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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én  

     17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

Az ülés helye: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Rákóczi u. 1.) 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Szecskő Zsolt 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (17 óra 30 perctől) 
Csontos József (17 óra 35 perctől) 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Dobre András Polgárőr Egyesület Elnöke 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
 Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
 Török Istvánné igazgatási előadó 
 Pálosi Györgyné közművelődési előadó 
 Varnyu Rita közművelődési előadó 
 Feketéné Reviczki Hajnalka közművelődési 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 településfejlesztési koncepció megtárgyalása 
                Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
                  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
IV. napirend: A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási megállapodás  

 módosítása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
V. napirend: A 2014. évi munkaterv elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VI. napirend: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

  felülvizsgálata 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
VII. napirend: Indítványok, bejelentések 

  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 
- A két testületi ülés közé esett a Mindenszentek ünnepe. Sok probléma adódott a temető nyitva 
tartásával, a forgalmi renddel kapcsolatban. A későbbi problémák elkerülése miatt a jövő évi 
munkatervben szerepel a temetővel kapcsolatos rendeletmódosítás. A legjobb megoldásnak azt 
tartotta, hogy kikérje a legérintettebbeknek, az Egyházközösség képviselőinek a véleményét. Ezen 
az ülésen már az Egyházközösség véleményét figyelembe véve lehet megtárgyalni a temető 
üzemeltetésére vonatkozó rendelet tervezetet.  
- A szeméttelep rekultivációja befejeződött, a kiviteli tervek a rendelkezésre állnak, bárki 
megnézheti. 
- A közmeghallgatást 2013. november 11-én megtartották. 
- Az iskolában a Márton napi rendezvény nagy sikerrel zárult. 
- A Kőbányától 72 tonna követ kapott az Önkormányzat, amely az útpadkák kezelésére kerül 
felhasználásra. 
- December 14-én a „Lucázás” nagy sikerrel lezajlott. Ez úton is megköszöni minden résztvevő 
segítését. 
- A Napköziotthonos Óvoda kéményeiből veszélyes darabok hullottak a tetőre, ezért sürgősséggel 
le kellett azokat bontani. Mind három kéményt le lehetett bontani, mivel azok használaton 
kívüliek. A Képviselő-testület korábbi kérésének megfelelően, hogy a kivitelezések során helyi 
vállalkozókat bízzon meg az Önkormányzat a munka elvégzésével, két helyi vállalkozóval vette fel 
a kapcsolatot. Harangozó László azt nyilatkozta, hogy nem tudja elvállalni a munkát, mivel 
visszaadta a vállalkozását. Debreceni János a sok munkára való hivatkozásra utasította vissza a 
felkérést. Ezt követően két külsős cégtől kért árajánlatot. Az F-bau és társai Kft., aki a sportpálya 
melletti terület felújítását végzi, 825.000 Ft-os árajánlatot adott, míg a Thinter Metál Kft. 
286.700 Ft-ért vállalta a munkát. A rendkívüli balesetveszély és az árajánlatok egyértelműsége 
miatt saját hatáskörben intézkedett és az alacsonyabb összegű árajánlatot adót bízta meg a munka 
elvégzésével.  
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, 
hozzászólás nélkül 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul 
veszi. 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(a tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, hozzászólás nélkül 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Bizottság a Bursa Hungarica pályázattal, átmeneti segélyekkel, 
illetve születési támogatásokkal kapcsolatban döntött. Megvitatta továbbá a Bizottság a helyi 
szociális rendelet tervezetet is. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját, 4 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
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4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Bálint Ira: 
A két ülés között a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság nem tartott ülést. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság bejelentését, 4 
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: 
 

- A 65/2013.(X.31.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a belső 
ellenőrzési feladatok ellátásáról. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a 
szerződést megkötötték Bényász Jánosnéval. 

- Az 58/2013.(IX.5.) számú határozatában a Képviselő-testület Dudeláné Kiss 
Anna dalestjének támogatásáról döntött. A támogatási összeg átutalásra került. 

- A 67/2013.(X.31.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Dobó utca 
7. szám alatti lakás és garázs bérletéről. A szerződés aláírásra került. 

- A 60/2013.(IX.5.) számú határozatában a Képviselő-testület forgalmi tükör 
elhelyezéséről döntött. A tükör felszerelése megtörtént. 

- A 70/2013. (X. 31.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az Iskola 
intézményi tanács megalakulásáról. Az alakuló ülést megtartották, bár nem teljes 
létszámmal. A Szülői Munkaközösség részéről lett megválasztva a Tanács Vezetője. 
Érdemi munka még nem történt, egy formai megalakulásról beszélhetnek. 

- A 69/2013. (X.31.) számú határozatában a Képviselő-testület a mozgássérültek    
   támogatásáról döntött. A Képviselő-testület által megszavazott támogatás átutalása      
   megtörtént. 
- A 64/2013.(X.31.) számú határozatában a Képviselő-testület a Sportkör 
támogatásáról döntött. Az összeg átutalásra került. 

- A 71/2013. (X. 31.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
szemétszállítási közszolgáltatás ellátásáról. E téma a mai ülésen napirendként 
szerepel. 

- A 68/2013. (X.31.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az   
   önkormányzati ingatlan megvételre való felajánlásról. A Képviselő-testület döntéséről   
   nevezett személy értesítve lett, de visszajelzést még nem kapott az Önkormányzat.      

