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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-én  

     17 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme. 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Bálint Ira 
Szecskő Zsolt 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (18 óra 20 perc után)  
Csontos József (17 óra 20 perc után) képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 

Tóthné Kiss Ildikó a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület Elnöke 
 Nagy Gábor Polgárőr Egyesület Elnöke 
 Ludányi Ferenc Római Katolikus Egyházközség Világi Elnöke 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási 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. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére:  

Napirendi javaslat: 

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

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: A támogatásban részesült Egyesületek 2013. évi beszámolója 
                Előadó: Egyesületek elnökei 
 
III. napirend: Belső ellenőrzési feladatok ellátása 
                  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
IV. napirend: 2014. évi koncepció elfogadása 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VI. napirend: Az Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának elfogadása 
      Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VII. napirend: Indítványok, bejelentések 

  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Jenei Károly személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
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Napirend előtt:     
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 
- A szeptember közepén megtartott búcsúval kapcsolatban többen kifogásolták, hogy nem volt 
körhinta, és nagyon kevés volt az árus. Tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a búcsút nem az 
Önkormányzat szervezi, hanem csak a helyet biztosítja a rendezvénynek. 
- Domoszlón megrendezésre kerülő Parasztolimpián vettek részt, ahol a gyöngyöstarjáni csapat 
első helyezést ért el. 
- Október 4-e és 7-e között a német testvértelepülés delegációjának, illetve szerb vendégek 
fogadására került sor, melynek költségvonzata 270.000 Ft volt. 
A vendégek részére a Vaddisznó panzióban szállást biztosítottak, Rónai Ernő jóvoltából 
térítésmentesen. Szőke Mátyás borász a borkóstolót felajánlásként biztosította, melynek értéke 
igen jelentős. A kétnapi buszhasználatot, térítésmentesen a Szűcsi polgármester, Berta István 
bocsájtotta az Önkormányzat rendelkezésére. 
Köszöni minden képviselőnek, a Jegyző Úrnak, és feleségének, a hivatali dolgozóknak, az óvoda- 
konyha dolgozóinak, a művelődés szervezőknek, valamint az Általános Iskola Igazgató 
Asszonyának a segítségét. Pozitív visszajelzéseket kaptak a vendégektől, nagyon jól érezték 
magukat. 
- Október 13-án megrendezték az Idősek Világnapját, ahol 2.000 Ft értékben édesség csomagot 
kaptak a 62 év feletti idős emberek és a Gyöngyösi Játékszín előadásában egy színdarabbal 
kedveskedtek nekik. 
- Október 19-én „Nótabarátok találkozója” című rendezvény került lebonyolításra a Művelődési 
Házban. A rendezvény főszervezőjének, Dudeláné Kiss Anna részére a Képviselő-testület által 
meghatározott 25. 000 Ft átutalásra került. Rendkívül színvonalas, jó hangulatú műsort láthattak 
a résztvevők, 28 vendégénekes részvételével. Sajnálatos módon nagyon kevés gyöngyöstarjáni 
érdeklődő volt. 
- Az Október 23-i ünnepség, 23-át megelőző este, az iskolások remek műsorával, - melyet Varnyu 
Rita tanított be - és koszorúzással lett megtartva. 
 
Bálint Ira: 
Tudomása szerint az Október 23-ai ünnepi műsort nem csak Varnyu Rita tanította be, hanem egy 
általános iskolai tanár is segítette a munkáját. 
Azt látta, hogy a Sportpályán valamilyen építkezés van folyamatban. Szeretne erről többet hallani. 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt évben elindult Leader pályázat kivitelezése kezdődött el a sportpályán. Szabadidő 
központ kerül kialakításra (kisebb füves pálya, salakos futópálya, nyársaló padokkal, asztalokkal, 
valamint szánkópálya) 
Az idén nem lesz kész, de a tavasszal befejeződik a kivitelezés. 
 
(Csontos József részvételével folytatódik az ülés) 
 
Bálint Ira: 
Ki a kivitelező? 
 
Jenei Károly: 
Egy gyöngyöspatai vállalkozó, Felföldi Gábor végzi a munkálatokat. 
A tereprendezés során többlet salak keletkezett, így a polgármester Úr által elmondottakon kívül 
kialakításra kerül még egy salakos teniszpálya is. 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, 
hozzászólás nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett tudomásul 
veszi. 
 
2. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Bizottság megtárgyalta a 2014. évi koncepciót, véleményükről a napirend tárgyalásánál 
tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet. 
Döntött továbbá a Bizottság 3 születési támogatásról és 1 átmeneti segélyről. 
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A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját, 5 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
  
 
3. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Bálint Ira: 
A Bizottság a településfejlesztési koncepciót tárgyalta meg, és az ülésen elhangzott észrevételekkel 
kiegészítve javasolja a Képviselő-testületnek a koncepció elfogadását.   
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

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

 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- Az 54/2013.(IX.5.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Bezzeg 
Enikő belterületbe vonási kérelméről. A határozatot a kérelmező megkapta, a részletes 
elképzeléséről a következő ülésen fog tájékoztatást adni. 

- Az 56/2013.(IX.5.) számú határozatában a Képviselő-testület a Sportkör 
vagyonhasznosítási szerződéséről döntött. A szerződés mind két fél részéről aláírásra 
került. 

- Az 57/2013.(IX.5.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Sósi-réti 
útjavításról. Az útjavítás elkészült, a számla kiegyenlítésre került. Az Egererdő-vel a 
tárgyalások folyamatban vannak. 

- A 61/2013.(IX.5.) számú határozatában az ÖNHIKI pályázatról döntött a 
Képviselő-testület. A pályázat beadásra került. 

- A 62/2013. (IX. 5.) számú határozatában a Képviselő-testület az Idősek Napja 
megrendezéséről döntött. A 62 év feletti idős emberek 2.000 Ft értékű 
édességcsomagot kaptak. 

- A 63/2013. (IX. 5.) számú határozatában a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
   Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról döntött a Képviselő-testület. A pályázatot 
beadták. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentést fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt 
határidejű határozatokra vonatkozó jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: A támogatásban részesült Egyesületek 2013. évi beszámolója 

 
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A beszámoló tartalmazza, hogy az Egyesület ellenőrzi a községben lévő tűzcsapokat. 
Véleménye szerint ez nem az Egyesület feladata, miért ők végzik? 
 
Nagy Károly: 
Valóban, a tűzcsapok ellenőrzése nem a Tűzoltó Egyesület feladata, hanem a Vízműé. 
A nyáron történt sajnálatos tűzesetet követően személyesen kérte az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
parancsnokát, hogy ellenőrizzék a tűzcsapokat, nézzék meg, hogy vízvétel miatt rájuk lehet-e 
csatlakozni.  
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját 
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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2. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Nagyon jól működő Egyesületről van szó, minden elismerése a munkájuk iránt. 
 
Bálint Ira: 
Kiváló munkát végez az Egyesület, és az Egyesülethez tartozó Gyöngyöstarjáni Népdalkör is. 
Véleménye szerint az Egyesület nagyon sok terhet levesz az Önkormányzat válláról, mint pl. a 
Dobó utca 32. számú ingatlan udvarán lévő garázs felújítása önerőből, önkéntes munkával, stb. 
Az Egyesület beszámolója tartalmazza, hogy az Önkormányzattól az év első hat hónapjában 
506.000 Ft támogatást kaptak. Ezzel szemben a 2013. III. negyedévi költségvetési beszámoló 
896.000 Ft-ot tartalmaz. Miből adódik a különbség? 
 
Tóthné Kiss Ildikó: 
Az Egyesület beszámolója az első félév tevékenységét, támogatását tükrözi. A különbözet a 
beszámoló elkészítését követően került átutalásra az Egyesület részére. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A különbözet a III. negyedévben került átutalásra. 
 
Tóthné Kiss Ildikó: 
Sikerült-e az Önkormányzatnak a Dudás Tamás által megvételre felajánlott ingatlanra vonatkozó 
tulajdonjogokat rendezni? Ez azért lenne fontos, hogy a patakra egy hidat tudjon építeni az 
Egyesület, annak érdekében, hogy a Völgyi tóhoz könnyebb, és biztonságosabb legyen a bejárás. 
 
Nagy Károly: 
Sajnos még mindig nem sikerült rendezni a tulajdonviszonyokat, Ozsvári Dénes fog tárgyalni 
Dudás Tamással. Legvégső esetben szolgalmi jog bejegyzéssel lehet biztosítani az átjárását. 
 
Tóthné Kiss Ildikó: 
Jó lenne lerendezni ezt a dolgot a télen, hogy tavasszal az Egyesület hozzáfoghasson a híd 
megépítéséhez. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület beszámolóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolóját jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 
 
3. Polgárőr Egyesület beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Gábor: 
Véleménye szerint jól működő Egyesületről van szó, gondot egyedül a gépjármű kérdése okozza. A 
Niva gépjárművet el kívánják adni, és elképzelhető, hogy a Rendőrségtől fog az Egyesület kapni 
egy használt, de üzemképes gépjárművet. Amikor az aktuálissá válik, tájékoztatni fogja a 
Képviselő-testületet. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a Polgárőr Egyesület beszámolóját tudomásul 
veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Polgárőr 
Egyesület beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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4. Községi Sportkör beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Elnézést kér a képviselőtársaitól, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta a beszámolót korábban e-
mailben megküldeni, csak most osztotta ki. 
A Sportkör a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett létesítményfejlesztési (TAO) 
pályázatot nyújtott be. Az elnyert támogatás összege 4.200.000 Ft, melyhez 1.800.000 Ft önerőt 
kell biztosítani. A Sportkör a jövő évi költségvetéséből maximum 800.000 Ft önerőt tud 
biztosítani. A fennmaradó 1.000.000 Ft önrész megfizetését az Önkormányzattól kérné a 
Sportkör úgy, hogy a 2014. évi költségvetésében biztosítja ezt az összeget, melyből 2013. évben 
250.000 Ft-ot átutal.  
 
