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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én  
     17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Szecskő Zsolt 
Bálint Ira 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna  
Csontos József  
Dénes László 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 
 Kissné Matin Éva általános iskola igazgatója 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Sasvári Tivadar Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Településfejlesztési Bizottsági tag 
 Varnyú Rita közművelődési előadó 
 Kovács Menyhértné Kuratórium elnöke 
 Nagyné Záper Krisztina Kuratórium elnöke 
 Csernyik Edina Kuratórium elnöke 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 7 képviselő 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Megkérdezi a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a képviselők határidőben leadták-e a 
vagyonnyilatkozatukat, mert annak hiányában nem gyakorolhatják képviselői szavazati jogukat. 
 
Szecskő Zsolt: 
A vagyonnyilatkozatok leadásának ellenőrzése folyamatban van. 
 
Nagy Károly: 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel, azzal a módosítással, hogy további három témát célszerű lenne felvenni a 
napirendek közé.  

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

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Tájékoztató a „Mosolyfalva” Alapítvány működéséről 
   Előadó: Kovács Menyhértné a Kuratórium elnöke 
 
III. napirend:Tájékoztató „A Gyöngyöstarjáni iskolás gyermekekért”  

 Alapítvány működéséről 
   Előadó: Nagyné Záper Krisztina a Kuratórium elnöke 
 
IV. napirend: Tájékoztató az „Egészséges Jövőért” Alapítvány működéséről 
    Előadó: Vinczéné Csernyik Edina a Kuratórium elnöke 
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V. napirend: Tájékoztató a Mátra Fejlesztő Központ Kht. működéséről, további terveiről 

Előadó: Petrusz Lilla ügyvezető 
 
VI. napirend: Gyöngyöstarján 0388 és 0392/1 hrsz-ú ingatlan  

  önkormányzati vagyonkezelésével, vagy tulajdonba vételével kapcsolatos 
  intézkedések (74/2013.(XI.23.)Kt. hat. alapján) 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
VII. napirend: A 2014. évi rendezvényterv elfogadása  
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VIII. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet megtárgyalása és elfogadása 
                              Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IX. napirend: A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló rendelet 

módosítása 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
X. napirend:   Alapító okiratok módosítása 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XI. napirend:  Belső ellenőrzési feladatok ellátása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
XII. napirend: Indítványok, bejelentések  
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, hogy az értelmetlen vita elkerülése érdekében tegyenek meg mindent, és kéri, 
hogy a lényegi kérdéseket, véleményeket helyezzék előtérbe. Javasolja, hogy a hatékony munka 
érdekében a testületi ülés végét 22 órában határozzák meg, s amennyiben nem tudnák érdemben 
megtárgyalni a napirendeket, úgy holnap (február 5-én), 17 órától rendkívüli testületi ülés keretén 
belül folytassák a napirendek tárgyalását. 
Kéri a képviselőket, aki az említettekkel egyetért, és azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a polgármester Úr által megszabott ülés végének időpontjával 
7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért, a holnapi (II.5.) 
rendkívüli testületi ülés időpontjával viszont 5 igen, 2 ellen, és 0 szavazattal ért 
egyet. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- A két ülés között a költségvetések elkészítésével foglalkoztak. 
- A költségvetéssel kapcsolatban bizottsági ülések, egyesületi megbeszélések megtartására 

került sor. 
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- Ezúton is gratulál Jenei Károly alpolgármester Urnak, a Heves Megyei Labdarúgó 
Szövetség igazgatói kinevezéséhez. Biztosra veszi, hogy az alpolgármester Úr megyei 
tisztsége nagy előnyt fog jelenteni Gyöngyöstarján sportéletében. 

- Sajnálatos, rendkívüli esemény történt a Napköziotthonos Óvodában, aminek részletes 
beszámolóját a vezető óvónő fogja elmondani. 

 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, 
hozzászólás nélkül 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul 
veszi. 
 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(a tájékoztató írásban csatolva) 
 
Csontos József: 
A pénz páncélszekrényben volt-e? 
 
Szecskő Tiborné: 
Az óvodában nincs páncélszekrény, de minden esetben zárt szekrényben tartják a pénzt. 
 
Nagy Károly: 
A pénzkezelési rendszert, szabályokat mindenképpen felül kell vizsgálni az óvodában. 
 
Szecskő Tiborné: 
Sajnos ez egy kivételes eset volt, ilyen még nem fordult elő sohasem. 
 
Jenei Károly: 
Egyáltalán nem kell meglepődni a betörésen, hiszen nap, mint nap hall ilyeneket az ember, és az 
általános iskolából is tűnt már el pénz, páncélszekrényből. 
Megoldást kell találni a pénzkezelésre, tárolásra, mert sajnos ilyen világot élünk. 
 
Csontos József:  
Páncélszekrényt kell vásárolni. 
 
Jenei Károly: 
A telefonra jelzett a riasztó? 
 
Szecskő Tiborné: 
Igen. 
 