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt 
határidejű határozatokra vonatkozó jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés.) 
 

II. napirend: A településfejlesztési koncepció megtárgyalása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
(Csontos József részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A lakosság részéről három kérés érkezett a koncepcióval kapcsolatban. 
A Sósi-réti terület jelenlegi tulajdonosa kérte, hogy a településrendezési terv legalább kétszintes 
épületek építését tegye lehetővé. 
Bezzeg Enikő kérte a 06/47 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását. A belterületbe való vonás 
költségeit a kérelmező magára vállalta. 
Szóbeli megkeresés is érkezett az Önkormányzathoz, miszerint Juhász René a Klapka utca végén 
szeretne egy vendéglátó egységet kialakítani, melyhez a terület belterületbe vonására van szükség. 
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Dr. Szecskő Tamás: 
A Natura 2000 övezetben 2 % beépítés engedélyezhető? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
5 % beépítés engedélyezhető. 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
A Sósi-réti terület különleges idegenforgalmi övezeti besorolásban van, ahol a telek beépítettsége 
legfeljebb 25 %? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Jelenleg így van. 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
Ezek szerint a 25 % beépítettség módosulna 5 %-ra.  Amennyiben, ha a környezetvédelmi 
hatóságok nem jeleznek vissza, marad a 25 % beépítettség? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Valószínűleg igen. 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
Kéri, jelezzék a rendezési terv készítői felé, hogy ne szigorítsák az építési feltételeket, hiszen 
minden építkezés engedélyhez kötött, s emiatt az építési hatóság úgy is meg fogja nézni a terveket. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A meglévő szabályozást szeretné a tervező is megvédeni. 
 
Jenei Károly: 
Dr. Szecskő Tamás kérése egy speciális. Véleménye szerint a probléma megoldását rá kell bízni az 
építési hatóságokra.  
A külterület belterületbe való vonását nem támogatja. Nem ért azzal egyet, hogy a mezőgazdasági 
út mellé lakóingatlan kerüljön, ami véleménye szerint esztétikailag sem egy szép látvány lenne. 
 
Nagy Károly: 
A tervezőnő sem támogatja, hogy egy nagy teherforgalmú út mellé nagyobb fejlesztést hajtsanak 
végre. 
 
Bálint Ira: 
Bezzeg Enikő nem lakóingatlant kíván létrehozni, hanem üdülőházat szeretne építeni. Úgy 
gondolja, ha a kérelmező mindenféle költségek megfizetését felvállalja, az Önkormányzatnak nem 
lenne szabad meggátolnia a tervének a megvalósítását. 
Valami más ingatlant fel kellene ajánlani a kérelmezők részére, gondol itt Bezzeg Enikőre és 
Kovács Lászlóra is.  
A Borjú-máji terület baloldalán is meg lehetne valósítani Kovács László elképzelését, de úgy tudja, 
hogy az nem az Önkormányzaté. 
 
Nagy Károly: 
Valóban az a terület nincs az Önkormányzat tulajdonában, a tulajdonjogot csak kisajátítással 
szerezhetnék meg. 
 
Jenei Károly: 
A kisajátítás rengeteg pénz, ezért csak akkor kellene elindítani, ha már konkrét jelentkező van. 
 
Nagy Károly: 
A kisajátítás nagyon sok feltételhez van kötve, és igen költséges is. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Megváltoztak a kisajátításra vonatkozó szabályok. Leginkább önkormányzati, állami feladatok 
ellátására lehet végrehajtani a kisajátítást. 
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Szecskő Zsolt: 
Ha arra a területre ipari üzem kerül, utána nagyon nehéz lesz az építési telkek kialakítása, illetve 
azok értékesítése. 
 
Jenei Károly: 
Erről a témáról akkor kell beszélni, ha konkrétan elmondja valaki, mit akar oda létesíteni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nagyon meg kell gondolni, hogy feláldozzák-e azt a területet egy ipari üzem létesítésére, ahová 
építési telkeket kívánnak kialakítani. 
 
Bálint Ira: 
El kellene kezdeni a kisajátítás lebonyolítását, mivel az egy hosszadalmas folyamat, hogy mikor 
konkrét igény érkezik a területre vonatkozóan, akkor az már az önkormányzat tulajdonában 
legyen. 
 
Jenei Károly: 
Konkrét elképzelést, tervet még nem kapott az önkormányzat a kérelmezőtől. Jelenleg egy 
területre vonatkozó igény érkezett, de semmi konkrétum. 
Megoldás lehet az is, ha a kérelmező a terület tulajdonosainak tesz vételi ajánlatot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az elképzelés jó, de a 15 tulajdonossal, sokkal nehezebb megegyezni, mint az önkormányzattal – 
minden bizonnyal a kérelmező is így gondolja. 
Érdekes lehet azonban a terület vételára is, milyen összeg kerülne megállapításra? 
 
Jenei Károly: 
Annak idején kikalkulálták az építési telkek árát, ami kb. 3.000.000 Ft volt, akkor. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azon az áron biztosan nem lehetne megvásárolni. 
 
Nagy Károly: 
Személy szerint kérte Kovács Lászlót, hogy nyújtson be az Önkormányzathoz egy látványtervet, de 
azóta nem jelentkezett. 
 
