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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én  
         17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Szecskő Zsolt 
Bálint Ira 
Dénes László képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 
 Pardi Beatrix Szoc.és Gyermekjóléti Alapszolg.Intézm. Gyöngyössolymos képviseletében 
 Nádudvariné Hutás Erika Szoc.és Gyermekjól.Intézm. Gyöngyössolymos képviseletében 
 Ludányiné Gréczi Katalin a GRE-LUD Energetikai Kft. képviseletében 
 Kovács Gyula GA Magyarország Kft. képviseletében 
 Gésinger György Simovill 2006. Kft. képviseletében 
 Fias Zsolt Simovill 2006. Kft. képviseletében 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel, azzal a módosítással, hogy napirend előtt Ludányiné Gréczi Katalin a GRE-LUD 
Energetikai Kft. képviselője tartana egy rövid tájékoztatót a közvilágítás korszerűsítéséről, valamint 
második napirendként a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás beszámolóját tárgyalnák meg. 

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

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási   
Intézményfenntartó Társulás működéséről 

   Előadó: Társulási Tanács elnöke 
 
III. napirend: Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásról 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
V. napirend:  Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, valamint a    

 gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
VI. napirend: A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és   

 utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

VII. napirend: Indítványok, bejelentések  
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A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Dénes László személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     

 
1. Közvilágítás korszerűsítése 
 
Ludányiné Gréczi Katalin: 
Részletes tájékoztatást ad a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségéről. 
Többek között elmondja, hogy a községben 300 elavult közvilágítási lámpa van.  Amennyiben az 
önkormányzat pénzügyi helyzete engedi, úgy megvalósíthatja a közvilágítás korszerűsítését, vagy 
választhatja az általuk adott finanszírozási lehetőséget, amelyben 20 % vissza nem térítendő támogatás 
található. A lámpák teljesítményét 20 KW-ról 6 KW-ra lehet csökkenteni. Előzetes felmérések alapján 48 
lámpatestbe át lehet szerelni a LED testeket. 
 
Nagy Károly: 
Az árajánlatban 10 éves futamidő szerepel. Mennyi az élettartalmuk a LED lámpáknak, hiszen, ha 
meghibásodásuk esetén az egész lámpatestet ki kell cserélni, akkor már nem lehet megtakarításról 
beszélni. 
 
Ludányiné Gréczi Katalin: 
A lámpák nagy élettartalommal rendelkeznek, kb. 60000 órát tudnak meghibásodás nélkül üzemelni, de 
az sem mindegy, hogy melyik gyárnak a lámpája kerül felszerelésre. A lámpatestben egyébként az 
alkatrészek cserélhetőek. 
 
Nagy Károly: 
A megtakarítás kecsegtető, és az Önkormányzat tervei között szerepel is a közvilágítás korszerűsítése, de 
az elmúlt Képviselő-testület ülésén úgy döntöttek, hogy kérnek még több árajánlatot a korszerűsítésre 
vonatkozóan. Az árajánlatot adókat a Képviselő-testület meghallgatja, az árajánlatokat összehasonlítja, és 
a döntésről majd értesíteni fogják az érintetteket.   
Megköszöni a részletes tájékoztatást. 
 
2. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 
 - A térfigyelő rendszer bővítésére a pályázat beadásra került, 10 millió Ft értékben. A  

térfigyelő központ bővítésére, és 7 db kamera felszerelésére kerül sor. Így már 10 db kamerával   
ellenőrizni lehetne a falut. 

 - A közmunka program április 30-val lezárul, de előzetes információ szerint május 5-vel   
   újra indul, kevesebb létszámmal és 6 órás munkaidővel. 
- A hivatal udvarán épül a piac, napokon belül kész lesz. 
   A helyi piac megépítésére a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be, és 6-  
   7 település építi meg. A pályázat 100 %-ban támogatott, és a kiviteli költségeket teljes   
   egészében meg kell előlegezni. Természetesen a Dél-Mátra Egyesület utólag az önkormányzatok   
   által megelőlegezett összeget megtéríti. Erre vonatkozóan a Képviselő-testületnek   
   határozatot kell hoznia, hogy a Dél Mátra KHE részére, visszatérítendő támogatást nyújt   
    1.800.000 Ft összegben. 
 - Közvilágítás korszerűsítéséről már beszéltek az elmúlt ülésen is, és tájékoztatást is    
   hallgathattak meg ezen az ülésen a GRE-LUD Energetikai Kft. képviselőjétől. Jelenleg a     
   karbantartást végző vállalkozó 2 db LED lámpát kihelyezett a faluba. Egyet a Pozsonyi   
   utca 5.számú ingatlan elé, a másikat pedig a Jókai téri híd elé. Meg lehet nézni, össze   
   lehet hasonlítani a fényét a régi közvilágítási lámpa fényével. 
- A gyógyszertár üzemeltetésére vonatkozó helyiség bérleti szerződés aláírásra került. A   
   helyiség kettéválasztása megtörtént, melynek kiviteli költsége 130.000 Ft. A belső festés,   
  vakolás, villamos áram vezetékelés költségeit a gyógyszertár átvállalta, amely a bérleti    
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  díjba beszámításra kerül, emiatt ez évben a gyógyszertár bérleti díjat nem fizet. 
  A helyiség kettéválasztásának kiviteli költségére vonatkozóan szintén határozatot kell   
  hoznia a képviselő-testületnek. 