Nagy Károly: 
Mindenképpen az Őrangyal Kft-hez kell bekötni a riasztórendszert. Ezzel kapcsolatban már 
tárgyalásokat folytatnak. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvoda részére, a betörésből származó 22.0000 Ft-os 
kárt térítse meg az Önkormányzat. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért és az alábbi határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze: 
 „Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvodában történt bűncselekménnyel okozott 22 000 Ft-os kárt az óvoda részére 
megtéríti. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése az összeget tartalmazza.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

az óvodában betöréssel okozott kár megtérítéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvodában történt bűncselekménnyel okozott 22 000 Ft-os kárt az óvoda részére 
megtéríti. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése az összeget tartalmazza. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint erre vonatkozóan nem kellett volna testületi döntést hozni, hiszen a 
polgármesternek ilyen összegnél joga van saját hatáskörben intézkednie. Ha ezzel Bálint Ira 
képviselő Asszony is tisztában lett volna, akkor elkerülhetőek lettek volna, azok az e-mail 
levelezések, melyeket a betöréssel kapcsolatban írt. 
 
Nagy Károly: 
A döntést meghozták, nincs értelme erről további vitát folytatni. 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját, 7 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Általános iskola tájékoztatója  
(a tájékoztató írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Mi a véleménye az igazgató asszonynak a jelenlegi működésről? 
 
Kissné Matin Éva: 
Teljesen másként működik az iskola, mint akkor, amikor az Önkormányzat volt a fenntartó.  
Nagyon nehéz a KIK ügyintézőjét elérni, egy-egy feladat megoldásához, végrehajtásához nagyon 
kevés határidőt adnak. 
 
Nagy Károly: 
A szülőkkel milyen a kapcsolata az iskolának? 
 
Kissné Matin Éva: 
Aki szeretne, bármikor bemehet az iskolába, akár hozzá, akár a tanárokhoz. 
 
Nagy Károly: 
Találkozott-e szülői panasszal? 
 
Kissné Matin Éva: 
Hozzá nem érkezett a szülőktől panasz. 
 
Bálint Ira: 
Van-e olyan tanuló, akinek több évben is osztályt kellett ismételnie? 
 
Kissné Matin Éva: 
Nincs. 
 
Bálin t Ira: 
A médiában többször elhangzott, hogy a pedagógusoknak a béremelést követően 30.000-40.000 
Ft-tal több a fizetésük. Ez a tájékoztatás megállja a helyét? 
 
Kissné Matin Éva: 
Általában 8.000-10.000 Ft-os béremelésről lehet beszélni. 
 
Bálint Ira: 
A tanárok délutáni foglalkoztatása hogyan történik? 
 
Kissné Matin Éva: 
A pedagógusoknak heti 32 órát kell tölteniük az iskolában. Ez az idő a tanításon kívül, lehet 
adminisztráció, diákfelügyelet, illetve helyettesítés. 
 
Bálint Ira: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottsági ülésen szó volt az augusztusi rendezvényről is. 
Felvetődött, hogy nagyon jó lenne a pedagógusokat is bevonni a rendezvény lebonyolításába, 
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illetve a diákok részvételére is számít a bizottság. Megkérdezi, hogy számíthatnak-e a 
pedagógusok segítségére, illetve a diákok részvételére? 
 
Kissné Matin Éva: 
Úgy gondolja, ha időben megkapják a rendezvény pontos időpontját, akkor lehet számítani mind 
a pedagógusokra, mind pedig a diákokra. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság tűzifa szétosztásáról, kiszállításáról döntött, valamint együttes 
bizottsági ülésen megtárgyalták a 2014. évi költségvetést. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját, 7 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
  
 
5. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Bizottság két ülést tartott. Az egyik ülésen a rendezvényeket beszélték meg, míg a másik ülés 
együttes ülés volt a Pénzügyi és Szociális Bizottsággal, ahol a 2014. évi költségvetés került 
megtárgyalásra. 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az írásban 
megküldött 2014. évi rendezvényterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 7 
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 87/2013.(XII.19.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 2013. 
évi bérmaradvány felhasználásáról. A Testület által elfogadott összeg számlára 
történő utalása megtörtént. 

- A 8/2013.(II.7.) számú határozatában a Képviselő-testület a civil szervezetek 
2013. évi önkormányzati támogatásáról döntött. Az Egyesületek részére 
meghatározott önkormányzati támogatás összege, a Nagyi Klub kivételével 
átutalásra került. 

- A 80/2013.(XII.19.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának megállapodás 
módosításáról. A módosított megállapodás aláírása megtörtént. 

- A 73/2013.(XI.23.) számú határozatában a Képviselő-testület Harangozó 
Krisztián részére ingatlan használatba adásáról döntött. Harangozó Krisztián 
kiértesítése megtörtént, de a szerződés megkötésére még nem került sor. 

- A 9/2013. (II. 7.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az IKSZT 
2013. évi rendezési terv elfogadásáról. A rendezvények a rendezési tervnek 
megfelelően lebonyolításra kerültek. 

- A 66/2013. (X.31.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 2014. évi 
   koncepció elfogadásáról. A 2014. évi költségvetés a koncepcióban meghatározottak  
   szerint készült el. 
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- A 81/2013.(XII.19.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 2014. 
évi munkaterv elfogadásáról. Az elfogadott munkaterv minden érintett részére 
megküldésre került. 

- A 84/2013. (XII. 19.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatásáról. A meghatározott összeg átutalása 
megtörtént. 

- A 76/2013. (XII.19.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
települési koncepció módosításáról – Hóvirág utca. A kérelmező, Bezzeg Enikő 
kiértesítése megtörtént.   

