsorozat 
legyen, s emiatt a rendezvénytervhez adott költségvetési támogatás bruttó 2 500 000 Ft-ra 
módosuljon, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 9/2013.(II. 7.) határozata 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2013. évi rendezvénytervéről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér 2013. évi rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja oly módon, 
hogy az augusztus hónapra tervezett szüreti felvonulás rendezvény helyett zenés-színházas nyári 
esték programsorozat kerül támogatásra, így a rendezvénytervhez adott költségvetési támogatás 
bruttó 2 500 000 Ft-ra módosul. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 

IV. Napirend: Indítványok, egyebek 
 
1. A szociális rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a szociális rendelet tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja a rendelet 25. § a) pontjának a törlését, mivel a konyhában nincsenek meg a helyben 
étkezés feltételeinek a biztosítása. 
 
A javaslattal a képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a szociális rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2013. (II. 8.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
2. Fogászati ellátás biztosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A kialakult körülmények miatt, ami mindenki által ismeretes pályázatot kell kiírni 
Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján lakosságának fogászati ellátására. Az előterjesztés két 
pályázati kiírást tartalmaz. 
Javasolja, hogy a pályázati felhívás kiírásának 1 számú melléklet A) változatát fogadja el a 
Képviselő-testület, miszerint a fogászati feladatellátás helye Gyöngyös lenne. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 10/2013.(II. 7.) határozata 
fogorvosi alapellátás biztosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
egyetértési jog gyakorlására a Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás 
fogorvosi alapellátás biztosításának pályázati kiírására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
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1. Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hanmira Dent 
Kft feladat-ellátási szerződésének azonnali hatályú felmondását.  

 
Felelős:  Képviselő-testület 
Határidő:  azonnal 
 
2. Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyöngyösoroszi 

Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulása és Dr. Elek Klára fogorvos között fogorvosi 
alapellátásra tartós helyettesítésre létrejött szerződést. 

 
Felelős:  Képviselő-testület 
Határidő:  azonnal 
 
3. Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a fogorvosi alapellátás 

keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó pályázati 
felhívás kiírásával az 1 melléklet A) változat szerinti tartalommal. melyben a feladatellátás 
helye Gyöngyös. 

 
4.  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 

döntéséről jelen határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyösoroszi Községi 
Önkormányzatát. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

 
5. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a beérkezett pályázatokat elbírálásra nyújtsa be a Képviselő-testületnek a pályázati 
felhívásban meghatározott határidőn belül. 

 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
 

 
3. Völgyi-tóhoz vezető híd megépítése 
(térképmásolat írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület már rég óta tervezi, hogy a patakra egy hidat 
épít a Völgyi-tó jobb megközelítése érdekében. Az a terület azonban magántulajdonban van, s 
emiatt a munkálatokhoz az Egyesület nem tudott hozzáfogni. A terület a napokban gazdát cserélt 
és az új tulajdonos felajánlotta a területet az Önkormányzatnak a Széchenyi utca 71. szám alatt 
lévő üresen álló ingatlané. A cserére felajánlott terület 2747 m², míg a Széchenyi 71. szám alatt 
lévő ingatlan 474 m².  
 
Szecskő Zsolt: 
A  térképén bejelölt terület ugyan belterület, de elhelyezkedése miatt azzal az Önkormányzat 
semmit sem fog tudni kezdeni.  
Meg kellene nézni, hogy arra a területre szolgalmi jogot be lehet-e jegyezni, mert akkor csere- 
ingatlan nélkül megoldható lenne az átjárás. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy addig ne döntsenek, amíg a tulajdonjogot be nem jegyzik az új tulajdonos nevére  
Földhivatalnál. Ez idő alatt a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatosan is el lehet járni. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért. 
 