 
Dénes László: 
Jó lenne, ha minél hamarabb megnyílna a gyógyszertár, mert nagyon hiányzik a lakosságnak. 
 
Nagy Károly: 
A bérleti szerződés aláírásra került, most már a szakhatóságokon múlik, hogy mikor adják meg az 
engedélyeket. A gyógyszertár vezetője úgy nyilatkozott, hogy június 1-vel meg szeretné nyitni a 
gyógyszertárat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem a megnyitás időpontjától kapta meg a gyógyszertár a lakbér beszámítást? 
 
Nagy Károly: 
Nem, a bérleti szerződés 2014. április 15-től hatályos. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben május közepén semmi olyan jelet nem tapasztalnak, hogy a gyógyszertár június 1-vel ki tud 
nyitni, akkor lépni kell ez ügyben és a szükséges intézkedést meg kell tenni. Biztosíték kell arra 
vonatkozóan, hogy június 1-vel meg tudják kezdeni a szolgáltatást. 
 
Bálint Ira: 
A helyiség területe ketté lett választva, két egyenlő részre? 
 
Nagy Károly: 
A gyógyszertár 34 m² alapterületen fog üzemelni. 
 
Bálint Ira: 
Örömmel tapasztalta, hogy a temető kerítését kijavították. 
 
Nagy Károly: 
A karbantartók és a közcélú munkások javították meg a temető kerítését. 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, amely a 
gyógyszertár helyiség kialakításának költségeire vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztését a 
gyógyszertár megvalósításáról megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének tartalék terhére a gyógyszertár 
helyiség kialakítására 130 000 Ft-ot átcsoportosít.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

a gyógyszertár átalakítási költségeiről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztését a 
gyógyszertár megvalósításáról megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének tartalék terhére a gyógyszertár 
helyiség kialakítására 130 000 Ft-ot átcsoportosít. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, amely a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 
részére visszatérítendő támogatásra vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
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„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztését a 
helyi piac megvalósításáról megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének közutak üzemeltetése forrás terhére 
kérelmére visszatérítendő támogatást nyújt: 
Dél-Mátra KHE 3213 Atkár, Tass puszta (helyi piac): 1 800 000 Ft 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. A támogatás 
visszatérítésének határideje az elszámolás elfogadásáról szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztését a 
helyi piac megvalósításáról megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének közutak üzemeltetése forrás terhére 
kérelmére visszatérítendő támogatást nyújt: 
Dél-Mátra KHE 3213 Atkár, Tass puszta (helyi piac): 1 800 000 Ft 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. A támogatás 
visszatérítésének határideje az elszámolás elfogadásáról szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, 4 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. 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. 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság döntött születési és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, átmeneti 
segélyről, valamint a 2013. évi zárszámadást tárgyalta meg. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját,4 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
Bálint Ira: 
A Bizottság ülést nem tartott, de a Gyöngyöstarjáni Hírmondó megjelent. Soron következő ülés május 7-
én kerül megtartásra, ahol az elkövetkezendő időszak rendezvényeiről beszélnek.  
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 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: 
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- Az 5/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a civil szervezetek 
2014. évi támogatásáról. Az érintettek kiértesítése megtörtént, a támogatási szerződés 
készítése folyamatban van.  

- A 10/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület a gyógyszertár bérleti 
ajánlatáról határozott. A helyiség bérleti szerződése aláírásra került. 

- A 11/2014.(II.4.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Dr. Petrovics Antal 
Béla Heves Megyéért Díjra való felterjesztéséről. A javaslatot határidőben elküldték. 

- A 13/2014.(III.6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Társulásban 
végzett polgármesteri munkáról. A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta. 

- A 16/2014. (III. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött az óvodai 
beíratásról. Az időpontról az óvoda vezetője tájékoztatást kapott. 

- A 17/2014. (III. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Gyöngyös   
   Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosításáról. A    
   megállapodás módosítása elfogadásra került.  
- A 18/2014.(III.6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a használtruha 
gyűjtő konténer kihelyezéséről. A határozatban megjelölt helyekre a konténerek kihelyezésre 
kerültek.  

- A 19/2014. (III. 6.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Losonci és 
Széchenyi utcákban szennyvíz közmű kiépítéséről. 