- A 74/2013. (XI.23.) számú határozatában a Képviselő-testület vagyonkezelés 
vagy tulajdonba vételről döntött a 0388 és a 0392/1 hrsz ingatlanokra vonatkozóan. 
Ez a lejárt határidejű határozat a mai ülésen külön napirendként szerepel.  

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt 
határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
 

II. napirend: Tájékoztató a „Mosolyfalva” Alapítvány működéséről 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A személyi jövedelemadó 1 %-ából van-e bevétele az Alapítványnak? 
 
Kovács Menyhértné: 
Csak az 1 %-ból van bevétele az Alapítványnak. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Megköszöni a Kuratórium elnökének a munkáját, és kéri a 
képviselőket, aki a „Mosolyfalva” Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
„Mosolyfalva” Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 

III. napirend: Tájékoztató „ A Gyöngyöstarjáni iskolás gyermekekért” Alapítvány 
működéséről  

 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagyné Záper Krisztina: 
Évközben vették át az Alapítvány vezetését. 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Megköszöni a Kuratórium elnökének a munkáját és kéri a képviselőket, aki 
„ A Gyöngyöstarjáni iskolás gyermekekért” Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a „ A 
Gyöngyöstarjáni iskolás gyermekekért” Alapítvány működéséről szóló 
tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

IV. napirend: Tájékoztató az „Egészséges Jövőért” Alapítvány működéséről  

 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Vinczéné Csernyik Edina: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapítvány éves elszámolására májusban kerül sor, és azt 
követően le fog mondani az elnöki tisztségéről. Ezt már be is jelentette a Kuratórium elnökségi 
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ülésén. A vezetőség egyetértésével, utódjára, Varnyú Ritára gondoltak. Természetesen 
lemondását, amikor az aktuálissá válik írásban is be fogja adni. 
 
Nagy Károly: 
Ezzel az Alapítvánnyal van a legszorosabb kapcsolata az Önkormányzatnak, amelynek a 
működéséről csak elismeréssel lehet beszélni. Köszöni az elnök Asszony eddigi munkáját, és 
reméli, hogy a jövőben, ha nem is elnökként, de az Alapítvány tagjaként továbbra is aktívan részt 
vesz az Alapítvány munkájában. 
Kéri a képviselőket, aki az „Egészséges Jövőért” Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az 
„Egészséges Jövőért” Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 
V. napirend: Tájékoztató a Mátra Fejlesztő Központ Kft. működéséről, további    
  terveiről 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, mindenki előtt ismeretes, hogy a Mátra Fejlesztő Központ Kft. nem nagyon 
működik, és az előterjesztésük sem tartalmaz jövőbeni elképzeléseket, terveket. Célszerű lenne 
elgondolkodni a további sorsáról. 
 
Szecskő Zsolt: 
Fel kell ajánlani a tulajdonosok részére, hogy 100.000 Ft-ért vásárolják meg az Önkormányzat 
tulajdonrészét, és kiszállni az egészből. 
 
Jenei Károly: 
Nem valószínű, hogy ennyi pénzért megvásárolják a tulajdonrészt, inkább elképzelhető az, hogy 
egy jelképes összeget fognak felajánlani a vételárként. 
  
Nagy Károly: 
Más hozzászólás indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, 
amely a Mátra Fejlesztő Központ Kft. önkormányzati tulajdonrészének eladására vonatkozik, 
egyetért, és az elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátra Fejlesztő Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő 20%-os üzletrészét 100 ezer forint összegért megvételre 
felajánlja az üzletrésszel rendelkező többi tag részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlat megküldésére.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

A Mátra Fejlesztő Központ Nkft. önkormányzati tulajdonrészének eladásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátra Fejlesztő Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő 20%-os üzletrészét 100 ezer forint összegért megvételre 
felajánlja az üzletrésszel rendelkező többi tag részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlat megküldésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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VI. napirend: Gyöngyöstarján 0388 és 0392/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
vagyonkezelésével, vagy tulajdonba vételével kapcsolatos intézkedések 
(74/2013.(XI.23.)Kt. hat. alapján) 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Jenei Károly: 
Meg kellene próbálni a tulajdonjogot megszerezni. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Amennyiben az ingatlanra a tulajdonjog bejegyzésre kerül, úgy az ingatlan a tulajdonjog 
megszerzésétől számított 15 évig nem értékesíthető, és az ingatlan hasznosításáról, 
állagmegóvásáról gondoskodnia kell az Önkormányzatnak. 
 
Bálint Ira: 
Ahhoz, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni, át kell gondolni az egészet, javasolja, 
napolják el ennek a napirendnek a megtárgyalását. 
 
Szecskő Zsolt: 
A tulajdonjog megszerzése nem csak jogokat, hanem kötelezettségeket is von maga után. 
 
Jenei Károly: 
Pont a Képviselő-testület hadakozott azért, hogy megszerezzék a tulajdonjogot, most mégis 
visszahátrálnak?! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az Önkormányzatnak pontosan meg kell jelölnie, hogy az ingatlant mire kívánja hasznosítani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Hogyan és mire hasznosíthatná az önkormányzat azt az ingatlant, aminek a 60 %-a nem az ő 
tulajdonában van?! 
 