Bálint Ira: 
A döntés meghozatala előtt szerette volna elolvasni a beszámolót, de erre nem volt lehetősége, 
mivel azt az ülés megkezdése előtt kapták meg. Először is meg kell nézni, hogy honnan tudja 
biztosítani az Önkormányzat a Sportkör részére az önerőt. 
Emlékezteti a képviselőtársait, hogy annak idején a Kántor ház felújítására pályázatot nyert a 
Mátra Fejlesztő Központ. A pályázat utófinanszírozású volt, ezért a Fejlesztő Központ kérte az 
Önkormányzatot, hogy előlegezze meg a kivitelezés megkezdéséhez szükséges költségeket. A 
kérelmet az Önkormányzat nem támogatta. 
Az elmúlt évben a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület is kérte az Önkormányzattól 
az önerő biztosítását a Falumúzeum felújítására. A Képviselő-testület azt a kérelmet is 
elutasította.  
 
Jenei Károly: 
Emlékszik a Kántor ház felújítására vonatkozó pályázatra, de az egy bizonytalan dolog volt. 
 
Nagy Károly: 
A Falumúzeum felújítására benyújtandó pályázathoz a Képviselő-testület azért nem biztosította az 
önerőt, mert senki sem tudta megmondani, hogy a külső felújítás alatt mit kell érteni, mi az, amit 
konkrétan a pályázat megvalósítása előtt el kellett volna végezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A múlttal nem kellene foglalkozni, biztos meg volt az oka, hogy miért nem biztosította a 
Képviselő-testület az önerőt. 
Jelen esetben egy sikeres Egyesületről van szó, és egy 70 %-os pályázatnál a 30 % önerőt 
biztosítani kell, mert elképzelhető, hogy a közeljövőben nem lesz ilyen jó pályázati lehetősége a 
Sportkörnek. 
Gratulál az elért eredményekhez. 
 
Bálint Ira: 
Nem sportellenes, de a faluból úgy tájékoztatták, hogy egy csapatban csak három gyöngyöstarjáni 
játszik, illetve, hogy iskolás gyerekek alig fociznak. A hallottak alapján tudomásul kell vennie, 
hogy e témában félre tájékoztatták, hiszen most szembesült azzal, hogy mennyire fejlődik a 
futball, a sport, aminek nagyon örül. 
Számára is az a legfontosabb, hogy a falu fejlődjön, nem csak a futball, más sportágak is. Más jól 
működő egyesület is van, a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolójában épp 
most szerepelt, hogy a Nótakör Egerben Nívódíjat kapott. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés) 
 
Nagy Károly: 
Ilyen magas szinten Gyöngyöstarjánban a labdarúgás még nem volt, köszönet a vezetőségnek és a 
focistáknak. Az eredmények irigylésre méltóak. 
Javasolja, hogy biztosítsák 2014. évben a Sportkör részére a kért összeget úgy, hogy az idén 
250.000 Ft átutalásra kerüljön. 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a Községi 
Sportkör támogatására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör részére a Magyar Labdarúgó Szövetség ki/JH01-3348/2013 
számú határozatával biztosított támogatáshoz szükséges önrész önkormányzati részét, 1 millió 
forintot Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014. évben biztosítja, melyből 2013. évben 
250000 Ft átutaláshoz hozzájárul az Önkormányzat költségvetési tartalékának terhére.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően a támogatás 
átutalásáról gondoskodjon, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a támogatás fennmaradó 
részét biztosítsa. „ 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 64/2013. (X. 31.) határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör támogatásáról 
 
A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör részére a Magyar Labdarúgó Szövetség ki/JH01-3348/2013 
számú határozatával biztosított támogatáshoz szükséges önrész önkormányzati részét, 1 millió 
forintot Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014. évben biztosítja, melyből 2013. évben 
250000 Ft átutaláshoz hozzájárul az Önkormányzat költségvetési tartalékának terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően a támogatás 
átutalásáról gondoskodjon, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a támogatás fennmaradó 
részét biztosítsa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül  
 

III. napirend: Belső ellenőrzési feladatok ellátása  

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Van-e előírás arra vonatkozóan, hogy a belső ellenőrnek hány napot kell a helyszínen töltenie? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nincs előírás erre vonatkozóan. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, belső 
ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 65/2013. (X. 31.) határozata 
 

a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző belső 
ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és  
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek belső ellenőrzési 
feladatainak ellátására Bényász Jánosné egyéni vállalkozóval (3200 Gyöngyös, Rigó u. 7., 
regisztrációs szám: 5114895) vállalkozási szerződést kössön. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 30 napon belül 
 

IV. napirend: 2014. évi koncepció elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a 2014. évi koncepciót megtárgyalta, megállapította, hogy a 
koncepció tervezése nagyon visszafogott, csak a létfenntartásról szól, nem tartalmaz a községre 
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vonatkozó fejlesztéseket. Nincsenek bevételnövelő javaslatok. A Bizottság az alapelvekkel, hogy ne 
legyenek áremelések egyetért. A koncepció nem a tervekről, nem a jövő évről szól, csak az állapot 
megtartását tartalmazza. A koncepció alap adatokat tartalmaz, de a jövőre vonatkozóan 
semmiféle fejlesztési irányt nem mutat, ezért a bizottság javasolja egy új fejlesztési koncepció 
kidolgozását.  
 
Nagy Károly: 
Egyet kell, hogy értsen Elnök Úrral. El kellene azon gondolkodni, hogyan tudnának több bevételre 
szert tenni. Ebben kéri minden képviselőtársa segítségét. 
Fejlesztésként be lehetett volna írni a Damjanich utca felújítását, de épp a mai nap értesültek 
arról, hogy a pályázati alapot nem töltötték fel, hanem megszüntették. 
A Heves Megyei Fejlesztési Hivatal összegyűjtötte a projekteket, az ötleteket a 2014-2020 évekre 
vonatkozóan, hogy mit szeretnének az Önkormányzatok pályázattal elérni. 
Gyöngyöstarjánra vonatkozóan 2014-ben és az azt követő tervezési ciklusban az alábbi projektek 
megvalósításáról tájékoztatta a fejlesztéseket koordináló hivatalt: 
 

1. Utak, járdák építése, felújítása: Gyöngyöstarján belterületén 
2. Csapadékvíz elvezetés karbantartása, építése: Gyöngyöstarján kül- és belterületén 
3. Intézmények energetikai korszerűsítése: Önkormányzati ingatlanoknál 
4. A közvilágítás korszerűsítése: Gyöngyöstarján belterületén 
5. Külterületi utak, árkok rendbetétele: Gyöngyöstarján külterületén 
6. Ipari park kialakítása: Gyöngyöstarján kül- és belterületén 
7. Sportcsarnok, uszoda kialakítása: Gyöngyöstarján belterületén 
8. Kerékpárút építése: Gyöngyöstarján kül- és belterületén 
9. Erdei utak kijelölése: Gyöngyöstarján külterületén. 

 
Jenei Károly: 
Teljes mértékben egyetért Szecskő Zsolt képviselőtársával. Az előterjesztést nem lehet 
koncepciónak nevezni, az a jelenlegi állapotot tükrözi. 
Lehetne mindenféle álmokat rögzíteni a koncepcióba, de alap és fedezet nélkül irreális lenne. 
 
Szecskő Zsolt: 
A feladatokat, terveket, elképzeléseket fel kellene tüntetni attól függetlenül, hogy a 
megvalósításukra van-e fedezet, vagy sem.  
Azt is el tudja képzelni, ha valami jó feladat megvalósítását eltervezik, akkor már tudnának esetleg 
valamilyen forrást találni rá. 
 
Nagy Károly: 
Az alap koncepció az, hogy hatékonyabban működjenek az intézmények. 
 
Jenei Károly: 
Évek óta azon gondolkodnak, hogyan tudnának jobban spórolni, mert reális elképzelések 
nincsenek a fejlesztésekre. Sajnos nincs olyan üzem, vállalkozás a községben, ami bevételt 
generálna az Önkormányzatnak. 
 
Bálint Ira: 
Beszéltek már korábban arról, hogy az iparűzési adó mértékét drasztikusan le kellene 
csökkenteni, és akkor talán több vállalkozás idehelyezné a telephelyét. 
 
Nagy Károly: 
Tudomása szerint Gyöngyöspatán és Adácson már a korábbi években lecsökkentették az iparűzési 
adó mértékét, de nem történt pozitív változás. 
 
Bálint Ira: 
Javasolja, hogy a 2014. évi koncepcióban szerepeljenek azok a projektek, feladatok, melyek 
megvalósításáról tájékoztatta az Önkormányzat a Heves Megyei Fejlesztési Hivatalt. 
A koncepció tartalmazza, hogy az Egyesületeket az Önkormányzat a munkaprogramjuk alapján 
támogatja, melyet a januári ülést megelőzően kell benyújtani. 
Véleménye szerint már a decemberi ülésre be kellene kérni a programot. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A decemberi ülésre is be lehet kérni az Egyesületek munkaprogramját, de a költségvetés 
tárgyalásánál, a januári ülésen döntenének a támogatás összegéről. 
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Bálint Ira: 
Az általános támogató tételek mit jelentenek? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az általános támogató tételeken az Önkormányzat általános működési feltételeinek biztosítására 
nyújtott állami támogatást kell érteni. Ilyen pl: a Polgármesteri Hivatal működésének támogatása, 
közvilágítás, utak-közutak karbantartása, köztemető fenntartás stb. 
 
Jenei Károly: 
Egyetért Bálint Ira képviselő Asszony javaslatával, miszerint a koncepcióban szerepeljenek azok a 
projektek, feladatok, melyek megvalósításáról tájékoztatta az Önkormányzat a Heves Megyei 
Fejlesztési Hivatalt. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás, javaslat nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, - a 
határozathoz tartozó melléklettel együtt - amely a 2014. évi koncepcióra vonatkozik, elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze: 

 
„ Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi koncepciót a határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a koncepció és jelen 
határozat alapján a 2014. évi költségvetés előkészítését kezdje meg.  
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának …………./2013. (X. 31.) határozatának 

melléklete 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 
Tel: 37/372-025  Fax: 37/372-018 

gytarjanpolghiv@pr.hu 

Szám: 833- 4/2013/GYT. 
Tárgy: A 2014. évi koncepció 

Készítette: Gyenesné Fekete Ildikó 
gazdálkodási ea.  