Jenei Károly: 
A Hatház utcai telekhatár pontosításának intézése hol tart? 
 
Nagy Károly: 
A Hatház utcában önkormányzati területet kerítettek be, kerítéssel utakat zártak le. Kérték az 
eredeti állapot visszaállítását. Ez ügyben ügyvédi segítséget kért az önkormányzat. 
 
Juhász René: 
A Klapka utca végén vendéglátó egységet kíván kialakítani. 1540 m² nagyságú külterületről van 
szó, amely az édesanyja tulajdonában van. Ennek a területnek a belterületbe vonását kéri úgy, 
hogy a költségeket vállalja. Gondolta még azt is, hogy a Sósi-réti zártkerteken is ki lehetne 
alakítani egy vendéglátó egységet, de azok a területek magántulajdonban vannak, illetve kis 
alapterületű építmény helyezhető el rájuk. 
 
Jenei Károly: 
A Klapka utcát csak a Virág utca felől lehet megközelíteni, így a vendéglátó egység kialakítása nem 
lenne egyszerű dolog. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Klapka utcára beépítési korlátozás van érvényben, miszerint a terület 2-3 %-a építhető csak be. 
 
Juhász René: 
Ezt a beépítési %-ot kéri megemelni. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja Juhász Renének, hogy írásban adja be a kérelmét. 
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Szecskő Zsolt: 
Arra kell törekedni, hogy a község rendezési terve ne tartalmazzon szigorúbb előírásokat, 
feltételeket, mint az országos szabályozás. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mezőgazdasági területek megváltoztatására nem érkezett észrevétel, és a lakosság részéről sem 
sérelmezte senki a településfejlesztési koncepcióban foglaltakat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy kell kialakítani a koncepciót és majd a rendezési tervet is, hogy az országos szabályozástól az 
rosszabb, szigorúbb feltételeket ne állapítson meg a lakosság részére. 
 
Jenei Károly: 
Speciális, különleges területre nem az országos szabályozás az irányadó. 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, célszerű lenne levenni a napirendről e témát, és akkor megtárgyalni, amikor a 
tervezőnő is jelen van az ülésen. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez még nem az építési szabályzat, most még csak a településfejlesztési koncepcióról kell döntenie 
a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
Kéri, hogy a konkrét kérdésekről döntsön a Képviselő-testület. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Képviselő-testületnek négy kérdésben kell meghoznia a döntést: 

 
-  Sósi-réti területen (0386 hrsz) a kérelemnek megfelelően a beépítési % változásáról,    
   illetve kétszintes ház építhetőségéről,  
- A 06/47, hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról, 
- Zártkerti ingatlanok beépítési %-ának emeléséről, 
- Településfejlesztési koncepció elfogadásáról. 

 
Nagy Károly: 
A mai ülésen számokról nem kell döntenie a Képviselő-testületnek, így a településfejlesztési 
koncepció elfogadható. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, amely a Sósi-réti területen (0386 
hrsz) a beépítési % -ra, illetve kétszintes épületek elhelyezésére vonatkozik, kézfelemeléssel 
jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátra Oázis Kkt. 
kérelmét a Gyöngyöstarján külterület 388 hrsz-ú ingatlannal összefüggő településrendezési 
eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Sósiréti Különleges idegenforgalmi területen lehetővé kívánja tenni 
kétszintes épületek építését, de a jelenleg hatályos beépítési arányon nem kíván változtatni. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatát ennek megfelelően készíttessék elő. „ 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 75/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

Településfejlesztési koncepcióhoz benyújtott vélemény elfogadásáról - Sósirét 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátra Oázis Kkt. 
kérelmét a Gyöngyöstarján külterület 388 hrsz-ú ingatlannal összefüggő településrendezési 
eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület a Sósiréti Különleges idegenforgalmi területen lehetővé kívánja tenni 
kétszintes épületek építését, de a jelenleg hatályos beépítési arányon nem kíván változtatni. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatát ennek megfelelően készíttessék elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 06/47 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bezzeg Enikő 
kérelmét a Gyöngyöstarján külterület 06/47 hrsz-ú ingatlannal összefüggő településrendezési 
eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Gyöngyöstarján külterület 06/47 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását nem 
támogatja, a belterület fejlesztése a nagy teherforgalmú mezőgazdasági elkerülő út irányába nem 
indokolt. 
 
A Képviselő-testület nem zárkózik el a kérelem ismételt megtárgyalásától a felülvizsgálat későbbi 
szakaszában, amennyiben a kérelmező a területfelhasználás célját és mértékét megjelöli. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a kérelmezőt a 
határozatról értesítse. „ 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 76/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

Településfejlesztési koncepcióhoz benyújtott vélemény elutasításáról - Hóvirág 
utcai belterület bővítés 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bezzeg Enikő 
kérelmét a Gyöngyöstarján külterület 06/47 hrsz-ú ingatlannal összefüggő településrendezési 
eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Gyöngyöstarján külterület 06/47 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását nem 
támogatja, a belterület fejlesztése a nagy teherforgalmú mezőgazdasági elkerülő út irányába nem 
indokolt. 
 