Jenei Károly: 
Javasolja, hogy napolják el a döntést a márciusi testületi ülésig. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a képviselők a márciusi ülésig gondolkodjanak el azon, hogy egyáltalán miként 
tudná az Önkormányzat hasznosítani az ingatlant. Kéri a képviselőket, aki a javaslatokkal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért 
azzal, hogy a Gyöngyöstarján 0388 és 0392/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
vagyonkezelésével, vagy tulajdonba vételével kapcsolatos előterjesztést a 
márciusi testületi ülésen tárgyalják meg. 
 

VII. napirend: A 2014. évi rendezvényterv elfogadása  
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Csontos József: 
Úgy gondolja, hogy nem kellene ennyi rendezvényt megtartani, sokallja a betervezett 4 millió Ft-
ot. 
 
Jenei Károly: 
A két nagy rendezvényről kellene most döntenie a Képviselő-testületnek. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az augusztusi rendezvényt igen költségesnek tartja. Véleménye szerint ebben az évben el kellene 
hagyni a Luca napi rendezvényt, és a megrendezésére betervezett összeget térfigyelő kamarák 
beszerzésére kellene fordítani. 
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Jenei Károly: 
Véleménye szerint inkább az augusztusi rendezvényt kellene elhagyni, hiszen a Luca napi 
rendezvény sokkal népszerűbb. Nyáron egyébként is nyaralni vannak az emberek, kevesebb 
vendégre lehet számítani. 
 
Varnyú Rita: 
Pár évvel ez előtt a Képviselő-testület döntött úgy, hogy az augusztusi rendezvényt kétévente 
rendezzék meg. A Luca napi rendezvény az, amikor minden egyesület, alapítvány egy kis bevételre 
tehet szert, és ez a rendezvény már egy unikumnak számít. Télen nincs annyi rendezvény a 
környéken. Esetleg azon el lehet gondolkodni, hogy alacsonyabb színvonalon, kevesebb pénzért 
rendezzék meg. Az augusztusi rendezvény megtartását viszont az idősebb korosztály igényli. 
 
Bálint Ira: 
Ezt a témát már a Kulturális és Településfejlesztési Bizottsági ülésen, valamint az Együttes 
Bizottsági ülésen is megtárgyalták, és elkeserítőnek tartja, hogy most megint kezdődik minden 
vita elölről. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolja, hogy sok a költségvetésből 4.600.000 Ft-ot a kultúrára áldozni. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A költségvetésben 4.300.000 Ft szerepel a 2014. évi rendezvények lebonyolítására. 
 
Varnyú Rita: 
Természetesen figyelik a pályázatokat, és, ha lehetőség lesz pályázatot benyújtani, azt meg is 
teszik. 
 
Jenei Károly: 
A Luca nap, valóban egy egyedülálló rendezvény, de kíváncsi lenne rá, ha fizetni kellene a forralt 
borért, akkor is, annyi vendég lenne-e? 
Színvonalatlan, gyenge műsorral nem szabad előállni. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Pontosan ennek elkerülése miatt döntöttek úgy, hogy csak kétévente legyen megtartva az 
augusztusi rendezvény. 
 
Szecskő Zsolt: 
Tegyék bele a költségvetésbe a 4.300.000 Ft-ot és az összes költségvetés kiadás oldalából 
vonjanak le 5-8 %-ot. Azt követően meglátják majd, hogy mire lehetne még költeni azt a pénzt. 
Személy szerint kitart a térfigyelő kamera felszerelése mellett, amit már az Együttes Bizottsági 
ülésen is elmondott. Úgy gondolja azt az 5-8 % hiányt egy intézmény sem fogja nagyon 
észrevenni. 
 
Dénes László: 
Ilyen tervezés már volt, és nem okozott gondot a végrehajtása. 
 
Szecskő Zsolt: 
Azt kell megnézni, hogy mi az, amiből nem lehet elvenni semmit, mint pl. a bérek stb., és a többi 
összegből le kell vonni az 5 %-ot. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A dologi kiadás 62 millió Ft, ebből 12 millió Ft a gyermekétkeztetés, amihez nem lehet nyúlni. 
Marad 40 millió Ft. 
Ismerteti a 2014. évben a költségvetésben bekövetkezett változásokat, mely szerint minden hónap 
15-ig jelenteni kell a teljesített kiadásokat és a vállalt kötelezettségeket. Ez nagyon megnehezíti a 
munkát, ha valami alul van tervezve, akkor nincs rá lehetőség, hogy tételesen lekönyvelésre 
kerüljön, hanem a Képviselő-testület döntése után könyvelhető le csak, addig függő kiadásként 
kell nyilvántartani. Ezért csak olyan tételből érdemes az 5 %-ot levonni, amivel ténylegesen lehet 
spórolni. 
 
Jenei Károly: 
Mi történik akkor, ha a bevételi oldalt növelik? 
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Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az is egy lehetséges megoldás, de a ténylegesen és várhatóan befolyó összegek már be vannak 
tervezve, és ha nem teljesül a bevételi oldal, akkor azt is magyarázni kell a Magyar Államkincstár 
felé. 
 
Jenei Károly: 
Hányszor lehet a költségvetést egy éven belül módosítani? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Háromszor kell módosítani, de minden testületi ülésen lehet. 
 
Jenei Károly: 
50 milliós költségvetésről beszélnek, 5 %-os csökkentést végre lehet hajtani. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért a dologi kiadások 5 %-os csökkentésével, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért a 
dologi kiadások 5 %-os csökkentésével. 
 