    Felvette a kapcsolatot a gyöngyösi Vízmű Igazgatójával, aki maximálisan pozitív hozzáállást 
tanúsított.  Megoldhatónak tartja a Losonci utca szennyvíz elvezetését, de a probléma ott 
jelentkezik, hogy a kérelmező önerőből nem tudja azt megvalósítani. A Széchenyi utca ívó és 
szennyvíz elvezetését is meg tudják oldani, csak az önkormányzatnak meg kellene 
terveztetnie, aminek viszont pénzügyi akadálya van.  

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 jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
Gyöngyöstarján hol szerepel a problémák szintjén más községekhez viszonyítva? 
 
Pardi Beatrix: 
Szinte minden településen más típusú problémák vannak. Gyöngyöstarjánban kevesebb a probléma, de 
talán nagyobb súlyú, konkrétan gondol itt az április 6-án történtekre. Van olyan eset, amikor a 
gyermekek olyan szinten sérülnek, hogy pszichológushoz kell küldeni őket. Meg kell említeni, hogy a 
hivatallal nagyon jó a kapcsolat, jól együtt tudnak dolgozni. 
 
Nagy Károly: 
Köszöni a munkát, az együttműködést. 
 

III. napirend: Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és 
elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez a napirend három részből áll: 

- A 2013. évi költségvetési rendelet módosításából, 
- A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójából, 
- Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásából. 
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Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság e napirendet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Napirend előtt szó volt a közvilágítás korszerűsítéséről. A 2013. évi adatok alapján az állami támogatás 
ezen a szakfeladaton 3.958.000 Ft, a tényleges kiadás pedig 6.280.000 Ft. A támogatás 63 %-os. A 
különbözetet az önkormányzat saját bevételéből rendezte. 
Az önkormányzat normatív állami támogatásának alakulását a 2013. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. Összességében elmondható, hogy a 2012. 
évihez képest az önkormányzat támogatása 4.622.000 Ft-tal csökkent. Ebben az évben bevezetésre került 
a feladatfinanszírozás, és szerkezetátalakítási tartalékból is kapott az önkormányzat 6.600.000 Ft-ot. 
Ezekkel az összegekkel került módosításra a 2013. évi költségvetési rendelet. 
A Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása kapcsán fontosnak tartja megemlíteni, hogy a 
pénzmaradvány felosztása megtörtént. Gyöngyösoroszi Önkormányzata túlfinanszírozta a Hivatal 
működési kiadásait, ez a zárszámadásba bekerült. A Közös Hivatal létszámánál egy fő üres álláshely 
jelentkezett Gyöngyösorosziban. Az aljegyzői állás megüresedett, jelenleg még nincs feltöltve. A közös 
Hivatalnak nincs vagyona, az önkormányzatok tulajdonában vannak az épületek és az eszközök. 
Az Önkormányzat zárszámadásából kiemelt fontosságú a kazán program. Mind a támogatás, mind a 
beruházás teljesült 2013. évben. Ezzel nőtt az önkormányzat vagyona, és a vagyonnövekedés az átvett 
Vízmű vagyonnal is megvalósult. A téli közfoglalkoztatás beindításával nőtt a közcélú munkavállalók 
átlagos létszáma, így átlagosan 9 fő munkavállaló volt éves szinten. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, az önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2014. (IV. 30.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

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

 
 

  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetési beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) 
határozata 

a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról 
 
1. §. 
 
(1) Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást a jelen rendelet 1., 2., 5., 6.  mellékletben foglaltaknak megfelelően 

  45.204 ezer forint bevétellel, 
42.745 ezer forint kiadással 

jóváhagyja. 
 
(2) A Képviselő-testület a Hivatal bevételeit forrásonként a jelen rendelet 2. sz. mellékletében, 

kiadásait jelen rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
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2. § 
 
(1) A Hivatal tényleges felhalmozási kiadását, valamint a tényleges működési bevételeit és kiadásait 

mérlegszerűen jelen határozat 6. melléklete tartalmazza. 
 
(2) A Képviselő-testület a Hivatal módosított pénzmaradványát 4.198.000 forint összegben hagyja 

jóvá, jelen határozat 4. melléklete szerint. A Képviselő-testület a pénzmaradványt a Hivatal 2014. 
évi költségvetésében használja fel. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) kormányrendelet 155. § (1) bekezdése alapján az irányító szervet megillető 
pénzmaradvány 0 Ft. 

 
(3) A Hivatal pénzforgalmának egyeztetését határozat 7. melléklete tartalmazza. 
 
3. §    
 
(1) A Hivatal vagyonáról készített tájékoztatót  Képviselő-testület jelen határozat 8.   mellékletében 

foglaltak szerint hagyja jóvá. A beszámoló készítés időpontjában a Hivatal tulajdonában nem volt 
külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz, és a mérlegben értékkel nem szereplő 
kötelezettség. 