A Képviselő-testület nem zárkózik el a kérelem ismételt megtárgyalásától a felülvizsgálat későbbi 
szakaszában, amennyiben a kérelmező a területfelhasználás célját és mértékét megjelöli. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a kérelmezőt a 
határozatról értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, amely a mezőgazdasági kertterületek 
beépítési arányára vonatkozik, egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Juhász René 
kérelmét a mezőgazdasági kertterületekkel összefüggő településrendezési eszközök 
felülvizsgálatával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a mezőgazdasági kertterületek beépítési arányát az országos szabályozásnak 
megfelelően kívánja szabályozni. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatát ennek megfelelően készíttessék elő.”  
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 77/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

Településfejlesztési koncepcióhoz benyújtott vélemény elfogadásáról - 
mezőgazdasági kertterületek szabályozásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Juhász René 
kérelmét a mezőgazdasági kertterületekkel összefüggő településrendezési eszközök 
felülvizsgálatával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a mezőgazdasági kertterületek beépítési arányát az országos szabályozásnak 
megfelelően kívánja szabályozni. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatát ennek megfelelően készíttessék elő. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a településfejlesztési koncepcióra 
vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
településfejlesztési koncepcióját e határozat mellékleteként jóváhagyja.” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 78/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
településfejlesztési koncepcióját e határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 

III. napirend: A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
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: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 79/2013. (XII. 19.) határozata a 

 
2014. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
1. melléklet a 79/2013. (XII. 19.) határozathoz 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK, ILLETVE ANNAK   
FELÜGYELETE ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ 

 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 
2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

 
Jóváhagyta: Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

79/2013. (XII.19 ) határozatával 
 
 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések 
 
Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal 
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. 
Az Áht. 61. § (4) bekezdés szerint az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg. 
 
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzési 
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv 
megvalósítsa a következő fő célokat: 
- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa 
végre, 

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és 
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű 
használattól. 

 
A Bkr. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével készíti el a stratégiai ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési tervet. 
 
A Bkr. 31. §-a kimondja, hogy a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési 
tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési 
tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, 
valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési 
terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni 
kell. 
 
Az éves ellenőrzési terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás kitért a költségvetési szervek jogi 
státuszára, a foglalkoztatottak számára, a költségvetési szerv költségvetési főösszegére, valamint a 
kockázatelemzés során azon pénzügyi folyamatokra, melyek az adott szervet jellemzik. Továbbá 
lehetőséget biztosított arra, hogy az adatszolgáltatásért felelős egyéb általa kockázatosnak és 
ellenőrzésre szoruló területet is megjelöljön. 
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A kockázatelemzés alapját a Belső Ellenőrzési Kézikönyv útmutatása alapján készítette el a 
Társulás belső ellenőrzési vezetője. 
 
A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza 
a költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat. 
A kockázatelemzés célja az egyes folyamatok kockázatának mértékét megállapítani, a magas 
prioritású rendszereket beazonosítani. A rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők súlya 
alapján végeztük el.  
Kockázati tényezőként került meghatározásra a pénzügyi folyamatokban: 

a) az ellenőrzési feladatok beépítettsége, 
b) a folyamatban történt változások az utóbbi két évben, 
c) a folyamat összetettsége,  
d) a szervezet működésében betöltött funkciója,  
e) külső fél által gyakorolt befolyás, 
f) az utolsó ellenőrzés óta eltelt idő,  
g) a folyamat működésében jelentkező problémák,  
h) a pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége,  
i) a folyamat jövőre gyakorolt hatása,  
j) a folyamatot végző munkatársak képzettsége, tapasztaltsága. 

 
A kockázati tényezők mellé súlypárok kerültek meghatározásra, melyek segítették a 
kockázatelemzést. A legmagasabb kockázati tényezők adták a legmagasabb pontszámokat. 
Az elkészített a kockázatelemzéshez szükséges adattáblákat a jegyző koordinációja mellett az 
önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve ellenőrzéssel érintett egyéb szervezeteknek a 
vezetői - a belső ellenőrzési vezető által meghatározott tartalommal - megküldték az éves 
tervezéshez. 
 
A beérkezett adatszolgáltatás alapján megvizsgálásra került, hogy mely költségvetési szervnél nem 
volt az elmúlt két évben belső ellenőrzés, mely szerveknél tér el jelentősen a kockázati tényezők 
mutatója, valamint kiszámolásra került a jövő évben rendelkezésre álló ellenőrzési napok száma.  
 
Az adatszolgáltatás, a kockázatelemzés alapján és a felállított prioritások, valamint a belső 
ellenőrzés rendelkezésére álló várható erőforrásokon alapuló éves ellenőrzési terv tervezetét a 
munkaszervezet vezető készítette el. 
A fentiek alapján került elkészítésre a 2014. évi ellenőrzési terv. 
 