4. Arany János utca lakóinak kérése 
 
Nagy Károly: 
Bejelenti, hogy az Arany János utca lakói kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, miszerint 
az utcában több közvilágítási lámpát szeretnének. 
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5. Varnyú Rita tanfolyami díja 
(kérelem írásban csatolva) 
 
Dénes László: 
Javasolja a képzési díj megtérítését. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki támogatja Varnyú Rita továbbképzését és egyetért a 30.000 Ft-os képzési 
díj megtérítésével, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 11/2013.(II. 7.) határozata 
IKSZT programszervező tanfolyami díj támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varnyú Rita IKSZT-
programszervező részvételét a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
által szervezett közösségi animátor képzésen. A képzés díja 30 000 Ft. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a képzés költségét az IKSZT szakfeladaton 
tervezze. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2013. I. félévi előirányzat módosítás 
 
 
6. Lólé László kamatmentes szociális kölcsön kérelme 
(a kérelem írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A helyi szociális rendelet tartalmazza, hogy a polgármester kamatmentes szociális kölcsönt adhat 
olyan lakóingatlan esetén, amelyben a kérelmező kiskorú gyermeket nevel és közüzemi 
díjtartozása miatt a szolgáltatás megszüntetésének időpontjáról a kérelmezőt értesítették a 
közüzemi díjtartozás rendezésére. Lólé Lászlóék nem tudták az áramszámlát kifizetni, így 
értesítést kaptak az áram kikapcsolásáról. Mivel nevezett családjában kiskorú gyermek nincs, így 
a helyi rendelet értelmében a polgármester nem adhat szociális kölcsönt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Javasolja, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a polgármester Lólé Lászlóval 30.000 Ft 
összegű szociális kölcsön nyújtására megállapodást kössön. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 12/2013.(II. 7.) határozata 
Lólé László, Széchenyi u. 14. szám alatti lakos szociális kölcsöne 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a polgármester 
Lólé László, Gyöngyöstarján, Széchenyi u. 14 szám alatti lakossal szociális kölcsön nyújtására 
megállapodást kössön. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
7. Fűtéskorszerűsítési pályázat (KEOP 2012 5.5.0 / B) benyújtása 
 
Nagy Károly: 
Napirendek előtt már tárgyalta a Képviselő-testület a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó pályázatot. A 
pályázat írótól részletes tájékoztatást kaptak arról, hogy hol tart ez a dolog, mi a beadási határidő. 
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A beadási határidő rövidsége miatt javasolja, hogy az "Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása" elnevezésű konstrukcióra adja be a pályázatot az 
Önkormányzat, s az erre vonatkozó határozatot hozza meg. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetért, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 13/2013. (II. 7.) határozata 
KEOP 2012 5.5.0 / B pályázat benyújtásáról, intézmények fűtéskorszerűsítéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta meg: 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatás elnyerése céljából 
Pályázatott nyújt be a KEOP-2012 5.5.0/B "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása" elnevezésű konstrukcióra.  
 
2.  A Projekt megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata középületeinek 
energiatakarékos átalakítása 
 
3. A Pályázat megvalósításának helyszíne és elemei:  
Polgármesteri Hivatal-3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Hrsz.: 430 
Általános Iskola-3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. Hrsz.: 431 
Művelődési Ház-3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. Hrsz.: 426 
Óvoda-3036 Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1. Hrsz.: 322 
 
4.  A tervezett fejlesztés teljes bruttó beruházási költsége: 166 355 809 Ft 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
(elszámolható költsége): 166 355 809 Ft                   
6. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege (85%):  141 402 438 Ft 
7.Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (15%):  
Saját erő összege: 24 953 371 Ft, 
mely az alábbi forrásból Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2013. és 2014. évi 
költségvetésében 24 953 371 Ft áll rendelkezésre.  
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP 5.5.0/B 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás  összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 
 
Fentiek alapján megbízza a település polgármesterét, hogy a pályázattal kapcsolatos további 
teendőket - pályázat elkészíttetése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, stb. - saját hatáskörben 
bonyolítsa le. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. február 11. 
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, s az ülést 22 óra 45 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Jenei Károly Dénes László 
alpolgármester képviselő 

 