 
(2)        A Képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott záró létszám mértékekeit jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetését a pénzmaradvány összegének megfelelően módosítsa. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: a 2014. évi önkormányzati költségvetés következő módosításával egyidőben 
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1.számú melléklet a 22/2014.(IV.29.) önkormányzati határozathoz 

 
 
 

2. számú melléklet a 22/2014.(IV.29.) számú önkormányzati határozathoz 
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3. számú melléklet a 22/2014.(IV.29.) számú önkormányzati határozathoz 

 
 

 
 
 

4. számú melléklet a 22/2014.(IV.29.) számú önkormányzati határozathoz 
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5. számú melléklet a 22/2014.(IV.29.) számú önkormányzati határozathoz 
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Cím 

Sz. Saját bev. 
Hitel 
felvétel 

Támoga - 
tások 

Felhal- 
mozási 
bevétel 

Működési 
célú tám. 
értékű bev. 

Pénzfor- 
galom 
nélküli 
bev. Összesen 

Működési 
kiadások 

Felhal- 
mozási 
kiadá- 
sok Összesen 

Önkor- 
mányzati 
támogatás 

1 Gyöngyöstarján 259 726 23077 24062 24747 76 24823 
2 Gyöngyösoroszi 556 20586 21142 42044 42044 
3 Összesen 815 0 21312 0 23077 0 45204 66791 76 66867 0 

Az adatok ezer forintban! 

Neve 

Bevételek Kiadások 

6. melléklet a 22/2014. (IV.29.) önkormányzati határozathoz 
2013. ÉVI 

GYÖNGYÖSTARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN 
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GYÖNGYÖSTARJÁNI  KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

MEGNEVEZÉS 
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 
Költségvetési bankszámlák egyenlege 
Pénztár egyenlege 
Pénzkészlet összesen  
Bevételek 45203 
Kiadások 42745 
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 
Költségvetési bankszámlák egyenlege 2447 
Pénztár egyenlege 11 
Pénzkészlet összesen  2458 

ESZKÖZÖK 
I. Immateriális javak 0 
II. Tárgyi eszközök 0 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 
III. Értékpapírok (forgatási célú) 0 
IV. Pénzeszközök 2458 
V. Egyéb aktív pü. elszámolások össz. 0 
 Ksv. aktív függő elszámolások 625 
B) FORGÓESZKÖZÖK 3083 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3083 
FORRÁSOK 
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 0 
   - tárgyévi ktsgvetési tartalék 
   - költségvetési pénzmaradvány 3083 
E) TARTALÉKOK 3083 
I.Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 
II. Rövid lejáratú kötelezettség 0 
III. Egyéb passzív elszámolások 0 
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 0 
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3083 

7. melléklet a 22/2014. (IV.29.) önkormányzati határozathoz 

2013.évi pénzforgalom egyeztetése 

Adatok ezer forintban! 

8.melléklet a 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati határozathoz 

GYÖNGYÖSTARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  2013. ÉVI   

Nettó  
érték eFt M e g n e v e z é s 

Vagyonkimutatása 
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Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
beszámolójáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2014. (V.12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
BESZÁMOLJÓJÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

IV. napirend: Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 
behajtásról  

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és 
behajtásról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az adó és egyéb 
pénzügyi követelés állományról és behajtásról szóló beszámolót tudomásul veszi, azt 
elfogadja. 
 

V. napirend: Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, valamint 
a  gyermekjóléti szolgálat munkájáról 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az értékelést meg kell küldeni a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatalának. 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatok ellátására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta 
a 2013. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelést és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2013. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést és Szociális 
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény 
(3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. )  2013. évben Gyöngyöstarján Községben végzett 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló értékelést elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának valamint jelen határozatot a Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézménynek.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (IV. 29.) KT 
határozata 

 
a 2013. évi gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta 
a 2013. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelést és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2013. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést és Szociális 
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény 
(3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. )  2013. évben Gyöngyöstarján Községben végzett 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló értékelést elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának valamint jelen határozatot a Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézménynek. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
 

VI. napirend: A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez a napirend is két részből áll. Tartalmazza a Kistérségi Társulás által 2013-ban végzett belső 
ellenőrzésről szóló jelentést, valamint a 2013. évben végzett folyamatba épített előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzésről szóló beszámolót, amely főleg a civil szervezetek ellenőrzésére vonatkozik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen időszakkal kell elszámolniuk a civil szervezeteknek a kapott támogatással? Kérdezi ezt azért, mert 
a beszámoló tartalmazza, hogy a Községi Sportkör még nem adta le az ellenőrzéshez szükséges 
anyagokat. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A civil szervezetek ellenőrzése folyamatosan történik. 
 