       
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata illetve annak felügyelete, irányítása alá 
tartozó költségvetési szervekre jutó ellenőrzési napok száma 2014. évben: 
 
Ellenőrzési napok száma összesen: 15 nap 
 
Ellenőrzési napok száma ellenőrzési típusonként: 
 
- szabályszerűségi ellenőrzés 0 nap 
- pénzügyi ellenőrzés 5 nap 
- rendszerellenőrzés 10 nap 
- teljesítmény ellenőrzés 0 nap 
- informatikai rendszerek ellenőrzése 0 nap 
 

2014. évi belső ellenőrzési terv 
1. számú ellenőrzés 
 

A ellenőrzött szervezeti egység: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 

Az ellenőrzés tárgya: 2013. évi beszámoló ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: 2013. évi beszámoló ellenőrzése során a költségvetési 

gazdálkodás, az azt alátámasztó dokumentumok 
ellenőrzése 

Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.-2013. december 31. 
Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 
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Az ellenőrzés módszerei: Dokumentum vizsgálat 
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2013. I-II. negyedév 
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 
Az ellenőrzésre tervezett napok 
száma: 

10 nap 

Azonosított kockázati tényező: Új költségvetési szervek (Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal, Mátraaljai Önkormányzatok 
Egészségügyi Társulása) gazdálkodásának hatása az 
Önkormányzat költségvetésére 

 
2. számú ellenőrzés 
 

A ellenőrzött szervezeti egység: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Konyha 

Az ellenőrzés tárgya: Készletgazdálkodás  
Az ellenőrzés célja: Óvodai készletgazdálkodás indokoltságának vizsgálata 
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1-jétől az ellenőrzés időpontjáig 
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 
Az ellenőrzés módszerei: dokumentumelemzés 
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. IV. negyedév 
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 nap 
Az ellenőrzésre tervezett napok 
száma: 

5 nap 

Azonosított kockázati tényező: Feladatfinanszírozás megvalósításának nehézségei a 
gyakorlatban 

 
 
Ellenőrizendő időszak minden tervezett vizsgálat esetén: 
 

2013.  január 1-jétől az ellenőrzés időpontjáig. 
 
Ellenőrzés célja: minden egyes ellenőrzés vonatkozásában az aktuális Ellenőrzési 
programban kerül megfogalmazásra. 
 
Az egyes ellenőrzési típusok tartalma: 
 

Rendszerellenőrzés: Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, 
beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, 
szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre 

Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos 
jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 

Pénzügyi ellenőrzés: Az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint ezek 
alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése. 

Teljesítmény-ellenőrzés: Az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól 
körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének a vizsgálata 
 
 

IV. napirend: A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási 
megállapodás módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági, illetve adminisztratív feladatai plusz munkát 
jelentenek. Ezért a plusz munkáért jár valamilyen többletjuttatás? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Eddig plusz juttatás megállapítására nem került sor. A 2014. évi költségvetés tárgyalásakor lehet 
kérni. Kézzel fogható költségek jelentkeznek, a zárszámadáskor a települési önkormányzatok 
viselik a kiadásokat. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, hétvégi-
hétközi ügyeletre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 80/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodás 
módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai 
Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Társulási 
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint: 
 
1.1.) A Társulási Megállapodás 4. pontjában „Gyöngyöspata Község Önkormányzata” szövegrész 
„Gyöngyöspata Város Önkormányzata” szövegrészre módosul. 
 
1.2.) A Társulási Megállapodás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A társulás döntéshozó szerve Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 
Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács). A Társulási Tanácsba a 
tagönkormányzatok képviselőtestületei a mindenkori polgármestert delegálják. 
 A társulás tagjait a következő polgármesterek képviselik: 

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata nevében: Szabó Ferenc polgármester 
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata nevében: Vernyihel Lívia polgármester 
Gyöngyöspata Város Önkormányzata nevében: Juhász János Oszkár polgármester 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevében: Nagy Károly polgármester 
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata nevében: Szolcsák Gyula Zsolt polgármester 
Karácsond Község Önkormányzata nevében: Földi Csaba polgármester 
Nagyréde Község Önkormányzata nevében: Balázs József polgármester 
Szűcsi Község Önkormányzata nevében: Berta István polgármester” 

 
1.3.) A Társulási Megállapodás 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Társulást a Társulási Tanács elnöke képviseli, akit a társulási tanács tagjai maguk közül 
választanak titkos szavazással, minősített többséggel. A Társulási Tanács elnökének 
helyettesítésére a társulási tanács tagjai maguk közül választanak titkos szavazással, minősített 
többséggel alelnököt.” 
 
1.4.) A Társulási Megállapodás 31. pontjában az „elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „alelnök” 
szövegrész lép. 
 
1.5.) A Társulási Megállapodás 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Társulási Tanács: 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési 
ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárás esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi 
ügy tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 



 211 

1.6.) A Társulási Megállapodás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével 
rendelkező, azaz legalább öt tag jelen van.” 
 
1.7.) A Társulási Megállapodás 38. pont bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Társulási Tanácsban részt vevő tagok több mint felének igen szavazata és általuk képviselt 
lakosságszámának több mint a fele szükséges:” 
 
1.8.) A Társulási Megállapodás 40/A. ponttal egészül ki: 
„40/A. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott határozatával a 
naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt 
kötelezettségének ismételt írásbeli felhívásra, legkésőbb a felhívásban foglalt határidőben nem 
tett eleget.” 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt a Társulási Megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 

V. napirend: A 2014. évi munkaterv elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Decemberben második napirendként 5 évre vonatkozó gazdasági program elfogadása szerepel. 
Úgy gondolja csak 4 évre vonatkozó gazdasági programot kell elfogadni, minden bizonnyal elírás 
történt. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Nem történt elírás, az új Képviselő-testület 5 évre lesz megválasztva. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a 
Képviselő-testület 2014. évi munkatervére vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 81/2013. (XII. 19.) határozata 
 

a Képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 

VI. napirend: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

  felülvizsgálata 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
A segélyek folyósításakor a vagyoni helyzetet, vagy a jövedelmet kell vizsgálni? 
 