 
Előterjesztés Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. október 31. napján tartandó ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a polgármesternek 
legkésőbb október 31. napjáig kell a Képviselő-testület elé terjesztenie a következő év költségvetési 
koncepcióját. Ennek megfelelően a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Gyöngyöstarján 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját, mely az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 26.§ (2) bekezdésének eleget 
téve egyeztetésre került a jogszabályban megjelölt szervekkel, és személyekkel. 
 
 A Magyar Köztársaság Kormánya T/12415 számú törvényjavaslatában állította össze a 2014. évi 
költségvetési törvény tervezetét. 
 
A koncepció készítés során a következő évre változatlan szervezeti keretekkel és intézményekkel, 
feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi és kiadási struktúrával számoltunk. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a koncepció nem jelent végleges elkötelezettséget a költségvetés 
tervezéséhez, csupán irányelveket, irányszámokat határoz meg, amelyek mentén a költségvetési 
rendelet-tervezetet el kell készítenie a közös önkormányzati hivatal munkatársainak. Ennek 
megfelelően a költségvetési koncepcióban a Tisztelt Képviselő-testületnek a konkrét számítások 
alapjául szolgáló elveket és irányszámokat kell meghatározni 
 
Önkormányzatunkra vonatkozó főbb alapelvek a következők: 
 
Lakosságszám a 2013. január 1-i állapot szerint 2399 fő 
 
A bevételek: 
- működési bevételek (amely magába foglalja az intézményi működési bevételeket, 
önkormányzatok működési költségvetésének támogatását, működési célú támogatásértékű 
bevételeket, működési célú visszatérítendő támogatásokat és egyéb bevételeket),  
- és felhalmozási bevételek (amely jelenti a felhalmozási célú támogatásokat, azok ÁFA tartalmát, 
az ingatlanértékesítés bevételeit, és az egyéb felhalmozási bevételeket) bontásban készülnek el. 
A végleges kiadások konkrét számítások alapján a költségvetési rendeletben kerülnek 
meghatározásra. 
A tervezet összehasonlítása esetén a költségvetési egyensúly helyzete felmérhető, amelynek 
alapján megállapítható a költségvetési hiány vagy többlet. Az előző összehasonlítás alapján 
keletkező hiányt hitelfelvétellel nem lehet pótolni a stabilitási törvény előírásai alapján, 2013-tól  
a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kell a fedezetet 
biztosítani. Ezen támogatás nagysága, igénybevételi lehetősége még nem ismert 2014-re 
vonatkozóan. 2013-ban a támogatási igény benyújtásra került. Amennyiben 2014-ben az 
Önkormányzatnak lehetősége lesz rá  javaslom, hogy a hiány fedezetére a támogatási igény 
benyújtásra kerüljön.  
Bevételi többlet jelentkezése esetén azt tartalékba kell helyezni, ezáltal biztosítva a költségvetés 
egyensúlyi állapotát. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat alapvető célja, hogy a jogszabályban meghatározott kötelező feladatokat ellássa, 
illetve a települési közszolgáltatásokat biztosítsa.  
 
Javaslom fentiekre tekintettel, és azokat összegezve az ágazatpolitikai célokat, a 2014 évi 
költségvetés prioritásait, és rendező elveit az alábbiakban meghatározni: 
 

• költségvetési egyensúly megőrzése, stabilizálása, 
• gazdasági program stratégiai feladatainak időarányos megvalósítása, szükség esetén 

alternatív megoldások számba vétele, 
• a kötelező feladatok közül, ahol a jogszabály erre lehetőséget ad, a társulásban történő 

ellátására törekvés, 
• a saját fenntartású intézmények finanszírozható működtetése, az új finanszírozási 

rendszer kialakulásával az adatok értékelése 
• a működés, és felhalmozás megfelelő arányának, a források, és kiadások összhangjának 

biztosítása, 
• a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb igénybevétele. 

 
 
1. Bevételek: 
 
 A bevételek alábbiakban ismertetett adatai az előzetes igénylések, díjrendelet, és 
adórendelet-tervezetek alapján készültek. A 2014. évi költségvetési törvény, valamint a helyi 
adórendeletek, és díjrendeletek elfogadásáig nem tekinthetők véglegesnek. 
 
Az önkormányzat működési bevételeit a normatív támogatások, helyi adók, átengedett központi 
adók, bírságok, pótlékok, támogatás értékű működési bevételek, továbbá saját bevételek, átvett 
pénzeszközök alkotják. Felhalmozási oldalon elsősorban az átvett pénzeszközök, felhalmozási célú 
támogatások, valamint ingatlanértékesítés bevételei jelentkeznek. 
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Az Óvoda költségvetésében az óvodai nevelés, a családi napközi bevételeit tervezhetjük. 
Jellemzően a családi napközi gondozási díja képezi a bevételeket.  
 
A közös önkormányzati hivatal bevételei között az igazgatási szolgáltatási díjat illetve az 
intézményi finanszírozást lehet számításba venni, a társ önkormányzat támogatása is 
finanszírozásként kerül megtervezésre. 
 
Az önkormányzat bevételeit a helyi adók, bírságok, szolgáltatási díjak, térítési díjak és étkezési 
térítési díjak képezik.   
 
Az alábbiakban bemutatásra kerül a 2013. évi helyi adómérték, a 2014. évre javasolt adó mérték. 
Tájékoztatom a Testületet, hogy amennyiben az adó mértékének változásáról dönt, a hatályos 
helyi adórendelet módosítását 2013. december 2. napjáig kell kihirdetni. 
 
 

Adónemek Adó mértéke 2013. évben 2014. évre javasolt  mérték 
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300 Ft/fő/éj. 300 Ft/fő/éj 
Magánszemélyek kommunális adója 10.000Ft/év/lakóház 10.000 Ft/év/lakóház 
Gépjárműadó (központilag 

meghatározva) 
(központilag 
meghatározva) 

Iparűzési adó 2% 2% 
Ideiglenes jelleggel végzett ip.adó 300 Ft/nap 300 Ft/nap 

 
Tekintettel arra, hogy a vállalkozásokat 2014-ben is jelentős mértékben terhelik, bevételeik 
növelésére az ismert gazdasági helyzet miatt kevés az esély, a bérleti díjat nem javaslom emelni. 
Az önkormányzat által végzett szolgáltatások tekintetében  a díjtételeket szintén nem javaslom 
emelni, tekintettel arra, hogy az alacsony 2,4 %-os tervezett infláció sem indokol emelést. 
 
 

Megnevezés: 2013. évi díjtételek 
(áfa nélkül) 

Tervezett  díjtételek 
2014. évre 
(áfa nélkül) 

Emelés 
%-ban 

Internet hozzáférés díja   120 Ft/ óra 120 Ft/ óra 0% 
Fénymásolási díj  275 Ft / 10 oldal 275 Ft / 10 oldal 0% 
Fax 220 Ft/oldal 220 Ft/oldal 0% 

Lakások bérleti díja 70 Ft/m2 70 Ft/m2 0% 
Nem lakás céljára szolgáló építmény 
(garázs) 

87 Ft/ m2 87 Ft/ m2 0% 

Hirdetés (hangosbemondó) 3.240 Ft 3.240 Ft 0% 
Üzlethelyiségek bérleti díja 982 Ft/ m2 982 Ft/ m2 0% 
Művelődési ház kiadása 
(pl. lakodalom)* 

11575 Ft/ 24 óra 11575 Ft/ 24 óra 0% 

Terembérleti díj  3.255 Ft/óra 3.255 Ft/óra 0% 
Hírmondó hirdetési díj 1/8 méretben 1325Ft/megjelenés 1325Ft/megjelenés 0% 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 
külterületi 

24 400 Ft 
/anyakönyvi esemény 

24 400 Ft 
/anyakönyvi esemény 

0% 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 
belterületi 

12 100 Ft 
/anyakönyvi esemény 

12 100 Ft 
/anyakönyvi esemény 

0% 

hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés 

7 000 Ft /anyakönyvi 
esemény 

7 000 Ft /anyakönyvi 
esemény 

0% 

* A „Művelődési ház kiadása” megnevezésnél több helyiség (nagyterem, előtér, öltözők, 
mellékhelyiségek, pl. lakodalom megrendezése) egy időben történő bérbeadását értjük.  
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Megnevezés: 2013. évi díjtételek 
 

Tervezett  
díjtételek 2014. 
évre 
 

Emelés %-
ban 

1. Váltott sírhelyek 
Egyes sírhely ára 3.528 Ft+Áfa 3.528 Ft+Áfa 0% 
Kettes sírhely ára 7.055 Ft+Áfa 7.055 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt (1 személyes) 6.169 Ft+Áfa 6.169 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt (2 személyes) 12.350 Ft+Áfa 12.350 Ft+Áfa 0% 
Urna fülke  8.402 Ft+Áfa 

(15 évre) 
8.402 Ft+Áfa 
(15 évre) 

0% 

2. Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és 
vízdíj címén fizetendő díjak 
Egyes sírhelykeretezés 2.941 Ft+Áfa 2.941 Ft+Áfa 0% 
Kettes sírhelykeretezés 4.039 Ft+Áfa 4.039 Ft+Áfa 0% 
Hármas sírhelykeretezés 4.201 Ft+Áfa 4.201 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt építésénél 8.402 Ft +Áfa 8.402 Ft +Áfa 0% 
3. Síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez, szükséges víz, villamos áram és közterület 
használati díj címén fizetendő díjak 
Egyes síremlék esetén 980 Ft+Áfa 980 Ft+Áfa 0% 
Kettes síremlék esetén 1.004 Ft+Áfa 1.004 Ft+Áfa 0% 
Hármas síremlék esetén 1.122 Ft+Áfa 1.122 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt esetén 1.976 Ft+Áfa 1.976 Ft+Áfa 0% 

 
Az önkormányzat saját bevételeinek részét képezi az étkeztetési tevékenység térítési díja. 2012. 
évben  a nyersanyag felhasználás tekintetében megtakarítás jelentkezett, így 2013-ban 
nyersanyagnorma emelés  nem történt. 
A nyersanyag norma 2014. évi  módosításáról a 2013. évi tényleges nyersanyag megtakarítás 
illetve túllépés adatai ismeretében javaslok döntést hozni legkésőbb a költségvetési törvény 
elfogadásakor.  
A szociális étkeztetésben részesülők térítési díjának összege: 
 
Megnevezés Nettó térítési díj 

Ft/adag 2013. év 
Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelemnél 209 
Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelemnél kiszállítással 280 
Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között jövedelemnél 252 
Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelemnél kiszállítással 350 
Nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén 323 
Nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén kiszállítással 429 
 
Az étkezés nyersanyag költsége 323 Ft/adag, az étel kiszállítás díja 165 Ft/adag. A kiszállítással 
együtt  a bekerülési költség 488 Ft.  
 