Nagy Károly: 
Itt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázat nyert, a 
hiánypótlást holnap fogják postára adni. 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, amely a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze: 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megtárgyalta a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
Az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa 
Gyögyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét. 
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Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

VII. napirend: Indítványok, bejelentések  
 
1. Mezőőri és hegyőri támogatás 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
El lehet azon gondolkodni, hogy az idén létrehozzák-e a mezőőri szolgálatot. Az írásban kiküldött 
anyagtól eltérően valamivel emelkedett a támogatás összege, és sikerült is két személyt találni, akik 
vadászok és el is vállalnák ezt a feladatot. A Hegyközség vezetőivel előzetes egyeztetést tartottak, ahol egy 
közösen támogatott szolgálat lehetősége vázolódott ki. Amennyiben a Hegyközség is tudna valamilyen 
támogatást biztosítani, úgy elképzelhető, hogy augusztus 1-től már be is tudnák indítani ezt a szolgálatot. 
 
Bálint Ira: 
Megnézte a rendeletet, de nem látott nagy különbséget a tavalyi és az idei között. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ismerteti az idevonatkozó jogszabályt, és a változásokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
A szolgálat bevezetésére az igény megvan. Azt kell megnézni, hogyan lehet gazdaságosan működtetni, 
illetve milyen összeggel, hogyan járuljanak hozzá a költségekhez a földtulajdonosok. 
A Hegyközség a szőlőművelési ágat öleli fel, ehhez természetesen hozzá tudnak járulni a hegyközségi 
hozzájárulásból. Véleménye szerint két személy alkalmazásával meg lehet oldani az egész terület 
hatékony őrzését, természetesen megfelelő felszereltséget biztosítva részükre. 
Nagy segítség lenne, ha Gyöngyösoroszi község is besegíteni az őrzésbe, és természetesen hozzájárulna a 
költségekhez is. 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyöspata már korábban bevezette a mezőőri szolgálatot, tevékenységükkel meg vannak elégedve. 
Arról is tájékoztatást kapott, hogy milyen összegű hozzájárulást kérnek a földtulajdonosoktól. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint azzal, hogy mennyi hozzájárulást kérjenek a földtulajdonosoktól, akkor kellene 
foglalkozni, ha már ismerik a költségeket. Gondol itt a mezőőrök alkalmazásával kapcsolatos kiadásokra. 
Minél előbb be kell adni a pályázatot. 
 
Nagy Károly: 
Megpróbálják anyagi szempontból felmérni ezt az egész dolgot. Ezúton is kéri a Hegyközség mind 
erkölcsi, mind anyagi támogatását. 
 
Bálint Ira: 
Nagyon örül annak, hogy bevezetésre kerül a mezőőri szolgálat, és annak is, hogy a Képviselő-testület 
pozitívan áll hozzá e témához, mivel a költségvetés tárgyalásakor februárban feleslegesnek tartotta. Minél 
előbb ki kell számolni a kiadásokat, és be kell nyújtani a pályázatot.  
 
Nagy Károly: 
A soron következő ülésre pontosan kigyűjtik, összeszámolják a kiadásokat, hogy azok ismeretében 
lehessen dönteni és benyújtani a pályázatot. 
 
Szecskő Zsolt: 
Elképzelhető, hogy a következő ülés már késő lesz, hiszen az idő telik, és a szolgálatot még a szőlőérés 
előtt célszerű lenne bevezetni. 
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2. Közbeszerzési terv elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati javaslatot, 
amely a 2014. évi közbeszerzési tervre vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének tárgyalására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2014. évi közbeszerzési tervet elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-ig a 
2014. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2014. ÉVRE TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEI 
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ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ 

x x x x x x x 

 
 
A közbeszerzési Tervet Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
25/2014. (IV. 29.) KT határozatával fogadta el. 
 
 
 
3. Közvilágítás korszerűsítése 
 
Nagy Károly: 
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket: Gésinger György Urat, Fias Zsolt Urat, akik a Simovill 2006. 
Kft. képviseletében vannak jelen, valamint Kovács Gyula Urat, aki a GA Magyarország Kft. 
képviseletében vesz részt az ülésen. 
Kéri, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tájékoztatójukat tegyék meg. 
 
Kovács Gyula: 
Tájékoztatójában elmondja, hogy az önkormányzat közvilágítás költsége igen magas, ezért célszerű lenne 
a község közvilágításának korszerűsítését minél előbb végrehajtani. 
A LED lámpák nulla hibával működnek, meghibásodásuk minimális, de átadják a szót Gésinger 
Györgynek, aki szakmailag többet tud mondani. 
 
Gésinger György: 
Tájékoztatást ad a Simovill 2006. Kft. megalakulásáról, tevékenységükről és referencia munkájukról. Ezt 
követően projektor segítségével bemutatja, hogy mi a különbség a hagyományos és a LED lámpák között 
a fényerősségükre vonatkozóan. 
Részletes ismertetést ad a LED lámpák működéséről, az esetleges meghibásodásukról, valamint 
időzítésükről.  
 
Nagy Károly: 
Megköszöni a részletes tájékoztatást, és kéri, hogy az írásos anyagot, az esetleges finanszírozással együtt 
mielőbb küldjék meg az önkormányzat részére. 
 