 212 

Dr. Jakab Csaba: 
A szociális törvény a jövedelmi és vagyoni helyezet vizsgálatát is előírja. 
 
Bálint Ira: 
A rendelet tervezet meghatározza a szociálpolitikai kerekasztal tagjait.  
Javasolja, hogy a szociálpolitikai kerekasztalnak az „Egészséges Jövőért Alapítvány” elnöke, vagy 
képviselője is legyen a tagja. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a szociális 
rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2013. (XII. 30.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL  
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
 

VII. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó előterjesztést tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásra vonatkozó előterjesztést 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2. Kötelező közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet tervezetet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII. 30.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

SZÓLÓ 30/2004. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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3. Fogászati alapellátás 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
fogászati alapellátásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 82/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

Gyöngyösoroszi –Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulásnak egyszeri 
önkormányzati hozzájárulás megállapítása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat Gyöngyösoroszi –
Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulásnak egyszeri önkormányzati hozzájárulás 
megállapítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséből 61 137 Ft egyszeri 
önkormányzati hozzájárulást állapít meg Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi 
Társulás részére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az egyszeri hozzájárulás 
átutalásáról. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4. Igazgatási szünet 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
igazgatási szünetre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 83/2013. (XII. 19.) határozata az 
 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 233. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
Gyöngyöstarján Község Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el 2013. december 
21-31-ig. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi 
ügyeletről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy az Alapítványt 10.000 Ft-tal támogassa az Önkormányzat. 
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Más javaslat, módosító indítvány nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati 
javaslatot, amely a gyöngyösi Mentőállomás támogatására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra légzésfigyelő beszerzéséhez 10 000 Ft-tal támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról 
gondoskodjon.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 84/2013. (XII. 19.) határozata az 
 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a gyöngyösi mentőállomásra légzésfigyelő beszerzéséhez 10 000 Ft-tal támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 
Felelős:  Nagy Károly polgármester 
Határidő:  15 napon belül 
 
 
6.  Egészséges Jövőért Alapítvány támogatása 
 
Nagy Károly: 
Évek óta a Luca napi rendezvényre a bögréket az Egészséges Jövőért Alapítvány rendezi. Az 
Alapítvány az Önkormányzat részére is biztosított 50 db bögrét, melyeket reklámcélra használtak 
fel és szétosztották az illusztris vendégek között. 
A bögrék ára 25.000 Ft, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezen összeggel támogassák 
az Egészséges Jövőért Alapítványt. 
Más hozzászólás nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot,amely az 
Egészséges Jövőért Alapítvány támogatására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 25 000 Ft-tal 
támogatja, 50 db bögre megvásárlásával.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 85/2013. (XII. 19.) határozata az 
 

Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 25 000 Ft-tal 
támogatja, 50 db bögre megvásárlásával. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
7.  Gyógyszertár működése 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Szeretne arról tájékoztatást hallani, hogy hol tart a gyógyszertár kialakításának ügye, mert a 
betegek egyre türelmetlenebbek emiatt. A gyógyszertár hiánya miatt az orvosi rendelőben sokkal 
több a munka, és nagyon hiányzik mind a betegeknek, mind a rendelőben dolgozóknak. 
 



 215 

Nagy Károly: 
Annak érdekében, hogy Gyöngyöstarjánban mielőbb legyen gyógyszertár, folyamatosan 
tárgyalásokat folytatnak a számításba jöhető gyöngyösi gyógyszertárakkal. Mindenki tudja, hogy 
igen nagy szüksége lenne a falu lakosságának a gyógyszertári szolgáltatásra. Annak érdekében, 
hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson a két esélyes gyógyszertár vezetőjét megkeresték, és 
kérték, hogy tegyenek a bérleti díjra vonatkozóan árajánlatot. 
A Deák Ferenc utcai gyógyszertár nyilatkozott, de az Erzsébet Gyógyszertár még nem. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Tudomása szerint a Deák Ferenc utcai gyógyszertár nem akar lemondani a fiók nyitási előjogáról, 
de csak akkor kíván Gyöngyöstarjánban fiókgyógyszertárak nyitni, ha már a gyöngyösi Plázában 
megnyitotta. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy tudja, hogy a Deák Ferenc utcai gyógyszertár vezetője már írt egy e-mailt az 
Önkormányzatnak, amelyben a nyitásra, illetve a bérleti díjra vonatkozóan sorolta fel a feltételeit, 
igényeit.  
Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti a feltételeket, és a gyógyszertár sem mond le az 
előjogáról, akkor mikor lesz Gyöngyöstarjánban gyógyszertár? 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Célszerűnek tartaná, ha a Képviselő-testület megszabna egy határidőt arra vonatkozóan, hogy a 
Deák Ferenc utcai gyógyszertár nyilatkozzon, kíván-e létrehozni Gyöngyöstarjánban 
fiókgyógyszertárat, vagy sem, hogy ne lehessen ezt a dolgot a végtelenségig húzni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Utána kell nézni, hogy milyen jogai vannak az Önkormányzatnak erre vonatkozóan. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
gyógyszertár üzemeltetésre vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 50. § (2) bekezdése alapján Jovi Margaritis 
Bt-t (Gyöngyös, Deák F. u. 44.) és a Calendula Pharma Bt.-t (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 36.) 
2013. január 15. napjáig nyilatkozzon arról, kívánja-e fiókgyógyszertárként működtetni a 
Gyöngyöstarján, Hősök u. 1 szám alatti gyógyszertárat. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a felhívást küldje meg a Jovi 
Margaritis Bt. és a Calendula Pharma Bt. részére, nemleges válasz vagy a nyilatkozat elmaradása 
esetén az engedélyezésre illetékes egészségügyi államigazgatási szervet értesítse. „ 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 86/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