Nagy Károly: 
Természetszerűen a 2014. évi rendezvény kiadásait is, ami 4.300.000 Ft-tal van betervezve, 
csökkenteni kell 5 %-kal, így a 2014. évi költségvetésbe 4.085.000 Ft fog szerepelni. 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a 2014. évi rendezvénytervre 
vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint fogadja el: 
2014. június 21. Múzeumok Éjszakája program 
2014. július 2. Muzsikál az erdő   
2014. augusztus 22-23.   Szüreti mulatság   
2014. október  Múzeumok Őszi Fesztiválja 
2014. október  Tök jó buli 
2014. december 13. Luca nap 
A Képviselő-testület a programokra 2014. évi költségvetésében összesen 4 085 000 Ft összeget 
biztosít.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

Az Önkormányzat 2014. évi rendezvénytervének elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint fogadja el: 
2014. június 21. Múzeumok Éjszakája program 
2014. július 2. Muzsikál az erdő   
2014. augusztus 22-23.   Szüreti mulatság   
2014. október  Múzeumok Őszi Fesztiválja 
2014. október  Tök jó buli 
2014. december 13. Luca nap 
A Képviselő-testület a programokra 2014. évi költségvetésében összesen 4 085 000 Ft összeget 
biztosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. december 13. 
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VIII. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet megtárgyalása és elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A rendezvényterv tárgyalásakor, részben már érintette a Képviselő-testület a 2014. évi 
költségvetést, akkor, amikor döntött a dologi kiadások 5 %-kal való csökkentéséről. 
A Képviselő-testületnek meg kell határoznia azonban, hogy honnan vonják le az 5 %-ot, ezért 
javasolja, hogy azon kormányzati funkciót tárgyalja meg a Képviselő-testület, ahonnan le kívánja 
vonni a dologi kiadásból az 5 %-ot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció 
 
Nagy Károly: 
Külföldi kiküldetés címén szerepel a Geisingeni testvértelepülésre való látogatás. Ez évben két 
nagy rendezvényre kerül sor Geisingenben, melyekre meghívást kapott a Képviselő-testület. Ebből 
az összegből is  le lehet vonni az 5 %-ot, hiszen nem biztos, hogy eleget tudnak tenni a 
meghívásnak. De megoldás az is, hogy saját pénzen utaznak ki a képviselők Németországba, ezért 
javasolja, hogy a Geisingeni útra betervezett 100.000 Ft-ot töröljék a költségvetésből. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a 44. sor összegéből is vonják le az 5 %-ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint az „önkormányzati jogalkotás” 
kormányzati funkció 44. sorának összegéből is kerüljön levonásra az 5 %, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
 Javasolja, hogy a 11., valamint a 28. sor összegéből vonják le az 5 %-ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „család és nővédelmi egészségügyi 
gondozás” kormányzati funkció kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, 
valamint a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai sorok összegéből levonásra kerüljön 
az 5 %, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a 13., 28.. és 29. sorok összegéből vonják le az 5 % -ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „köztemető fenntartás és működtetés” 
kormányzati funkció egyéb anyagbeszerzés, és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai, 
valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások sora 5 %, -kal csökkenjen, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Sportlétesítmények működtetése kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a szolgáltatási kiadások összegét csökkentsék 5 %-kal. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „sportlétesítmények működtetése” 
kormányzati funkció szolgáltatási kiadások összege 5 %-kal csökkenjen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális tevékenységkormányzati 
funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy az ingatlan felújítására betervezett összegből vonják le az 5 %-ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „közművelődés-hagyományos közösségi 
kulturális tevékenység” kormányzati funkció ingatlan felújítására betervezett összeg 5 %-kal 
csökkenjen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Közművelődések, közösségi részvétel erősítés kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a 14., 34., 44. és 45. sorok összegéből vonják le az 5 %-ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „közművelődések, közösségi részvétel 
erősítés” kormányzati funkció készletbeszerzésre, szolgáltatási kiadásokra, a reprezentációra, 
valamint a reklám és propaganda kiadásokra betervezett összeg 5 %-kal csökkenjen, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Állami és Önkormányzati rendezvények kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a reprezentációra betervezett összeget csökkentsék 5 %-kal. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint az „állami és önkormányzati 
rendezvények” kormányzati funkció reprezentáció összege 5 %-kal csökkenjen, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Zöldterület gazdálkodás kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy az egyéb anyagbeszerzésre betervezett összeget csökkentsék 5 %-kal. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „zöldterület gazdálkodás” kormányzati 
funkció egyéb anyagbeszerzésre betervezett összege 5 %.kal csökkenjen, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a 10., 13.,  28., 29., és 48.-as soroknál a betervezett összeget csökkentség 5 %-kal. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „községgazdálkodási egyéb szolgáltatás” 
kormányzati funkció az egyéb anyagbeszerzésre, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 
kiadásaira, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadásokra, valamint az egyéb dologi 
kiadásokra betervezett összeg 5 %-kal csökkenjen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a dologi kiadások mindösszesen betervezett összegéből vonják le az 5 %-ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint az „ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos” 
kormányzati funkció dologi kiadások mindösszesen összegéből vonják le az 5 %-ot, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Háziorvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Kiadásként 320.000 Ft van betervezve kiadásként, a Társulási megállapodás szerint 247.000 Ft 
lesz a hozzájárulás, így a megtakarítás 73.000 Ft. Ez azonban kötelezettséggel terhelt, az összeg 
nem csökkenthető. 
 
