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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2013. június 12. napján 17 
órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Községháza tanácsterme 
 

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

Tanácskozási joggal megjelentek: 
Dr. Jakab Csaba jegyző 
Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
Dr. Petrovics Antal háziorvos – Hétvégi Orvosi Ügyelet vezetője 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

Nagy Károly polgármester:  
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 Hétvégi Orvosi Ügyelettel összefüggő döntések meghozatala   

             Előadó: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

  II. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly polgármester:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Dénes László személyében. 

 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

I. napirend: A Hétvégi Orvosi Ügyelettel összefüggő döntések meghozatala 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly polgármester: 
Törvényi változások miatt az Önkormányzatoknak a szerződéseket, megállapodásokat felül kell 
vizsgálnia. Az új szerződésben az eddigi megállapodáshoz képest lényegi változás nincs. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
Ismerteti az előzményeket, ami 2003 évre nyúlik vissza. 
Tulajdonképpen ez évben érdemi változás nem fog történni. Az ügyelet neve fog megváltozni, 
ezentúl, Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása néven fog funkcionálni, illetve jogi 
társulásként fog működni. A jogi társulás azt jelenti, hogy adószámmal kell, hogy rendelkezzen a 
Társulás, működésére Társulási Tanácsot kell létrehozni, ahol alakuló ülésen meg kell választani a 
tisztségviselőket, illetve jogszabályban meghatározottak szerint tárulási tanácsülést kell tartani. 
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(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés) 
 
Dr. Petrovics Antal: 
Rövid tájékoztatást ad a Hétvégi Orvosi Ügyelet működéséről. (a beszámoló írásban csatolva) 
Elmondja, hogy Nagyrédén új háziorvos van, aki szintén részt vesz az ügyeleti munkában. Az 
elmúlt évben ápolónőváltás történt. Az új ápolónő jól végzi a munkáját, hamar beilleszkedett a 
rendszerbe. A régi gépkocsit lecserélték egy újabb autóra. A betegek száma csökkenő tendenciát 
mutat, mind a hívások, mind pedig az ügyeleten való ellátás terén. 
Az ügyeletnek nincs szoros kapcsolata sem a mentőkkel, sem pedig a gyöngyösi ügyelettel. 
(Bálint Ira részvételével folytatódik az ülés) 
Véleménye szerint a betegek száma azért mutat csökkenő tendenciát, mert a betegek nagyon 
türelmetlenek. Nem várnak az orvosra még 15-20 percet sem, hanem inkább bemennek a Kórház 
sürgősségi osztályára. Az elmúlt évben 1700 beteget láttak el, míg 2011-ben 2200 beteget. 
Az 1700 beteg közül 150 esetben riasztották a mentőket. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Bejelenti, mivel érintett a témában, így a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: ( 1 képviselő nem szavazott) 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 38/2013. (VI. 12.) határozata 
 

a Háziorvosi ügyeletről szóló Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi ügyeletről szóló 
Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Együttműködési 
Megállapodás Önkormányzati Társulás létrehozásáról és működtetéséről orvosi ügyeleti 
rendszerről” című dokumentum szövegét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésének megfelelően a határozat mellékletét képező szöveggel 
2013. július 1-jei hatálybalépéssel felülvizsgálja és elfogadja. 
 
2.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Mátraaljai 
Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Tanácsában az Önkormányzatot a mindenkori 
Polgármester képviselje, akadályoztatása esetén pedig az alpolgármester. 
 
3.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

II. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Iskola igazgatói pályázat véleményezése 
 
Nagy Károly polgármester: 
Mindenki által ismeretes, hogy az általános iskola igazgatói állása meghirdetésre került.  A 
pályázati kiírásra egy pályázat érkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyöngyösi 
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Kirendeltségére. A pályázatot Kissné Matin Éva adta be, melyet a tankerületi igazgató Asszony 
megküldött, és kérte, hogy az önkormányzat véleményezze azt.  
Jónak tartaná, ha a Kulturális és Területfejlesztési Bizottság véleményezné a pályázatot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem érti, miért a Bizottságnak kellene véleményeznie a pályázatot, mondjon véleményt a 
Képviselő-testület, hiszen most teljes létszámmal üléseznek. 
 
Nagy Károly polgármester: 
A Képviselő-testület nem tud most véleményt mondani a pályázatról, hiszen azt nem küldték ki, 
nem ismerik a képviselők, annak a tartalmát. 
 
(Dr. Ludányiné Prém Judit részvételével folytatódik az ülés) 
 
Jenei Károly: 
A Képviselő-testületnek nincs beleszólása a döntésbe, ezért nagyon fontos lenne, ha az iskolai 
szervezeteknek, illetve a Szülői Munkaközösségnek a véleményét megismerhetnék. Jó lenne tudni, 
hogy mit gondolnak a pályázatról, el tudják-e fogadni a pályázó személyét, mint iskolaigazgató. 
 
Csontos József: 
Amióta az iskolaigazgató elment, azóta Kissné Matin Éva látja el a feladatokat. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Tájékoztatni fogja az illetékeseket, hogy a Képviselő-testület szeretné megismerni a Szülői 
Munkaközösség véleményét az iskolaigazgató pályázattal kapcsolatban. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amióta az iskolát átvette az állam, a Képviselő-testületnek semmiféle beleszólása nincs a 
működésükbe, ezért nem érti, miért kell véleményt mondani a beadott pályázattal kapcsolatban. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Az iskola működik úgy, mint eddig. Információja szerint igen sok adminisztrációs adatokat kér 
tőlük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
Ismerteti az idevonatkozó jogszabályt, miszerint a benyújtott iskola igazgatói pályázatot, annak az 
Önkormányzatnak nem kötelező véleményeznie, ahol nem az Önkormányzat működteti az iskolát.  
 
Nagy Károly polgármester: 
Ettől függetlenül a pályázatot minden képviselőnek meg fogja küldeni e-mailben, és kéri, hogy 
június 20-ig véleményezzék azt. 
 
 2. Brassó utcai pincék körüli területek rendezése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A megfontolt döntés érdekében a helyszínen kellene megnézni a területet. 
 
Bálint Ira: 
A terület értékesítését követően nagyon keskeny járda maradna a gyalogosforgalomnak. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Javasolja, hogy a következő testületi ülésig mindenki nézze meg a területet, és a végső döntést azt 
követően hozza meg a Képviselő-testület. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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3. Árvízkárosultak segítése 
 
Nagy Károly polgármester: 
Mindenki által ismeretes, hogy milyen természeti csapás érte a Duna mentén élőket. Az árvíz 
nagyon sok ember életét keserítette meg, sok ember életének munkája ment tönkre. A 
védekezésnek lassan-lassan vége lesz, de az árvíz által okozott károk helyreállítása még ezután 
következik. 
Kérdezi, gondolt-e a Képviselő-testület arra, hogy akár munkával, akár anyagi támogatással 
segítsék a bajba jutottakat? 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Javasolja, várják meg, amíg konkrét kérés érkezik az Önkormányzathoz. 
  
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 18 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

 
 

K.m.f. 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 

Jenei Károly 
alpolgármester 

Dénes László 
képviselő 

 
 
 
 
 