2. Kiadások 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi bérek tervezésekor kerüljenek 
betartásra a köztisztviselők és közalkalmazottak vonatkozásában a jogszabályban meghatározott 
illetményre vonatkozó előírások. 
 
Pályázati céljutalom keretösszeget javaslok meghatározni a 2014. költségvetési rendeletben, 
amelynek kifizetéséről a munkáltatói jogkörrel rendelkező dönt a Képviselő-testületnek történő 
beszámolási kötelezettség mellett. A céljutalom keretösszege kizárólag a nyertes pályázatban való 
közreműködéskor fizethető ki. 
 
Az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak, illetve a polgármesteri illetmény emelése 
mértékének a költségvetés tervezésekor rendelkezésre kell állnia, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy ennek százalékos mértékét megvitatni szíveskedjen.  
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A járulékok mértékét illetően változások nem várhatóak 2014-ben, az elképzelések szerint marad 
a jelenlegi 27 %-os szociális hozzájárulási adó.     
 
A rehabilitációs hozzájárulást 2014-ben várhatóan nem kell fizetnünk. 
 
Dologi kiadások tervezésénél a 2013. évi tervezett adatokat alapul véve a szinten tartást javaslom 
célként kitűzni. Kiemelten kell azonban foglalkozni néhány évek óta elmaradt beszerzések, 
karbantartások kiadásaival. 
Az utak üzemeltetése, kátyúzása, javítása, karbantartása egyre nehezebben megoldható feladat, 
amennyiben a költségvetés bevételi oldala lehetőséget teremt rá, úgy az elmaradt javításokat 
pótolni kell.  
Szintén nagyobb összeget kell fordítanunk a konyha eszközbeszerzéseire, tisztasági festésére, 
karbantartására. Javaslom, hogy amennyiben a költségvetés bevételi oldala lehetőséget teremt rá, 
úgy az elmaradt beszerzéseket, karbantartásokat pótoljuk.  
A dologi kiadásokat a törvénytervezetben szereplő (2,4%) infláció figyelembevételével tervezzük 
majd meg figyelembe véve a tervezett rezsi csökkentés Önkormányzatra gyakorolt hatását is.  
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásainál megtervezésre kerül az Önerő a 2013. évi tényleges kiadás 
alapján.   
Az egyesületek támogatását a 2014. évre tervezett munkaprogram alapján javaslom meghatározni, 
amely munkaprogramot minden egyesületnek a 2014. év januári testületi ülését megelőzően be 
kell nyújtani.  
 
A pályázati rendszerek tekintetében cél, hogy az Önkormányzat 2014. évben is – amennyiben a 
feltételek lehetővé teszik – minden lehetséges Európai Unió által kiírt, illetve hazai pályázatban 
részt kíván venni. A költségvetés tervezésekor a lehető legtöbb pénzeszközt a pályázatok 
önerejének biztosítására kell fordítani. 
2014. évben a felújításokra és a beruházásokra tervezendő összeget a pályázatok elnyerése 
érdekében a szükséges tervek, engedélyek, önrészére javaslom fordítani, az előző évről áthúzódó 
kötelezettségek teljesítését követően. 
 
2014-ben és az azt követő tervezési ciklusban az alábbi projektek megvalósítását meg kell kezdeni: 
 

1. Utak, járdák építése, felújítása: Gyöngyöstarján belterület 
2. Csapadékvíz elvezetés karbantartása, építése: Gyöngyöstarján kül- és belterület 
3. Intézmények energetikai korszerűsítése: Önkormányzati ingatlanok 
4. A közvilágítás korszerűsítése: Gyöngyöstarján belterület 
5. Külterületi utak, árkok rendbetétele: Gyöngyöstarján külterület 
6. Ipari park kialakítása: Gyöngyöstarján kül- és belterület 
7. Sportcsarnok, uszoda kialakítása: Gyöngyöstarján belterület 
8. Kerékpárút építése: Gyöngyöstarján kül- és belterület 
9. Erdei utak kijelölése: Gyöngyöstarján külterület. 

  
Indokoltnak látom beruházási hitel felvételét tervezni az esetlegesen elnyert, benyújtott, valamint 
a benyújtandó pályázatok saját erejének fedezetére.  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A működési, és felhalmozási kiadások részletes irányszámait nem áll módomban bemutatni, mivel 
azokról előzetes információval nem rendelkezem. A kiadások tervezése vonatkozásában csak 
irányelveket javaslok megfogalmazni, az alábbiak szerint: 

• a működési kiadásokat lehetőség szerint a működési bevételek keretein belül kell tartani, 
• a kötelezően ellátandó feladatok esetében – ahol a normatív támogatások nem nyújtanak 

fedezetet a feladat ellátására – vizsgálni kell a gazdaságosság lehetőségét, illetve más 
működtetési alternatívák keresését, 

• felhalmozási feladatokat csak a felhalmozási bevételek terhére, a rendelkezésre álló 
fedezet összegéig lehet vállalni. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban szereplő adatok nem 
tekinthetők véglegesnek, a költségvetés tervezése során változhatnak, természetesen az itt 
meghatározott irányelvek betartásával. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
A takarékossági intézkedések közül az alábbiakat javaslom bevezetni: 
1. A beruházások és felújítások csak bárminemű hitelfelvétel nélkül valósíthatók meg. 
2. Az intézményvezetők a dologi kiadások felhasználásánál törekedjenek a gazdaságos és 
maradványt eredményező működésre. 

• A beruházások, felújítások csak abban az esetben legyenek elindíthatóak, ha a fedezetére 
szánt összeg elkülönítetten az önkormányzat rendelkezésére áll, így az elvégzett munka 
kifizetése nem okoz likviditási gondot; 

• A beruházási, felújítási feladattervben meghatározott célok szigorú betartása 
megtörténjen; 

• Az Intézményvezetők kötelezése az általuk vezetett egység teljes felülvizsgálatára, és a 
feltárt hiányosságok, illetve gazdasági stabilitást, és ésszerűsítést eredményező javaslatok 
elkészítésére. 

 
Kérem a koncepció megtárgyalását, javaslataik, véleményeik megtételét! 
 
Gyöngyöstarján, 2013. október 25. 
                                                                                                              Nagy Károly 
                                                                                                              Polgármester  
 
1. sz. melléklet 
 

1. számú melléklet a 12/2008. (IX. 5.) rendelethez 
 
 
Ssz Eltérő használat célja, jellege  Mérték-

egysége 
1. Építőanyag tárolás, építési konténer és állványzat elhelyezése, 

építési felvonulási terület kialakítása 72 órát meghaladóan 
235 Ft/m2/nap 

2. Konténerben történő törmeléktárolás 72 órán túl (érvényes 
építési engedéllyel a kezdés bejelentését követő max. 2 évig) 

590 Ft/db/nap 

3. Konténerben történő törmeléktárolás 72 órát meghaladó 
időtartamra 

1180 Ft/db/nap 

4. Vendéglátó-ipari előkert  1180 Ft/m2/hó 
5. Alkalmi árusítás  350 Ft/m2/nap 
6. Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi 

tevékenység 
52500 Ft/jármű/év 

7. Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi 
tevékenység 

5250 Ft/jármű/hó 

8. Üzlethez nem kötött mozgó kereskedelmi tevékenység 3000 Ft/árus/nap 
9. Épített pavilon üzemeltetés 1180 Ft/m2/hó 
10. Reklámbemutató, promóciós tevékenység 825 Ft/m2/nap 
11. Mutatványos tevékenység 115 Ft/m2/nap 
12. Üzemképtelen jármű    
a.)  - személygépkocsi 5900 Ft/jármű/hó 
b.)  - tehergépkocsi, autóbusz (3500 kg össztömeg alatti) 11800 Ft/jármű/hó 
13. Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok 

érvényes engedéllyel 5-12 m2-ig 
11800 Ft/db/hó 

14. Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok 
érvényes engedéllyel 12 m2 fölött 

Egyedi 
elbírálás, 
de 
minimum 
23800 

Ft/m2/hó 

15. Hirdetőtábla (5 m2-ig), közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat (portál), vitrin 

590 Ft/m2/hó 

16. Hirdetőtábla 5-12 m2-ig 960 Ft/m2/nap 
17. Transzparens kulturális, sport céllal Díjmentes Ft/m2/nap 
18. Transzparens üzleti és egyéb céllal 590 Ft/db/hó 
19. Hirdetőoszlop 5900 Ft/m2/hó 
20. Árubemutató vagy az üzlet külső homlokzatára függesztett áru 590 Ft/m2/hó 
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21. Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet 
reklámmal 

115 Ft/m2/hó 

22 Előtető, védőtető, ernyőszerkezet alatti kitelepülés 590 Ft/m2/hó 
23. Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű 2350 Ft/db/nap 
24. Pótkocsi, félpótkocsi tárolása közterületen 11800 Ft/jármű/hó 
25. Forgatási helyszín közterület-igénybevételének legmagasabb díja 200 Ft/m2/nap 
26.  Technikai kiszolgálás közterület-igénybevételének legmagasabb 

díja 
150 Ft/m2/nap 

27.  Stáb parkolás közterület-igénybevételének legmagasabb díja 100 Ft/m2/nap 
Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák. 