gyógyszertár üzemeltetéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 50. § (2) bekezdése alapján Jovi Margaritis 
Bt-t (Gyöngyös, Deák F. u. 44.) és a Calendula Pharma Bt.-t (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 36.) 
2013. január 15. napjáig nyilatkozzon arról, kívánja-e fiókgyógyszertárként működtetni a 
Gyöngyöstarján, Hősök u. 1 szám alatti gyógyszertárat. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a felhívást küldje meg a Jovi 
Margaritis Bt. és a Calendula Pharma Bt. részére, nemleges válasz vagy a nyilatkozat elmaradása 
esetén az engedélyezésre illetékes egészségügyi államigazgatási szervet értesítse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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8.  Évzárás - 2013. évi bérmaradvány felhasználása 
 
Nagy Károly: 
A testületi ülés befejezéseként elmondja, hogy ez az év egy nagyon nehéz év volt. Látták előre már 
a költségvetés elfogadásánál, hogy nem lesz egyszerű a 2013-as év sem. Voltak viták, voltak 
feszültségek, voltak örömök, és voltak sikerek. Mégis azt mondja, hogy összességében egy sikeres 
évet zártak. Igaz a fejlesztések most visszább estek egy kicsit, de úgy gondolja, hogy 
Gyöngyöstarján előbb elérte azokat a fejlesztéseket, amelyeket lehetett, és amelyek kivitelezését 
sok Önkormányzat csak most fejezett be. Ebben az évben több olyan pályázatra vártak, amelytől 
komoly fejlesztést reméltek. Voltak, amik sikerültek és voltak, amik nem. Jövőre a választások éve 
lesz, akkor már nem sok pályázati lehetőség fog kínálkozni. Minden erőt össze kell szedni és 
önerőből kell megoldani a legsürgetőbb javításokat, fejlesztéseket.  
Egy olyan testülettel, mint a Gyöngyöstarjáné, ahol nem a politikai csatározás veszi el az időt és 
energiát, hanem a településért való tenni akarás, ott jó polgármesternek lenni. Ezennel köszöni 
minden képviselőnek a munkáját, segítségét. Egy apró ajándékkal emlékezteti a 2010-14 es 
ciklusra társait. (Egyenként átadja az ajándékot a képviselőknek, bizottsági tagoknak és 
egyesületek elnökeinek.) 
Jenei Károly alpolgármester Úrnak köszöni a munkáját, segítségét és köszöni, hogy figyelemmel 
volt arra, a polgármester felelőssége sokszorosa, akár egy alpolgármester, vagy képviselő 
felelősségénél. Kompromisszum készségével megkönnyítette a testület döntéseit. További sok 
sikert kíván! 
Szecskő Zsoltnak, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének köszöni az eddigi munkáját, 
aktivitását, a bizottságban végzett komoly és felelősségteljes munkáját. A szociális bizottsági 
üléseken hozott döntések egyáltalán nem könnyűek és nem hálásak, mégis felvállalta annak 
negatív következményeit is, és becsülettel csinálja. Munkájához további sok sikert kíván! 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsának a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökének köszöni 
a rendkívül eredményes kulturális területen végzett munkáját. A színvonalas gyöngyöstarjáni 
programok kiemelten elismertek a környékbeli települések között. Sok sikert kíván a további 
munkájához! 
Bálint Ira képviselő asszonynak köszöni a testületi és bizottsági munkában végzett aktivitását. 
Köszöni, hogy számítani lehet rá a különböző civil és önkormányzati rendezvényeken és nagy 
segítséget nyújt azok szervezésében és reprezentálásában. További sok sikert kíván! 
Csontos József képviselő Úrnak köszöni a testületi üléseken végzett aktív munkáját. A szociális 
bizottsági üléseken, a hosszú éveken megszerzett tapasztalatai nélkülözhetetlen. Sok sikert kíván! 
Dénes Lászlónak köszöni a több éve tartó képviselői munkáját, sajnos az utóbbi időben 
munkahelyi problémák korlátozták az aktivitását, de hasznos képviselőként hozzájárult a 
település fejlődéséhez. További sok sikert kíván! 

A külsős bizottsági tagoknak, Benedek Jánosnénak, Dudás Lászlónénak, dr. Ludányiné Prém 
Juditnak, és Tóthné Kiss Ildikónak egy apró ajándékkal köszöni meg a munkájukat. 
Köszönettel tartozik az Egyesületek vezetőinek: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnökének,  
Bernát Károlynak és parancsnokának, Benedek Jánosnak. A Polgárőr Egyesület Elnökének, Dobre 
Andrásnak, és a parancsnokának, Nagy Gábornak, a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesület elnökének, Tóthné Kis Ildikónak, a Sport Egyesület elnökének, Jenei Károlynak. 
 