 Fogorvosi alapellátás kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A betervezett 100.000 Ft-os összegből 61.000 Ft a tényleges hozzájárulás, így 39.000 Ft a 
megtakarítás.  Ez az összeg kötelezettséggel terhelt, tovább nem csökkenthető.  
 
Konyha kiadásai egyben kormányzati funkció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint egyéb anyag beszerzésére 
betervezett összegből vonják le az  5 %-ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint a „konyha kiadásai egyben” kormányzati 
funkció betervezett kis értékű tárgyi eszközök, valamint egyéb anyagok beszerzésére betervezett 
összegből az 5 % levonásra kerüljön, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a képviselőket, lehetőség van arra, hogy az óvodai konyha az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2014. (I. 31.) BM rendeletben foglaltak szerint pályázatot nyújtson be „Óvodai étkeztetést végző 
intézmény infrastruktúra-fejlesztésére”. Az önerő mértéke 20 %, melynek összege, 200 000 Ft. A 
pályázat beadási határideje 2014. február 13.  
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Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki egyetért a pályázat beadásával, amely  az Óvodai étkeztetést végző 
intézmény infrastruktúra-fejlesztésére vonatkozik, és az alábbi határoztati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati 
feladatokhoz igényelhető BM támogatás pályázatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2014. (I. 31.) BM rendeletben [továbbiakban: BM rendelet] foglaltak szerint pályázatot nyújt be 
- Óvodai étkeztetést végző intézmény infrastruktúra-fejlesztésére-. 
A BM rendelet 1. § (4) c) pontja alapján az önerő mértéke 20 %, melynek összegét, [200 000 Ft, 
azaz Kettőszázezer Forintot] a Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében biztosítja, az 
rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel 
az EBR42 rendszeren keresztül nyújtsa be a Belügyminisztérium részére az előírt mellékletekkel.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

Pályázat benyújtása egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igényléséhez 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati 
feladatokhoz igényelhető BM támogatás pályázatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2014. (I. 31.) BM rendeletben [továbbiakban: BM rendelet] foglaltak szerint pályázatot nyújt be 
„Óvodai étkeztetést végző intézmény infrastruktúra-fejlesztésére”. 
A BM rendelet 1. § (4) b) pontja alapján az önerő mértéke 20 %, melynek összegét, 333 025 Ft, 
azaz Háromszázharmincezer-huszonöt Forintot a Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében 
biztosítja, az rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt mellékletekkel 
az EBR42 rendszeren keresztül nyújtsa be a Belügyminisztérium részére az előírt mellékletekkel. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. február 13. 
 
 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége Gyöngyösoroszi kormányzati funkció 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján Önkormányzati Hivatala között feszültség jött létre, mivel az 
elfogadott megállapodás szerint Gyöngyösoroszi nagyobb összeggel járul hozzá a közös hivatal 
müködtetéséhez. Emiatt Gyöngyösoroszi kéri, hogy tárgyalják újra a megállapodást. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére a zárszámadás tárgyalásánál fognak visszatérni. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Belső ellenőrzési feladatok ellátására 450.000 Ft volt betervezve. A Képviselő-testüélet 
döntésének megfelelően Bényász Jánosné látta volna el a belső ellenőrzési feladatokat, vele 
kívánta megkötni a szerződést az Önkormányzat, de ő egyéb családi okok miatt elállt a 
szerződéskötéstől, ezért a Gyöngyösi Kistérségi Társulás fogja ellátni a feladatokat, így 390.000 
Ft-tal nagyobb kiadással kell számolni. A Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás feladatellátásához 1.793.000 Ft-tal kell 
hozzájárulnia az Önkormányzatnak. Ez a kiadás pluszként jelentkezik, betervezve nem volt, mivel 
a Társulási ülés megtartására a költségvetés elkészítése után került sor. 
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Óvodai nevelés üzemeltetés kormányzati fukció 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Javasolja, hogy a villamosenergia-szolgáltatási díj betervezett összegéből vegyenek le 5 %-ot. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, miszerint az „óvodai nevelés üzemeltetés „ 
kormányzati funkció villamosenergia-szolgáltatási díj betervezett összege 5 %-kal csökkentjen, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, a javaslattal 
egyetért. 
 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A dologi kiadások 5 %-kal való csökkentését követően 767.000Ft az, amit fel lehet még használni. 
 
Nagy Károly: 
Gyermekétkeztetésre kap az Önkormányzat 5.700.000Ft-ot, ez a tervezett költségvetésen felüli 
összeg, az étkeztetés dologi kiadásaira kapják. Ez az adat tegnap állt az Önkormányzat 
rendelkezésére. Lehetőség van még arra, hogy a Damjanich utca felújításából 1.300.000 Ft-ot 
elvegyenek. Ez összesen, 7.000.000 Ft, melyből 3.000.000 Ft-ot kap a Sportegyesület a 
sportöltöző felújítására. Plusz kiadásként jelentkezik az 1.800.000 Ft a Gyöngyösolymosi 
Társulás, 390.000 Ft pedig a Gyöngyösi Kistérségi Társulás többlet kiadásának fedezésére. 
Az Egyesületek működésére, támogatására 2.200.000 Ft-ot lehetne felhasználni. 
 
Jenei Károly: 
A 2.2000.000 Ft-ot is csökkenteni kell 5 %-kal. 
 