 168 

 

2. melléklet 

 

Támogatás megnevezése 2013. év (Ft) 

2013. évi 
normatíva/ 
feladatmutató 

2014. évi terv 
normatíva/ 
feladatmutató 

Polgármesteri Hivatal működése 29 770 000 
4 580 000 forint/ 

fő 
4 580 000 forint/ 

fő 
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 5 728 812   

Zöldterület gazdálkodás 3 637 447 
22 261 forint/ 

hektár 
22 300 forint/ 

hektár 
Közvilágítás* 3 958 300 - 283 110 Ft/km 
Köztemető fenntartás* 2 022 720 - 33 Ft/m2 
Közutak fenntartása* 1 790 366 - 150 000 Ft/km 
Általános támogatásokat csökkentő tétel -5 952 030  20% 
Egyéb önkormányzati feladat 6 579 900 2 700 forint/fő 2 700 forint/fő 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása (új) - - 100 Ft/m3 
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 47 535 515   

Óvoda dologi kiadásainak fedezete 3 726 000 
54 000 

forint/fő/év 
54 000 

forint/fő/év 

Óvodapedagógusok bére 16 992 000 

2 832 000 
forint/számított 
létszám/év és 
263 100 

forint/számított 
létszám/3 hónap 

3 990 000 
forint/számított 
létszám/év és  

34 000 
forint/számított 

létszám/3 
hónap 

Óvodai kisegítő dolgozók bére 5 984 000 

1 632 000 
forint/számított 
létszám/év 

1 632 000 
forint/létszám/év 

ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 26 702 000   
Családi napközi 1 072 800 268 200 forint/fő 268 200 forint/fő 
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA  ÖSSZESEN: 27 774 800   

Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés 6 936 000 
102 000 

forint/fő/év 
102 000 

forint/fő/év 
Szociális étkeztetés 2 214 400 55 360 forint/fő 55 360 forint/fő 
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA  9 150 400   
ÖSSZESEN: 84 460 715   

 

* a számítás módja megváltozik „ 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 66/2013. (X. 31.) határozata 
 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi koncepciót a határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a koncepció és jelen 
határozat alapján a 2014. évi költségvetés előkészítését kezdje meg. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2014. évi költségvetési rendelet tervezet előterjesztése 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 66/2013. (X. 31.) határozatának melléklete 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 
Tel: 37/372-025  Fax: 37/372-018 

gytarjanpolghiv@pr.hu 

Szám: 833- 4/2013/GYT. 
Tárgy: A 2014. évi koncepció 

Készítette: Gyenesné Fekete Ildikó 
gazdálkodási ea.  

 
Előterjesztés Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. október 31. napján tartandó ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a polgármesternek 
legkésőbb október 31. napjáig kell a Képviselő-testület elé terjesztenie a következő év költségvetési 
koncepcióját. Ennek megfelelően a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Gyöngyöstarján 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját, mely az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 26.§ (2) bekezdésének eleget 
téve egyeztetésre került a jogszabályban megjelölt szervekkel, és személyekkel. 
 
 A Magyar Köztársaság Kormánya T/12415 számú törvényjavaslatában állította össze a 2014. évi 
költségvetési törvény tervezetét. 
 
A koncepció készítés során a következő évre változatlan szervezeti keretekkel és intézményekkel, 
feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi és kiadási struktúrával számoltunk. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a koncepció nem jelent végleges elkötelezettséget a költségvetés 
tervezéséhez, csupán irányelveket, irányszámokat határoz meg, amelyek mentén a költségvetési 
rendelet-tervezetet el kell készítenie a közös önkormányzati hivatal munkatársainak. Ennek 
megfelelően a költségvetési koncepcióban a Tisztelt Képviselő-testületnek a konkrét számítások 
alapjául szolgáló elveket és irányszámokat kell meghatározni 
 
Önkormányzatunkra vonatkozó főbb alapelvek a következők: 
 
Lakosságszám a 2013. január 1-i állapot szerint 2399 fő 
 
A bevételek: 
- működési bevételek (amely magába foglalja az intézményi működési bevételeket, 
önkormányzatok működési költségvetésének támogatását, működési célú támogatásértékű 
bevételeket, működési célú visszatérítendő támogatásokat és egyéb bevételeket),  
- és felhalmozási bevételek (amely jelenti a felhalmozási célú támogatásokat, azok ÁFA tartalmát, 
az ingatlanértékesítés bevételeit, és az egyéb felhalmozási bevételeket) bontásban készülnek el. 
A végleges kiadások konkrét számítások alapján a költségvetési rendeletben kerülnek 
meghatározásra. 
A tervezet összehasonlítása esetén a költségvetési egyensúly helyzete felmérhető, amelynek 
alapján megállapítható a költségvetési hiány vagy többlet. Az előző összehasonlítás alapján 
keletkező hiányt hitelfelvétellel nem lehet pótolni a stabilitási törvény előírásai alapján, 2013-tól  
a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kell a fedezetet 
biztosítani. Ezen támogatás nagysága, igénybevételi lehetősége még nem ismert 2014-re 
vonatkozóan. 2013-ban a támogatási igény benyújtásra került. Amennyiben 2014-ben az 
Önkormányzatnak lehetősége lesz rá  javaslom, hogy a hiány fedezetére a támogatási igény 
benyújtásra kerüljön.  
Bevételi többlet jelentkezése esetén azt tartalékba kell helyezni, ezáltal biztosítva a költségvetés 
egyensúlyi állapotát. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat alapvető célja, hogy a jogszabályban meghatározott kötelező feladatokat ellássa, 
illetve a települési közszolgáltatásokat biztosítsa.  
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Javaslom fentiekre tekintettel, és azokat összegezve az ágazatpolitikai célokat, a 2014 évi 
költségvetés prioritásait, és rendező elveit az alábbiakban meghatározni: 
 

• költségvetési egyensúly megőrzése, stabilizálása, 
• gazdasági program stratégiai feladatainak időarányos megvalósítása, szükség esetén 

alternatív megoldások számba vétele, 
• a kötelező feladatok közül, ahol a jogszabály erre lehetőséget ad, a társulásban történő 

ellátására törekvés, 
• a saját fenntartású intézmények finanszírozható működtetése, az új finanszírozási 

rendszer kialakulásával az adatok értékelése 
• a működés, és felhalmozás megfelelő arányának, a források, és kiadások összhangjának 

biztosítása, 
• a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb igénybevétele. 

 
 
1. Bevételek: 
 
 A bevételek alábbiakban ismertetett adatai az előzetes igénylések, díjrendelet, és 
adórendelet-tervezetek alapján készültek. A 2014. évi költségvetési törvény, valamint a helyi 
adórendeletek, és díjrendeletek elfogadásáig nem tekinthetők véglegesnek. 
 
Az önkormányzat működési bevételeit a normatív támogatások, helyi adók, átengedett központi 
adók, bírságok, pótlékok, támogatás értékű működési bevételek, továbbá saját bevételek, átvett 
pénzeszközök alkotják. Felhalmozási oldalon elsősorban az átvett pénzeszközök, felhalmozási célú 
támogatások, valamint ingatlanértékesítés bevételei jelentkeznek. 
 
Az Óvoda költségvetésében az óvodai nevelés, a családi napközi bevételeit tervezhetjük. 
Jellemzően a családi napközi gondozási díja képezi a bevételeket.  
 
A közös önkormányzati hivatal bevételei között az igazgatási szolgáltatási díjat illetve az 
intézményi finanszírozást lehet számításba venni, a társ önkormányzat támogatása is 
finanszírozásként kerül megtervezésre. 
 
Az önkormányzat bevételeit a helyi adók, bírságok, szolgáltatási díjak, térítési díjak és étkezési 
térítési díjak képezik.   
 
Az alábbiakban bemutatásra kerül a 2013. évi helyi adómérték, a 2014. évre javasolt adó mérték. 
Tájékoztatom a Testületet, hogy amennyiben az adó mértékének változásáról dönt a hatályos helyi 
adórendelet módosítását 2013. december 2. napjáig kell kihirdetni. 
 
 

Adónemek Adó mértéke 2013. évben 2014. évre javasolt  mérték 
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300 Ft/fő/éj. 300 Ft/fő/éj 
Magánszemélyek kommunális adója 10.000Ft/év/lakóház 10.000 Ft/év/lakóház 
Gépjárműadó (központilag 

meghatározva) 
(központilag 
meghatározva) 

Iparűzési adó 2% 2% 
Ideiglenes jelleggel végzett ip.adó 300 Ft/nap 300 Ft/nap 

 
Tekintettel arra, hogy a vállalkozásokat 2014-ben is jelentős mértékben terhelik, bevételeik 
növelésére az ismert gazdasági helyzet miatt kevés az esély, a bérleti díjat nem javaslom emelni. 
Az önkormányzat által végzett szolgáltatások tekintetében  a díjtételeket szintén nem javaslom 
emelni, tekintettel arra, hogy az alacsony 2,4 %-os tervezett infláció sem indokol emelést. 
 