Gésinger György: 
Utána fog nézni annak, hogy esetleg a közvilágítás korszerűsítésére írnak-e ki pályázatot. Az információ 
birtokában napokon belül meg fogja küldeni az írásos anyagot. 
 
4. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület vagyonhasznosítási szerződése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Ozsvári Dénes: 
A szünetben - fél órája - kapta kézhez a vagyonhasznosítási szerződést, így nem volt ideje még átnézni, 
ezért nem tud róla véleményt mondani. 
 
Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a szerződés megvitatását vegyék le a napirendről, és a következő testületi ülésen 
tárgyalják meg. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
5. Helyi építési szabályzat véleményezése 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A településrendezési terv tervezete elkészült, a véleményezési szakaszba érkezett. Ahhoz azonban, hogy a 
polgármester a tervezetet véleményeztethesse a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges. 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely a településrendezési 
tervre vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 



 66 

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ában 
foglaltakat figyelembe véve felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyöngyöstarján Község Helyi Építési 
Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének elkészült tervezetét véleményeztesse.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

a településrendezési eszközök véleményezéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ában 
foglaltakat figyelembe véve felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyöngyöstarján Község Helyi Építési 
Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének elkészült tervezetét véleményeztesse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6. Védőnői szolgálat építési árajánlata – babakocsi tároló építése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A 2014. évi költségvetésben babakocsi tároló megépítésére 500.000 Ft van betervezve. A betervezett 
összeg és az árajánlat között igen nagy a különbség. A tároló megépítését Dr. Purger Piroska 
gyermekorvos is támogatja, véleménye szerint is nagy szükség lenne rá. 

 
Bálint Ira: 
Milyen babakocsi tároló megépítését tervezik? Nyitott lesz, vagy zárt? 
 
Nagy Károly: 
Látvány tervet nem kért a kivitelezőtől, az árajánlatot pedig a védőnő kérte meg. 
 
Szecskő Zsolt: 
Jó lenne, ha a Képviselő-testület a döntést megelőzően a rajzot is láthatná, hiszen nem mindegy, hogyan 
fog kinézni az a tároló. Tudni szeretnék, hogy mihez járulnak hozzá. 
 
Ozsvári Dénes: 
Tudomása szerint 1 m feletti építmény már engedélyköteles. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az 1 millió Ft-os árajánlatot nagyon soknak tartja. 
 
Nagy Károly: 
Megkérik az árajánlatot adót, hogy rajzolja le a tárolót, s meghívják az ülésre a doktornőt, és a védőnőt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az ülésre nem kell meghívni sem a doktornőt, sem a védőnőt. Nem az ő kompetenciájuk eldönteni, hogy 
szükség van-e a babakocsi tárolóra, vagy sem. Megoldást kell arra keresni, hogy sokkal olcsóbban hogyan 
lehet megoldani ezt a problémát.  
 
Bálint Ira: 
Mindenképpen arra kell törekedni, hogy legyen egy babakocsi tároló, hiszen, ha esik az eső, a beázott 
babakocsiba nem tudják a kismamák visszatenni a gyereket. A megépített tároló a szélfogó szerepét is 
betöltené, hiszen a tanácsadó bejárata az égre nyílik, és télen sokszor nem is tudják a kisgyerekeket a 
váróban levetkőztetni, annyira hideg a levegő. 
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Szecskő Zsolt: 
Megérti, hogy szükség van a babakocsi tárolóra, de ilyen formában nem tudja elfogadni, nem tudja 
megszavazni. 
 
Nagy Károly: 
A hozzászólásokból arra a következtetésre jutott, hogy a Képviselő-testület nem zárkózik el a tároló 
megépítésétől, de ragaszkodik a kiviteli tervhez, illetve még további árajánlat beszerzéséhez. 
 
 
A Képviselő-testület a döntést a kiviteli terv és az újabb árajánlat ismeretében fogja 
meghozni. 
 
7. Dudeláné Kiss Anna nótaestjének megrendezése 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt Képviselő-testület ülésén már szó volt róla, hogy Dudeláné Kiss Anna május 31-én nótaestet 
szeretne a községben rendezni, melyen a Nóta TV is részt venne. A Nóta TV felvétele kb. 100.000 Ft 
költséget jelentene az önkormányzatnak. A testületi ülést követően felvette a kapcsolatot Dudeláné Kiss 
Annával, aki arról tájékoztatta, hogy a Nóta TV szívesen készítene Gyöngyöstarjánról filmet, amit 
természetesen le is vetítenének a műsorban.  
 
Bálint Ira: 
A Gyöngyösi TV is szívesen készítene filmet a községről, olcsón, amit szintén le is vetítene a TV-ben. 
 