Nagy Károly: 
Véleménye szerint ezt az összeget nem kellene csökkenteni 5 %-kal. 
Tudomása van arról, hogy amennyiben a térfigyelő kamera nem oszlopra, hanem intézményre 
kerül felszerelésre, akkor annak a költségkihatása 150.000 Ft. Ezzel kapcsolatban javasolja, hogy 
2-3 hónapot várjanak, mert azt az információt kapta, valószínű pályázatot fognak kiírni a 
térfigyelő kamerákra vonatkozóan. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben remény van arra, hogy pályázatot írnak ki a térfigyelőrendszer kiépítésére, akkor 
valóban célszerű várni 1-2 hónapot. Véleménye szerint is csökkenteni kell a 2.200.000 Ft-ot 5 %-
kal. 
 
Nagy Károly: 
A Községi Tűzoltó Egyesület kérte, hogy 553.000 Ft-tal támogassa az Önkormányzat a 
költségvetésüket. Pályázatot nyertek, szertár bővítésre, melyhez 300.000 Ft önerőt kell 
biztosítaniuk. Ezt az összeget mindenképpen célszerű részükre megadni, így, ha a 2.200.000 Ft-
ból biztosítja az Önkormányzat a Tűzoltó Egyesület részére a 300.000 Ft önerőt, 1.900.000 Ft az, 
melyet az Egyesületek között szét lehet osztani. Amennyiben ebből az összegből is levonásra kerül 
az 5 %, marad 1.800.000 Ft az Egyesületek támogatására. A Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület szintén igény nyújtott be az Önkormányzat felé, 925.000 Ft  
összegben. Tehát a többi egyesületnek marad 900.000 Ft. Ebből az összegből javasolja, hogy a 
Sportkör 400 000 Ft-ot, a Polgárőrség 300 000 Ft-ot, a Tűzoltó Egyesület 100 000 Ft-ot, a 
Nagyi-Unoka Hagyományőrző és Népdal Egyesület, mivel az elmúlt évben nem lett részükre 
átutalva az elfogadott 50.000 Ft, így az idén 100 000 Ft-ot kapjon. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal és az alábbi határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014. évre civil szervezetek részére az alábbi támogatást 
nyújtja: 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 900 000 Ft 
Gyöngyöstarjáni Sportkör 400 000 Ft, 
Gyöngyöstarján Polgárőrség 300 000 Ft, 
Gyöngyöstarjáni Községi Tűzoltó Egyesület 100 000 Ft, 
Gyöngyöstarjáni Nagyi-Unoka Hagyományőrző és Népdal Egyesület 100 000 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.” 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

a Civil szervezetek 2014. évi támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014. évre civil szervezetek részére az alábbi támogatást 
nyújtja: 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 900 000 Ft 
Gyöngyöstarjáni Sportkör 400 000 Ft, 
Gyöngyöstarján Polgárőrség 300 000 Ft, 
Gyöngyöstarjáni Községi Tűzoltó Egyesület 100 000 Ft, 
Gyöngyöstarjáni Nagyi-Unoka Hagyományőrző és Népdal Egyesület 100 000 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: Szerződések megkötése - 30 napon belül, támogatás folyósítása - 2014. december 31. 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetet a módosítások, illetve a rész 
szavazások figyelembevételével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a módosítások figyelembevételével 6 igen, 1 ellenszavazattal, 
0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
  
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2014. (II.05.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

IX. napirend: A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló rendelet módosítása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló rendelet módosítását 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.05.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 29/2012. (XII. 21.)  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
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X. napirend: Alapító okiratok módosítása 
(előterjesztések írásban csatolva) 
 
- Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai 
alaptevékenységeiről, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai alaptevékenységeiről, továbbá 
ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és főtevékenységének államháztartási 
szakágazati besorolására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata közfeladatáról, szakmai 
alaptevékenységeiről, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelöléséről, és 

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közfeladatát, 
szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását a Képviselő-testület Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékeként, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2014. 
január 1-jétől jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata közfeladatairól, szakmai alaptevékenységeiről és főtevékenységéről szóló okiratot 
a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 
- A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása  
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okíratára vonatkozó határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
egységes szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 
- A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
 

XI. napirend: Belső ellenőrzési feladatok ellátása 

(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 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat belső 
ellenőrzési feladatok ellátására című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
A Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatokat 2014. január 1-jétől a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulás útján kívánja elláttatni. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési 
munkatervét a Társulás részére küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 3 napon belül 
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XII. napirend: Indítványok, bejelentések  