 

Megnevezés: 2013. évi díjtételek 
(áfa nélkül) 

Tervezett  díjtételek 
2014. évre 
(áfa nélkül) 

Emelés 
%-ban 

Internet hozzáférés díja   120 Ft/ óra 120 Ft/ óra 0% 
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Megnevezés: 2013. évi díjtételek 
(áfa nélkül) 

Tervezett  díjtételek 
2014. évre 
(áfa nélkül) 

Emelés 
%-ban 

Fénymásolási díj  275 Ft / 10 oldal 275 Ft / 10 oldal 0% 
Fax 220 Ft/oldal 220 Ft/oldal 0% 

Lakások bérleti díja 70 Ft/m2 70 Ft/m2 0% 
Nem lakás céljára szolgáló építmény 
(garázs) 

87 Ft/ m2 87 Ft/ m2 0% 

Hirdetés (hangosbemondó) 3.240 Ft 3.240 Ft 0% 
Üzlethelységek bérleti díja 982 Ft/ m2 982 Ft/ m2 0% 
Művelődési ház kiadása 
(pl. lakodalom)* 

11575 Ft/ 24 óra 11575 Ft/ 24 óra 0% 

Terembérleti díj  3.255 Ft/óra 3.255 Ft/óra 0% 
Hírmondó hirdetési díj 1/8 méretben 1325Ft/megjelenés 1325Ft/megjelenés 0% 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 
külterületi 

24 400 Ft 
/anyakönyvi esemény 

24 400 Ft 
/anyakönyvi esemény 

0% 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 
belterületi 

12 100 Ft 
/anyakönyvi esemény 

12 100 Ft 
/anyakönyvi esemény 

0% 

hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés 

7 000 Ft /anyakönyvi 
esemény 

7 000 Ft /anyakönyvi 
esemény 

0% 

* A „Művelődési ház kiadása” megnevezésnél több helyiség (nagyterem, előtér, öltözők, 
mellékhelyiségek, pl. lakodalom megrendezése) egy időben történő bérbeadását értjük.  
  
 
 

Megnevezés: 2013. évi díjtételek 
 

Tervezett  
díjtételek 2014. 
évre 
 

Emelés %-
ban 

1. Váltott sírhelyek 
Egyes sírhely ára 3.528 Ft+Áfa 3.528 Ft+Áfa 0% 
Kettes sírhely ára 7.055 Ft+Áfa 7.055 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt (1 személyes) 6.169 Ft+Áfa 6.169 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt (2 személyes) 12.350 Ft+Áfa 12.350 Ft+Áfa 0% 
Urna fülke  8.402 Ft+Áfa 

(15 évre) 
8.402 Ft+Áfa 
(15 évre) 

0% 

2. Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és 
vízdíj címén fizetendő díjak 
Egyes sírhelykeretezés 2.941 Ft+Áfa 2.941 Ft+Áfa 0% 
Kettes sírhelykeretezés 4.039 Ft+Áfa 4.039 Ft+Áfa 0% 
Hármas sírhelykeretezés 4.201 Ft+Áfa 4.201 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt építésénél 8.402 Ft +Áfa 8.402 Ft +Áfa 0% 
3. Síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez, szükséges víz, villamos áram és közterület 
használati díj címén fizetendő díjak 
Egyes síremlék esetén 980 Ft+Áfa 980 Ft+Áfa 0% 
Kettes síremlék esetén 1.004 Ft+Áfa 1.004 Ft+Áfa 0% 
Hármas síremlék esetén 1.122 Ft+Áfa 1.122 Ft+Áfa 0% 
Sírbolt esetén 1.976 Ft+Áfa 1.976 Ft+Áfa 0% 

 
Az önkormányzat saját bevételeinek részét képezi az étkeztetési tevékenység térítési díja. 2012. 
évben  a nyersanyag felhasználás tekintetében megtakarítás jelentkezett, így 2013-ban 
nyersanyagnorma emelés  nem történt. 
A nyersanyag norma 2014. évi  módosításáról a 2013. évi tényleges nyersanyag megtakarítás 
illetve túllépés adatai ismeretében javaslok döntést hozni legkésőbb a költségvetési törvény 
elfogadásakor.  
A szociális étkeztetésben részesülők térítési díjának összege: 
 
Megnevezés Nettó térítési díj 
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Ft/adag 2013. év 
Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelemnél 209 
Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelemnél kiszállítással 280 
Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között jövedelemnél 252 
Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelemnél kiszállítással 350 
Nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén 323 
Nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén kiszállítással 429 
 
Az étkezés nyersanyag költsége 323 Ft/adag, az étel kiszállítás díja 165 Ft/adag. A kiszállítással 
együtt  a bekerülési költség 488 Ft.  
 
2. Kiadások 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi bérek tervezésekor kerüljenek 
betartásra a köztisztviselők és közalkalmazottak vonatkozásában a jogszabályban meghatározott 
illetményre vonatkozó előírások. 
 
Pályázati céljutalom keretösszeget javaslok meghatározni a 2014. költségvetési rendeletben, 
amelynek kifizetéséről a munkáltatói jogkörrel rendelkező dönt a Képviselő-testületnek történő 
beszámolási kötelezettség mellett. A céljutalom keretösszege kizárólag a nyertes pályázatban való 
közreműködéskor fizethető ki. 
 
Az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak, illetve a polgármesteri illetmény emelése 
mértékének a költségvetés tervezésekor rendelkezésre kell állnia, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy ennek százalékos mértékét megvitatni szíveskedjen.  
 
A járulékok mértékét illetően változások nem várhatóak 2014-ben, az elképzelések szerint marad 
a jelenlegi 27 %-os szociális hozzájárulási adó.     
 
A rehabilitációs hozzájárulást 2014-ben várhatóan nem kell fizetnünk. 
 
Dologi kiadások tervezésénél a 2013. évi tervezett adatokat alapul véve a szinten tartást javaslom 
célként kitűzni. Kiemelten kell azonban foglalkozni néhány évek óta elmaradt beszerzések, 
karbantartások kiadásaival. 
Az utak üzemeltetése, kátyúzása, javítása, karbantartása egyre nehezebben megoldható feladat, 
amennyiben a költségvetés bevételi oldala lehetőséget teremt rá, úgy az elmaradt javításokat 
pótolni kell.  
Szintén nagyobb összeget kell fordítanunk a konyha eszközbeszerzéseire, tisztasági festésére, 
karbantartására. Javaslom, hogy amennyiben a költségvetés bevételi oldala lehetőséget teremt rá, 
úgy az elmaradt beszerzéseket, karbantartásokat pótoljuk.  
A dologi kiadásokat a törvénytervezetben szereplő (2,4%) infláció figyelembevételével tervezzük 
majd meg figyelembe véve a tervezett rezsi csökkentés Önkormányzatra gyakorolt hatását is.  
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásainál megtervezésre kerül az Önerő a 2013. évi tényleges kiadás 
alapján.   
Az egyesületek támogatását a 2014. évre tervezett munkaprogram alapján javaslom meghatározni, 
amely munkaprogramot minden egyesületnek a 2014. év januári testületi ülését megelőzően be 
kell nyújtani.  
A pályázati rendszerek tekintetében cél, hogy az Önkormányzat 2014. évben is – amennyiben a 
feltételek lehetővé teszik – minden lehetséges Európai Unió által kiírt, illetve hazai pályázatban 
részt kíván venni. A költségvetés tervezésekor a lehető legtöbb pénzeszközt a pályázatok 
önerejének biztosítására kell fordítani. 
2014. évben a felújításokra és a beruházásokra tervezendő összeget a pályázatok elnyerése 
érdekében a szükséges tervek, engedélyek, önrészére javaslom fordítani, az előző évről áthúzódó 
kötelezettségek teljesítését követően. 
 
2014-ben és az azt követő tervezési ciklusban az alábbi projektek megvalósítását meg kell kezdeni: 

1. Utak, járdák építése, felújítása: Gyöngyöstarján belterület 
2. Csapadékvíz elvezetés karbantartása, építése: Gyöngyöstarján kül- és belterület 
3. Intézmények energetikai korszerűsítése: Önkormányzati ingatlanok 
4. A közvilágítás korszerűsítése: Gyöngyöstarján belterület 
5. Külterületi utak, árkok rendbetétele: Gyöngyöstarján külterület 
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6. Ipari park kialakítása: Gyöngyöstarján kül- és belterület 
7. Sportcsarnok, uszoda kialakítása: Gyöngyöstarján belterület 
8. Kerékpárút építése: Gyöngyöstarján kül- és belterület 
9. Erdei utak kijelölése: Gyöngyöstarján külterület. 

  
Indokoltnak látom beruházási hitel felvételét tervezni az esetlegesen elnyert, benyújtott, valamint 
a benyújtandó pályázatok saját erejének fedezetére.  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A működési, és felhalmozási kiadások részletes irányszámait nem áll módomban bemutatni, mivel 
azokról előzetes információval nem rendelkezem. A kiadások tervezése vonatkozásában csak 
irányelveket javaslok megfogalmazni, az alábbiak szerint: 

• a működési kiadásokat lehetőség szerint a működési bevételek keretein belül kell tartani, 
• a kötelezően ellátandó feladatok esetében – ahol a normatív támogatások nem nyújtanak 

fedezetet a feladat ellátására – vizsgálni kell a gazdaságosság lehetőségét, illetve más 
működtetési alternatívák keresését, 

• felhalmozási feladatokat csak a felhalmozási bevételek terhére, a rendelkezésre álló 
fedezet összegéig lehet vállalni. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban szereplő adatok nem 
tekinthetők véglegesnek, a költségvetés tervezése során változhatnak, természetesen az itt 
meghatározott irányelvek betartásával. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A takarékossági intézkedések közül az alábbiakat javaslom bevezetni: 
1. A beruházások és felújítások csak bárminemű hitelfelvétel nélkül valósíthatók meg. 
2. Az intézményvezetők a dologi kiadások felhasználásánál törekedjenek a gazdaságos és 
maradványt eredményező működésre. 

• A beruházások, felújítások csak abban az esetben legyenek elindíthatóak, ha a fedezetére 
szánt összeg elkülönítetten az önkormányzat rendelkezésére áll, így az elvégzett munka 
kifizetése nem okoz likviditási gondot; 

• A beruházási, felújítási feladattervben meghatározott célok szigorú betartása 
megtörténjen; 

• Az Intézményvezetők kötelezése az általuk vezetett egység teljes felülvizsgálatára, és a 
feltárt hiányosságok, illetve gazdasági stabilitást, és ésszerűsítést eredményező javaslatok 
elkészítésére. 

 
Kérem a koncepció megtárgyalását, javaslataik, véleményeik megtételét! 
 