Köszönettel tartozik még az összes hivatali és önkormányzati dolgozónak, akik teljes mértékben 
alul vannak értékelve, munkájuk nincs elismerve. Most már legalább a pedagógusok, az óvónők és 
a védőnők bérét rendezték valamilyen mértékben.  
Sajnálatos módon a többi hivatali és önkormányzati dolgozók munkája nincs elismerve és sok 
éves lemaradásban vannak. Gyöngyöstarján Önkormányzata sajnos nem olyan gazdag, hogy a 
bérüket meg tudnák emelni, de az idei évben, több mint 700.000 Ft bérmegtakarítás történt, 
aminek egy részét indítványozza, hogy jutalomként kapják meg azok, akik bére központilag nem 
lett rendezve. Összesen ez a dolog 22 dolgozót érint. A hivatali dolgozók részére, amely 6 fő, l 
nettó 20.ooo Ft/ fő összeget, a konyhai dolgozók részére 5 fő, a dadusok és családi napközi 
dolgozói részére, 5 fő, karbantartók és a hivatalsegéd részére, összesen 3 fő, az IKSZT dolgozók és 
a temetőgondnok részére, 3 fő, 10.000 Ft nettó jutalmat javasol, a munkaidejük arányában. Ez 
összesen bruttó 523.513 Ft, melyre a bérmegtakarítás kellő fedezetet ad.  
Kéri a javaslat elfogadását. 
 
Jenei Károly: 
Teljes mértékben egyetért polgármester Urral, hiszen a költségvetés tárgyalásánál végrehajtott un. 
szelektív bérfejlesztés nagyon rosszul jött ki. 
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Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 
2013. évi bérmaradvány felhasználására – jutalmazásra - vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze: 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata azon határozatlan időre kinevezett közalkalmazottainak, akik 2013. január 1-jén 
az Önkormányzat személyi állományába tartoztak és  
a) nem tartoznak a 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel módosított, az egészségügyi 
szolgáltatások E-Alapból történő finanszírozásnak részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelettel megállapított 2013. évi bérfejlesztés hatálya alá, vagy 
b) nem tartoznak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel megállapított 2013. évi 
bérfejlesztés hatálya alá 
egyszeri bruttó 15 268 Ft összegű juttatást biztosít. A juttatás mértékét részmunkaidőben dolgozó 
közalkalmazottnál arányosan csökkenteni kell. 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata azon határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóinak, akik 
2013. január 1-jén az Önkormányzat személyi állományába tartoztak egyszeri bruttó 15 268 Ft 
összegű juttatást biztosít. A juttatás mértékét részmunkaidőben dolgozó munkavállalóknál 
arányosan csökkenteni kell. 
 
3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó, nem vezető beosztású köztisztviselők részére egyszeri 
bruttó 30 533 Ft összegű juttatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2013. december 23. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, a juttatás fedezetét, bruttó 
524 000 Forintot és ennek adóterheit az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezze be. Az 
intézkedés fedezete a 2013. évi bérmaradvány. „ 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 87/2013. (XII. 19.) határozata a 
 

2013. évi bérmaradvány felhasználásáról 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata azon határozatlan időre kinevezett közalkalmazottainak, akik 2013. január 1-jén 
az Önkormányzat személyi állományába tartoztak és  
a) nem tartoznak a 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel módosított, az egészségügyi 
szolgáltatások E-Alapból történő finanszírozásnak részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelettel megállapított 2013. évi bérfejlesztés hatálya alá, vagy 
b) nem tartoznak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel megállapított 2013. évi 
bérfejlesztés hatálya alá 
egyszeri bruttó 15 268 Ft összegű juttatást biztosít. A juttatás mértékét részmunkaidőben dolgozó 
közalkalmazottnál arányosan csökkenteni kell. 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata azon határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóinak, akik 
2013. január 1-jén az Önkormányzat személyi állományába tartoztak egyszeri bruttó 15 268 Ft 
összegű juttatást biztosít. A juttatás mértékét részmunkaidőben dolgozó munkavállalóknál 
arányosan csökkenteni kell. 
 
3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó, nem vezető beosztású köztisztviselők részére egyszeri 
bruttó 30 533 Ft összegű juttatást biztosít. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2013. december 23. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, a juttatás fedezetét, bruttó 
524 000 Forintot és ennek adóterheit az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezze be. Az 
intézkedés fedezete a 2013. évi bérmaradvány. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2013. december 23. 
 
Jenei Károly: 
Mint alpolgármester megköszöni mind a maga, mind a Képviselő-testület nevében a polgármester 
Úrnak az ez évi munkáját. Higgadt, nyugodt, megfontolt faluvezetőről van szó. Reméli, hogy ez a 
habitusa a jövőben is megmarad, további munkájához sok sikert, és jó egészséget kíván. 
 
 
Ezt követően Nagy Károly polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 
napirendeket érdemben megtárgyalta, és az ülést 19 óra 25 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

Jenei Károly 
alpolgármester 

Szecskő Zsolt 
képviselő 

 
 