Szecskő Zsolt: 
Annak nem sok értelme lenne, hiszen az csak a Gyöngyösi TV-ben kerülne levetítésre, s azt az adót csak a 
Gyöngyös környéki emberek tudják fogni, akiknek többnyire nem kell bemutatni Gyöngyöstarjánt. 
A Nóta TV támogatását csak úgy tudja elképzelni, hogy elkészítik a felvételt, és a műsorba kerülés előtt a 
Képviselő-testület megnézi a felvételt, s, csak akkor fizet, ha azt jónak találja. 
 
Nagy Károly: 
Tulajdonképpen ezzel az összeggel Dudeláné Kiss Anna rendezvényét támogatnák. 
 
Szecskő Zsolt: 
Véleménye szerint 50.000 Ft-tal támogassák a nótaest megrendezését, bár úgy tűnik, mintha ezzel az 
összeggel egy személyt támogatna az önkormányzat. 
 
Bálint Ira: 
Nem egy személyt támogat az Önkormányzat, hanem egy rendezvényt, amelyen nem csak 
gyöngyöstarjáni emberek vesznek részt.  
Dudeláné Kiss Anna nagyon szép, magas színvonalú estet szervez, s ezáltal Gyöngyöstarján hírnevét 
népszerűsíti.  
Egyetért a 100.000 Ft-os támogatással, de szeretné tudni, hogy tulajdonképpen mit is jelent a TV felvétel. 
 
Szecskő Zsolt: 
Dudeláné Kiss Anna rendezvényét támogatta már az Önkormányzat azzal, hogy helyiségbérletet és 
rezsiköltséget nem kellett fizetnie, amivel továbbra is egyetért. Egyébként nem érti, hogy Dudeláné Kiss 
Anna miért „Gyöngyösi Kiss Annának” reklámozza magát, amikor ő gyöngyöstarjáni lakos. 
 
Nagy Károly: 
Jó lenne, ha segítenék ennyivel Dudeláné Kiss Anna TV felvételét. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mindenki állja a saját hírnevének a költségét, mert ezzel az erővel bárki kérhetné az Önkormányzat 
segítségét. 
 
Bálint Ira:  
Ezt az összeget elvben meg lehetne bontani: 50.000 Ft-tal támogatná az Önkormányzat a TV felvételt, és 
50.000 Ft-tal a nótaestet, és így 100.000 Ft. 
Kudarcként élné meg, ha a rendezvény megszervezését elvinné Dudeláné Kiss Anna más településre. 
 
Szecskő Zsolt: 
Továbbra is kitart az 50.000 Ft-os támogatás mellett. 
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Dénes László: 
Javasolja, hogy Dudeláné Kiss Anna részére 75.000 Ft összegű támogatást biztosítson az Önkormányzat 
úgy, hogy helyiségbérletet és rezsiköltséget továbbra se kelljen fizetnie. 
 
Bálint Ira: 
80.000 Ft-ot kellene reálisan adni a négy javasolt összeg alapján. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, amely 
Dudeláné Kiss Anna nótaestjének a támogatására vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését Dudeláné Kiss Anna nótaestjének támogatásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna rendezvényét 75 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a 
rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti 
összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a 
szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa.” 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

Dudeláné Kiss Anna nótaestjének támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését Dudeláné Kiss Anna nótaestjének támogatásáról és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna rendezvényét 75 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a 
rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti 
összegben befogad. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a 
szervezőnek nem kell megfizetnie. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
8. Óvoda zárva tartása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Természetesen, ha igény lesz az óvoda szolgáltatására, megoldják. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mindig gond volt az óvoda zárva tartásával. A szülő azt mondja: „azért nem viszem a gyereket az 
óvodába, mert nem akarok az óvónőkkel konfliktusba kerülni.” - holott problémát, gondot okoz a 
szülőnek a gyerek 2-3 hétig tartó elhelyezése, mert dolgoznak ők is és a nagyszülők is.  
 Nem szabad az óvodát bezárni. Egyszerűen meg kell oldani, hogy legyen ügyelet: legyen egy óvónő, és 
egy dadus. Ha van gyerek, foglalkozzanak vele, ha nincs, takarítsanak, stb. foglalják el magukat. 
 
Bálint Ira: 
Nem kell felmérni az óvónőknek az igényt, egyszerűen nem kell bezárni az óvodát. Nem tud olyan 
helységet, ahol az óvoda nyáron, vagy bármikor is ilyen hosszú időre bezárna. Meg kell oldani a 
takarítást, festést úgy, ahogyan más óvodákban, bölcsődékben is megoldják. 
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Nagy Károly: 
Ebben az időszakban az óvodai konyha sem üzemel. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha nincs konyha, meg kell oldani az étkeztetést másképpen. 
 