Gyöngyöstarján, 2013. október 25. 
                                                                                                              Nagy Károly 
                                                                                                              polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

1. számú melléklet a 12/2008. (IX. 5.) rendelethez 
 
 
Sssz Eltérő használat célja, jellege  Mérték-

egysége 
1. Építőanyag tárolás, építési konténer és állványzat elhelyezése, 

építési felvonulási terület kialakítása 72 órát meghaladóan 
235 Ft/m2/nap 

2. Konténerben történő törmeléktárolás 72 órán túl (érvényes 
építési engedéllyel a kezdés bejelentését követő max. 2 évig) 

590 Ft/db/nap 

3. Konténerben történő törmeléktárolás 72 órát meghaladó 
időtartamra 

1180 Ft/db/nap 

4. Vendéglátó-ipari előkert  1180 Ft/m2/hó 
5. Alkalmi árusítás  350 Ft/m2/nap 
6. Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi 

tevékenység 
52500 Ft/jármű/év 

7. Mozgó bolt, jármű igénybevételével végzett kereskedelmi 
tevékenység 

5250 Ft/jármű/hó 

8. Üzlethez nem kötött mozgó kereskedelmi tevékenység 3000 Ft/árus/nap 
9. Épített pavilon üzemeltetés 1180 Ft/m2/hó 
10. Reklámbemutató, promóciós tevékenység 825 Ft/m2/nap 
11. Mutatványos tevékenység 115 Ft/m2/nap 
12. Üzemképtelen jármű    
a.)  - személygépkocsi 5900 Ft/jármű/hó 
b.)  - tehergépkocsi, autóbusz (3500 kg össztömeg alatti) 11800 Ft/jármű/hó 
13. Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok 

érvényes engedéllyel 5-12 m2-ig 
11800 Ft/db/hó 

14. Óriásplakátok (szabályozási terv alapján), multireklámok 
érvényes engedéllyel 12 m2 fölött 

Egyedi 
elbírálás, 
de 
minimum 
23800 

Ft/m2/hó 

15. Hirdetőtábla (5 m2-ig), közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat (portál), vitrin 

590 Ft/m2/hó 

16. Hirdetőtábla 5-12 m2-ig 960 Ft/m2/nap 
17. Transzparens kulturális, sport céllal Díjmentes Ft/m2/nap 
18. Transzparens üzleti és egyéb céllal 590 Ft/db/hó 
19. Hirdetőoszlop 5900 Ft/m2/hó 
20. Árubemutató vagy az üzlet külső homlokzatára függesztett áru 590 Ft/m2/hó 
21. Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet 

reklámmal 
115 Ft/m2/hó 

22 Előtető, védőtető, ernyőszerkezet alatti kitelepülés 590 Ft/m2/hó 
23. Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű 2350 Ft/db/nap 
24. Pótkocsi, félpótkocsi tárolása közterületen 11800 Ft/jármű/hó 
25. Forgatási helyszín közterület-igénybevételének legmagasabb díja 200 Ft/m2/nap 
26.  Technikai kiszolgálás közterület-igénybevételének legmagasabb 

díja 
150 Ft/m2/nap 

27.  Stáb parkolás közterület-igénybevételének legmagasabb díja 100 Ft/m2/nap 
Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák. 
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2. melléklet 

 

Támogatás megnevezése 2013. év (Ft) 

2013. évi 
normatíva/ 
feladatmutató 

2014. évi terv 
normatíva/ 
feladatmutató 

Polgármesteri Hivatal működése 29 770 000 
4 580 000 forint/ 

fő 
4 580 000 forint/ 

fő 
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 5 728 812   

Zöldterület gazdálkodás 3 637 447 
22 261 forint/ 

hektár 
22 300 forint/ 

hektár 
Közvilágítás* 3 958 300 - 283 110 Ft/km 
Köztemető fenntartás* 2 022 720 - 33 Ft/m2 
Közutak fenntartása* 1 790 366 - 150 000 Ft/km 
Általános támogatásokat csökkentő tétel -5 952 030  20% 
Egyéb önkormányzati feladat 6 579 900 2 700 forint/fő 2 700 forint/fő 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása (új) - - 100 Ft/m3 
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 47 535 515   

Óvoda dologi kiadásainak fedezete 3 726 000 
54 000 

forint/fő/év 
54 000 

forint/fő/év 

Óvodapedagógusok bére 16 992 000 

2 832 000 
forint/számított 
létszám/év és 
263 100 

forint/számított 
létszám/3 hónap 

3 990 000 
forint/számított 
létszám/év és  

34 000 
forint/számított 

létszám/3 
hónap 

Óvodai kisegítő dolgozók bére 5 984 000 

1 632 000 
forint/számított 
létszám/év 

1 632 000 
forint/létszám/év 

ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 26 702 000   
Családi napközi 1 072 800 268 200 forint/fő 268 200 forint/fő 
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA  ÖSSZESEN: 27 774 800   

Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés 6 936 000 
102 000 

forint/fő/év 
102 000 

forint/fő/év 
Szociális étkeztetés 2 214 400 55 360 forint/fő 55 360 forint/fő 
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA  9 150 400   
ÖSSZESEN: 84 460 715   

 

* a számítás módja megváltozik 
 



 176 

 
 
(Szecskő Zsolt részvétele nélkül folytatódik az ülés) 
 

V. napirend: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása  

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az Önkormányzat költségvetésének főösszege 4.914e Ft-tal nőtt a következő jogcímeken kapott 
támogatásoknak köszönhetően: 
- Szerkezetátalakítási tartalékra  2.382 e Ft 
- Ellátottak juttatásaira:   2.529 e Ft 
- Lakott külterületi feladatokra:           3 e Ft. 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 2013. évi 
költségvetésről szóló rendelet módosítására vonatkozó tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2013. (X.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2013.(II.8.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 

VI. napirend: Az Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatójának elfogadása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A költségvetési bevételek összesen 71 %-ban teljesültek. A vártnál nagyobb bevételt sikerült elérni 
a helyi adókból, különösen az iparűzési adóból, valamint a működési célú központosított 
előirányzatokból. 
Az ingatlan értékesítésből a tervezethez képest alacsony a bevétel. 
A költségvetési kiadások 67 %-ban teljesültek. 
A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások a tervezetnek 
megfelelően alakultak. Az ellátottak juttatásai, a felhalmozási kiadások is megfelelnek az 
előirányzatoknak. 
Az Önkormányzatnak likviditási gondja nem volt az elmúlt 9 hónapban, hitelt nem vett fel. 
A létszámadatok a tervnek megfelelőek. 
Szeptember 30-án 11 fő közmunkást alkalmazott az Önkormányzat. 
 
Bálint Ira: 
A bírságok, pótlékok mit tartalmaznak? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az adó késedelmes befizetése során késedelmi pótlékot számol fel a program. 
A bírság bevételnél a gyerektartást, a rendőrségi büntetést stb. kell érteni. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az Önkormányzat I-III. negyedéves 
tájékoztatóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
Önkormányzat I-III. negyedéves tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

VII. napirend: Indítványok, bejelentések 

 
1. Településfejlesztési koncepció 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki a településfejlesztési koncepcióra 
vonatkozó előterjesztést tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
településfejlesztési koncepcióra vonatkozó előterjesztést jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 
 
2. Dobó u. 7. alatti lakás bérleti szerződése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A határozati javaslatban szereplő bérleti díj havi összegénél elírás történt, a bérleti díj havi 
összege helyesen: 8.090 Ft. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a módosító indítvány figyelembevételével az előterjesztés részeként 
kiküldött, Dobó u. 7. szám alatti lakás és garázs bérletére vonatkozó határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 67/2013. (X. 31.) határozata 
 

a Dobó u. 7. szám alatti lakás és garázs bérletéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dobó u. 7. szám 
alatti lakás és garázs bérletéről szóló előterjesztést és 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 hozzájárul, hogy Dajka Róbert r. törzsőrmester Gyöngyösi 
Rendőrkapitányságnál szolgálati viszonya időtartama alatt az önkormányzat korlátozottan 
forgalomképes vagyonába tartozó, Gyöngyöstarján, Dobó u. 7. szám alatti ingatlanon található 
lakás és garázs bérletére határozatlan időre szerződést kössön. A bérleti díj havi 8090 Ft, tárgyi 
adómentes. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a bérleti szerződést Dajka Róberttel 
kösse meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
3. Kovács László és Tóth Szilvia Önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A jelenlegi rendezési terv alapján, minimum 20 ha nagyságú az a terület, melyre építkezni lehet. 
Tehát Kovács László és társa az általuk kért területre borászati üzem építésére nem kapnának 
építési engedélyt. Nem beszélve arról, hogy a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a 
kért, 0234/11 hrsz.ú ingatlant az Önkormányzat nem kívánja értékesíteni. Ezen kívül a 0234/8 
hrsz-ú, 0234/9 hrsz-ú, valamint a 0234/10 hrsz-ú területek magántulajdonban vannak. 
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Beszélt Kovács Lászlóval, és kérte, mondja meg, mi az a legkisebb nagyságú terület, amire 
szüksége lenne ahhoz, hogy a borászati üzemet felépíthesse. Konkrét választ még nem kapott. 
 
Jenei Károly: 
A kért „ Cserepes” elnevezésű területet nem szabad értékesíteni, helyette fel kell ajánlani a Borjú-
máji területet.  
 