 
1. Gyógyszertár bérlete 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A decemberi ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2014. január 15-ig az Önkormányzat 
szerezze be a Jovi Margaritis Bt-t (Gyöngyös, Deák F. u. 44.) és a Calendula Pharma Bt.-t (3200 
Gyöngyös, Kossuth u. 36.) gyógyszertárak nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e 
fiókgyógyszertárat működtetni Gyöngyöstarjánban.  
A két gyógyszertár megküldte nyilatkozatát a működtetésre és a helyiség bérletre vonatkozóan, 
melyeket minden képviselőnek e-mailben megküldtek.  
Mindkét gyógyszertár vezetője bizonyos átalakításokat jelölt meg a nyilatkozatában, ettől 
függetlenül személy szerint úgy gondolja, hogy júniusban meg kezdhetné a gyógyszertár a 
működését.  
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, gyógyszertár 
bérletére vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (II. 4.) KT 

határozata 
 

a gyógyszertár bérleti ajánlatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyógyszertár 
bérletéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület ajánlatot tesz a Jovi Margaritis Bt. (Gyöngyös, Deák F. u. 44.) és a Calendula 
Pharma Bt. (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 36.) részére a Gyöngyöstarján, Hősök u. 1. szám alatti 
gyógyszertár helyiség bérletére az alábbi feltételekkel: 
- a bérleti díj havi összege 935 Ft/m2, tárgyi adómentes. 
- a bérlő jogosult a helyiségben a gyógyszertár gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges munkákat 
(helyiség leválasztása kb. 35 m2 alapterületre, elektromos és fűtési rendszer különválasztása) 
elvégezni, ennek fejében a bérlő 24 havi bérleti díj megfizetése alól mentesül. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a bérleti ajánlatot a Jovi Margaritis 
Bt. és a Calendula Pharma Bt. részére, amelyek kézhezvételtől számított 15 napon belül 
nyilatkoznak az ajánlatról. Amennyiben mindkét cégtől az ajánlatot elfogadó nyilatkozat érkezik, 
a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közelebb lévő, Jovi Margaritis Bt.-vel bérleti 
szerződés megkötésére. Amennyiben csak a Calendula Pharma Bt. -től érkezik az ajánlatot 
elfogadó nyilatkozat, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Calendula Pharma Bt. -
vel bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: szerződéskötésre - 30 napon belül 
 
2. „Heves Megyéért „ kitüntető díj adományozása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a „Heves Megyéért” kitüntető díjra Dr. Petrovics Antal Béla háziorvost terjessze 
fel a Képviselő-testület. 
Hozzászólás, más indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslattal, 
amely a „Heves Megyéért” kitüntető díj adományozására vonatkozik, egyetért, és az elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze:  
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Petrovics 
Antal Béla (szül: Gyöngyös, 1958. 02. 08. an: Dér Ilona, lakcíme: 3036 Gyöngyöstarján, 
Damjanich János utca 2. szám) gyöngyöstarjáni felnőtt háziorvost javasolja 2014. évben a Heves 
Megyéért kitüntető díj adományozására. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a felterjesztést küldje meg a Heves megyei 
Közgyűlés elnökének.” 
 
Dr. Petrovicsmé Sasvári Zsuzsanna: 
Bejelenti, mivel érdekelt e témában, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, (1 képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (II. 4.) KT 
határozata 

 
dr. Petrovics Antal Béla felterjesztéséről Heves Megyéért díjra 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Petrovics 
Antal Béla (szül: Gyöngyös, 1958. 02. 08. an: Dér Ilona, lakcíme: 3036 Gyöngyöstarján, 
Damjanich János utca 2. szám) gyöngyöstarjáni felnőtt háziorvost javasolja 2014. évben a Heves 
Megyéért kitüntető díj adományozására. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a felterjesztést küldje meg a Heves megyei 
Közgyűlés elnökének. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
3. Kóbor kutyákkal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Nagy Károly: 
Mindenki tapasztalhatja, hogy nagyon sok a községben a kóbor kutya. Ezt próbálja a jegyző Úr, 
hatáskörében eljárva megfékezni. 
Amennyiben kóbor kutyával kapcsolatos bejelentés érkezik a hivatalba úgy azt a hivatal dolgozói 
ellenőrzik, majd hívják a gyepmestert, aki az ebet befogja, és a gyepmesteri telepre elszállítja. 
Ilyen esetben a jegyző Úrnak állatvédelmi eljárást kell megindítania, illetve helyszíni szemlét kell 
tartania. Amennyiben a helyszíni szemle során megállapítást nyer a kutya gazdájának mulasztása, 
úgy állatvédelmi bírsággal kell sújtani, amelynek alapösszege 90.000 Ft.   
Azért mondta mindezt el, ha a képviselőket megkeresné valaki, ez ügyben, és kifogásolná a 
büntetés összegét, tisztában legyenek azzal, hogy a jegyző Úr nem tehát mást, a jogszabályban 
foglaltak szerint kell eljárnia. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebben a témában nem dönthet a Képviselő-testület, ez teljes mértékben a jegyző Úr hatáskörébe 
tartozik. 
 
Nagy Károly: 
Személy szerint is túlzottnak tartja ezt a dolgot, de a jegyző Úr nem tehet mást, nem állapíthat 
meg alacsonyabb összegű bírságot.  
 
Bálint Ira: 
Tudomásul veszi, hogy a jegyző Úr nem tehet mást, mint amit a jogszabály előír, de akkor is 
igazságtalannak tartja a 90.000 Ft-os bírságot. 
 
Dénes László: 
Egy megoldás van: minden kutya tulajdonos ügyeljen arra, hogy a kutya ne menjen ki a 
közterületre, hiszen akinek kutyája van, az felelősséggel is tartozik. 
 
4. Lomtalanítással, szemétszállítással kapcsolatos észrevétel 
 
Szecskő Zsolt: 
Tudomása szerint az elmúlt évben már nem volt az AVE Hulladékkezelő Kft. által szervezett 
lomtalanítás a községben. Ennek hiányában, hogyan tudnak lomtalanítani a község lakói? 