Bálint Ira: 
A környező falvakban sem zárnak be az óvodák, bölcsődék 3 hétre. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki a kiküldött előterjesztéstől eltérően az alábbi 
határozati javaslatot elfogadja, amely az óvoda zárva tartására vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 
Óvodában 2014. július 28-tól 2014. augusztus 15-ig elrendeli, hogy az intézmény karbantartási 
munkáinak idejére egy csoport nyitvatartását biztosítani kell. 
A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a csökkentett kapacitású nyitvatartásról 
a szülőket tájékoztassa.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

az óvoda nyári működési rendjéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos 
Óvodában 2014. július 28-tól 2014. augusztus 15-ig elrendeli, hogy az intézmény karbantartási 
munkáinak idejére egy csoport nyitvatartását biztosítani kell. 
A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a csökkentett kapacitású nyitvatartásról 
a szülőket tájékoztassa. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné mb. igazgató-helyettes 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
9. Babus József belterületbe vonási kérelme 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Bálint Ira: 
A belterületbe vonandó terület előtt az útnak már vége van? 
 
Nagy Károly: 
Igen. Szóban tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az önkormányzat nem tudja felvállalni sem az út, sem a 
közművek kiépítésének költségeit. 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozatit javaslattal egyetért, amely Babus 
József belterületbe vonási kérelmére vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Babus József, 
Gyöngyöstarján, Rózsa u. 15 szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület támogatja a Gyöngyöstarján, külterület 079/50 hrsz-ú, 2401 m2 nagyságú, szántó 
művelési ágú ingatlan és 079/51 hrsz-ú, közút megjelölésű, 855 m2 nagyságú ingatlan belterületbe 
vonását. 
A kérelmezőt az alábbi nyilatkozatok benyújtására köteles: 
1. amennyiben a településszerkezeti terv módosítása szükséges, annak költségeit vállalja és az 
önkormányzattal településrendezési szerződést kíván kötni (1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § alapján),  
2. az önkormányzat részére a fizetendő földvédelmi járulékot megfizeti (2007. évi CXXIX. törvény 
alapján) és a földvédelmi eljárási díjat, valamint a szakhatósági eljárások díjait, amennyiben azt az 
önkormányzat fizeti, az önkormányzat részére megtéríti  
3. a terület közműveit saját költségen kívánja megvalósítani, 
4. a terület igénybevétele 4 éven belül megvalósul, 
5. a belterületbe vonáshoz szükséges vázrajzok elkészítésének költségeit megfizeti. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv felülvizsgálatánál a 
területet belterületbe vonásra szánt területként feltüntetését kezdeményezze.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2014. (IV. 29.) KT 

határozata 
 

Babus József kérelme belterületbe vonásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Babus József, 
Gyöngyöstarján, Rózsa u. 15 szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület támogatja a Gyöngyöstarján, külterület 079/50 hrsz-ú, 2401 m2 nagyságú, szántó 
művelési ágú ingatlan és 079/51 hrsz-ú, közút megjelölésű, 855 m2 nagyságú ingatlan belterületbe 
vonását. 
A kérelmezőt az alábbi nyilatkozatok benyújtására köteles: 
1. amennyiben a településszerkezeti terv módosítása szükséges, annak költségeit vállalja és az 
önkormányzattal településrendezési szerződést kíván kötni (1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § alapján),  
2. az önkormányzat részére a fizetendő földvédelmi járulékot megfizeti (2007. évi CXXIX. törvény 
alapján) és a földvédelmi eljárási díjat, valamint a szakhatósági eljárások díjait, amennyiben azt az 
önkormányzat fizeti, az önkormányzat részére megtéríti  
3. a terület közműveit saját költségen kívánja megvalósítani, 
4. a terület igénybevétele 4 éven belül megvalósul, 
5. a belterületbe vonáshoz szükséges vázrajzok elkészítésének költségeit megfizeti. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv felülvizsgálatánál a 
területet belterületbe vonásra szánt területként feltüntetését kezdeményezze. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
 
10. 2014. évi térítési díj felülvizsgálata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az előterjesztés a szociális étkezők térítési díját, valamint a Süni Családi Napközi térítési díját 
tartalmazza. 
Minden évben kötelező felülvizsgálni az intézményi térítési díjak összegét, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az intézményi térítési díjat meg is kell emelni. 
 
Dénes László: 
Mennyit fizet egy szociális étkező? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A szociális étkező önköltsége 880 Ft, ami magába foglalja a nyersanyagnormát és a felmerült rezsi 
költségeket, ezzel szemben az önkormányzat 250 Ft támogatást kap ebédenként. Az étkezési térítési díj 
jövedelemfüggő, sávosan emelkedik. 
 
Bálint Ira: 
Egy ebédnek mennyi a nyersanyagnormája? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A felnőtt étkezés nyersanyag normája 323 Ft. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A Családi Napközinél a térítési díjat gondozási napokra kell megállapítani. 2013. évben az átlagos 
gyermeklétszám 3,5 fő volt, gondozási naponként. Két felnőtt, egy 8 és egy 6 órás munkavállaló látja el a 
gyermekfelügyeletet és a gondozást.  