Nagy Károly: 
Javasolja a képviselőknek, hogy a kérelmezők részére az önkormányzat tulajdonában álló 1061 és 
1073 hrsz-ú ingatlanokat kínálják fel megvételre. 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely az 
önkormányzati ingatlan megvétel felajánlására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Agrion West Kft. 
kérelmét önkormányzati ingatlan megvásárlásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni a Gyöngyöstarján, külterület 0234/11 hrsz-ú 
ingatlant. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kérelmező részére az önkormányzat 
tulajdonában álló 1061 és 1073 hrsz-ú ingatlanokat kínálja fel.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 68/2013. (X. 31.) határozata 
 

önkormányzati ingatlan megvételre felajánlásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Agrion West Kft. 
kérelmét önkormányzati ingatlan megvásárlásáról és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni a Gyöngyöstarján, külterület 0234/11 hrsz-ú 
ingatlant. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kérelmező részére az önkormányzat 
tulajdonában álló 1061 és 1073 hrsz-ú ingatlanokat kínálja fel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
4. Gyógyszertár helyzete 
 
Nagy Károly: 
Annak érdekében, hogy Gyöngyöstarjánban mielőbb legyen gyógyszertár folyamatosan 
tárgyalásokat folytatnak a gyöngyösi gyógyszertárakkal. A jelenlegi jogszabály alapján a Richter 
gyógyszertárnak van joga ahhoz, hogy a községben fiókgyógyszertárat létesítsen. Egyéb okok miatt 
az engedély aláírására még 1-2 hónapot várni kellene. A falu lakosságának azonban igen nagy 
szüksége lenne a gyógyszertári szolgáltatásra, az Önkormányzat nem szívesen várna még 
hónapokat az engedélyre. Hosszú tárgyalásokat követően a Richter gyógyszertár hajlandó 
lemondani az elővásárlási jogáról, így a lemondást követően a községben fiókgyógyszertár 
létesítésére a Deák Ferenc utcai, illetve az Erzsébet gyógyszertár jogosult. Az Erzsébet 
gyógyszertár igen komolyan érdeklődik a lehetőségekről, az esetleges átalakításokról. 
Elképzelhető, hogy november első hetében szakemberrel fogja megnézetni a helyiséget, az 
esetleges átalakítások miatt. Nagyon jó lenne, ha még ebben az évben megnyílna a szolgáltatás a 
lakosság részére. 
 
5. Mozgássérültek Heves megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának támogatása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 10.000 Ft-tal támogassák az Egyesületet. 
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Más javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
Mozgássérültek Heves megyei Egyesület Gyöngyösi Csoportjának támogatására vonatkozik, 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„ Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. „ 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 69/2013. (X. 31.) határozata 
 

a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatásáról 
 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
 
6. Intézményi Tanács megalakulása az iskolában 
 
Nagy Károly: 
Jogszabályi előírás alapján az általános iskolában, kötelezően meg kell alakítani az Intézményi 
Tanácsot, amely négy főből áll. A Tanácsban képviselteti magát az iskola, az önkormányzat, a 
fenntartó, és a szülő. Javasolja, hogy az Önkormányzat az Intézményi Tanácsba a mindenkori 
polgármestert delegálja. 
Más javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
gyöngyöstarjáni Általános iskola Intézményi Tanácsára vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011 évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola intézményi 
tanácsába Gyöngyöstarján Község mindenkori polgármesterét delegálja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről a Gyöngyöstarjáni 
Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa. „ 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 70/2013. (X. 31.) határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola intézményi tanácsáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011 évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola intézményi 
tanácsába Gyöngyöstarján Község mindenkori polgármesterét delegálja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről a Gyöngyöstarjáni 
Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  15 napon belül 
 
7. Szemétszállítással kapcsolatos problémák 
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Nagy Károly: 
A hulladékokról szóló törvény értelmében 2013 évvégéig minden hulladékszállítással kapcsolatos 
szolgáltatási szerződést újból meg kell kötni.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek lebonyolítási költsége több 100.000 Ft, és több 
hónapig is eltarthat. Nem beszélve arról, egyáltalán nem biztos, hogy az eljárás eredményes lesz. 
 
Jenei Károly: 
Kérdésként merül fel, hogy a jelenlegi közszolgáltató rendelkezik-e a jogszabályban előírt 
engedélyekkel. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A hulladékokról szóló törvény alapján a hulladékszállítást végző szolgáltatónak rendelkeznie kell a 
törvényben meghatározott közszolgáltatási engedéllyel, valamint minősítő okirattal.  
A jelenlegi szolgáltató az egyik engedéllyel rendelkezik, a másiknak a beszerzése – a szolgáltató 
tájékoztatása alapján – folyamatban van. Ismerteti az idevonatkozó jogszabályt. 
Konzultált e tárgyban a Heves Megyei Kormányhivatal illetékesével és közbeszerzési szakértővel 
is, akiknek az a véleménye, hogy az idevonatkozó jogszabály értelmében annak a jelenleg is 
közszolgáltatást végző szervezetnek, aki 2014. január 1-én nem rendelkezik minősítő okirattal, 
illetve nem kötött közszolgáltatási szerződést az önkormányzattal, annak 2014. július 1-ig be kell 
szereznie a minősítő okiratot, illetve meg kell kötnie az önkormányzattal a közszolgáltatási 
szerződést. Az új szerződést a következő időszakra, legfeljebb 10 év időtartamra kell megkötni, és 
természetesen meg kell előznie a közbeszerzési eljárásnak. 
 
Jenei Károly: 
Jó lenne megtudni, hogy mennyibe kerülne a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. 
 
Nagy Károly: 
Az után is jó lenne utánanézni, hogy melyik az a közszolgáltató, aki rendelkezik az előírt 
engedélyekkel és ez által megnyerhetné a közbeszerzési eljárást. 
 
Jenei Károly:  
Tudomása szerint a Hatvani és a Lőrinci Önkormányzat is folytat szemétszállítási közszolgáltatási 
tevékenységet. 
 
Nagy Károly: 
 Javasolja, ne döntsenek most a közbeszerzésről, de mérjék fel, annak költségkihatását, valamint 
vegyék számításba azon szervezeteket, akik számításba jöhetnek a szemétszállítás 
vonatkozásában. 
Más javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, 
amely a szemétszállítási közszolgáltatásra vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy mérje fel a község szemétszállítási közszolgáltatás ellátására jogosult és alkalmas 
gazdasági társaságokat, valamint a közszolgáltató kiválasztásához szükséges közbeszerzés eljárás 
lebonyolítására kérjen árajánlatot dr. Szilvási Dénes ügyvéd, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadótól.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 71/2013. (X. 31.) határozata 
 

a szemétszállítási közszolgáltatás ellátásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy mérje fel a község szemétszállítási közszolgáltatás ellátására jogosult és alkalmas 
gazdasági társaságokat, valamint a közszolgáltató kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására kérjen árajánlatot dr. Szilvási Dénes ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadótól 
(3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.) 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2013. november 21. 



 181 

 
8. Étkeztetésről szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Nem érti a pedagógusok kérelmét, hiszen állandóan panaszkodnak, hogy egyre rosszabb az ebéd.  
Mégis ott szeretnének ebédelni? 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Sajnos egyre gyakrabban azt tapasztalja, hogy mirelit anyagokból készülnek a levesek, a 
főzelékeket pedig nagyon lisztesen készítik el. Frissen melegen még ehető, de, ha már meghűlt, 
egészben ki lehet fordítani az ételhordóból. 
 
Jenei Károly: 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy megadja az étkezési kedvezményt a 
pedagógusoknak, akkor meg kell adni mindenkinek. Konkréten gondol itt az egészségügyben 
dolgozókra, és a hivatal dolgozóira. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, étkeztetésről szóló rendelet 
módosítását elutasítja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
étkeztetésről szóló rendelet módosításával nem ért egyet, azt nem fogadja el. 
 
9. Szociális rendelet módosítása 
 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület augusztusi ülésén úgy döntött, hogy Porkoláb Antal részére, akinek a nyáron 
a háza teljes egészében leégett, lakhatatlanná vált, 2013. augusztus 1-től 2013. december 31-ig, 
havi 30.000 Ft összegű lakbértámogatást biztosít. Az összeg átutalására még nem került sor, mert 
a hatályos helyi szociális rendelet ezt nem teszi lehetővé. Ahhoz, hogy az augusztusi határozat 
végrehajtásra kerüljön módosítani szükséges a szociális rendeletet, még pedig úgy, hogy a 
Képviselő-testület minimum 2, maximum 6 hónapra állapíthat meg időszaki támogatást, és a havi 
összege nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot. 
Megkérdezi, van-e valakinek más indítványa, javaslata. 
Más javaslat, módosító indítvány nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi rendelet 
tervezetet – amely a szociális rendelet módosítására vonatkozik – elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze: 
„ Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 57. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
1. §  A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (II.8.) önkormányzati rendelet 15/A § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
(1) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben kérelemre vagy hivatalból évente legfeljebb egy 
alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül s Képviselő-testület minimum 2, maximum 6 
hónapra állapíthat meg időszaki támogatást és havi összege nem haladhatja meg a 30.000 
forintot. „ 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2013. (X.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2013.(II.8.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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10. Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám alatti lakos lakbértámogatása  
 
Nagy Károly: 
Az augusztusban hozott határozat teljesítésére a fent említettek miatt nem került sor, ezért 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Porkoláb Antal részére november 1-jétől 5 hónapon 
keresztül biztosítsák a havi 30.000 Ft összegű lakhatási támogatást. 
Megkérdezi van-e valakinek más javaslata. 
Más javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal egyetért, amely 
Porkoláb Antal lakbértámogatására vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
„Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám alatti lakos lakástűz-károsult részére a Képviselő-testület, 
lakhatásának biztosítása érdekében 2013. november 1-jétől 5 hónapon keresztül havi 30 000 Ft 
összegű lakbértámogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Porkoláb Antalt 
értesítse. 
 
A Képviselő-testület 53/2013. (VIII. 8.) számú határozata hatályát veszti. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 72/2013. (X. 31.) határozata 
 

Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám alatti lakos lakbértámogatása 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám alatti lakos lakástűz-károsult részére a Képviselő-testület, 
lakhatásának biztosítása érdekében 2013. november 1-jétől 5 hónapon keresztül havi 30 000 Ft 
összegű lakbértámogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról Porkoláb Antalt 
értesítse. 
 
A Képviselő-testület 53/2013. (VIII. 8.) számú határozata hatályát veszti. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 20 óra 30 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

Jenei Károly 
alpolgármester 

Bálint Ira 
képviselő 

 


