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

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Dr. Sári Péter Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője 

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda mb.vezető helyettese 
Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében (17 óra 10 perc 
után) 

 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. 

Napirendi javaslat: 
 
I. napirend: Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása 

                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             

II. napirend: Indítványok, bejelentések  
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna és Bálint Ira személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

I. napirend: Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása 

(előterjesztés írásban csatolva) 

 
Dr. Sári Péter: 
Hulladékszállítási közszolgáltatást 2014. július 1-től az a gazdálkodó szervezet végezhet, aki 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség) által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, és vele a települési önkormányzat 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést köt. 
A Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ezen engedélyekkel rendelkezik. 
 
(Ozsvári Dénes részvételével folytatódik az ülés) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A hulladékszállítást a Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ugyanazokkal a feltételekkel fogja 
elvégezni, mint amit a Képviselő-testület 2006-ban meghatározott. 
 
Bálint Ira: 
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A közszolgáltatási szerződés „rendkívüli esetet” említ. Szeretne információt kérni arra vonatkozóan, hogy 
ebben a mondatban mit jelent a „rendkívüli eset” kifejezés? 
 
Dr. Sári Péter: 
Külső ok miatt bekövetkezett, katasztrófavédelmi hatást, változást jelent, mint pl. ha a szemétszállító 
gépkocsi felborul és kiömlik a gázolaj. 
 
Bálint Ira: 
A közszolgáltatási szerződés utal a HT. 46. és 47. §-ára, miszerint a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási 
tevékenységéért jogszabályban meghatározott díjat számolhat el. Kérdése: „számol”, vagy „számolhat” el? 
 
Dr. Sári Péter: 
A hulladékszállítási díjat az illetékes miniszter fogja meghatározni, az Energia Hivatal előzetes 
költségfelmérése alapján. 
 
Bálint Ira: 
A szolgáltatást végző cégek eltérhetnek-e ettől az összegtől? 
 
Dr. Sári Péter: 
Nem lehet eltérni, a szolgáltatókat köti a jogszabály. 
 
Bálint Ira: 
A szerződés rögzíti, hogy a szolgáltatási díjat a szolgáltatást követően kell megfizetni, ennek ellenére, 
előre háromhavi befizetési csekket kapnak a lakosok. 
 
Dr. Sári Péter: 
A postaköltségek megtakarítása érdekében valóban egy negyedévi számla kerül kiküldésre a lakosok 
részére, de azokon minden esetben feltüntetik a befizetési határidőt, amely háromhavi időpontot 
tartalmaz. 
 
Bálint Ira: 
A szerződés elállás és felmondás címénél szerepel a „súlyosan megsértette” kifejezés. Mit kell ezen érteni? 
 
Dr. Sári Péter: 
E címszó alatti szövegrész a törvény szó szerinti idézése. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Kéri, mielőtt a szerződés aláírásra kerül, az illetékesek alaposan nézzék át, és a fogalmazási hibákat, szó- 
kimaradásokat, gépelési hibákat stb. javítsák ki. 
 
Jenei Károly: 
Az új tulajdonosi szerkezet felállásáról kér tájékoztatást. 
 
(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés) 
 
Dr. Sári Péter: 
Részletes tájékoztatást ad a Kft. szervezeti felépítéséről. 
 
Jenei Károly: 
A befizetési számlaszám változik-e? 
 
Dr. Sári Péter: 
A számlaszám nem változik. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ez évtől már nincs szervezett lomtalanítás. Bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból nem. 
Mi az a mennyiség, ami miatt kérni lehet a lomtalanítást? 
 
Dr. Sári Péter: 
Nincs meghatározva minimális mennyiség, le kell egyeztetni az időpontot az ügyfélszolgálaton. 
A jogszabály is azt írja elő, hogy lehetőség szerint a házhoz menő szelektív lomtalanítást kell megoldani. 
 
Szecskő Zsolt: 
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A lomtalanításra ki kellene találni valamit, hiszen az embereknek van pl. rossz autógumija is, vagy más 
nem kommunális szemete, amit ki szeretne dobni, de a szemétszállító autó azt nem viszi el, mivel 
veszélyes hulladéknak számít. Mit tegyen vele az állampolgár? 
 
Dr. Sári Péter: 
A Hulladékkezelő Kft. Gyöngyösön hulladékudvarral rendelkezik, ahol különféle hulladékokat átvesznek, 
többek között az autógumikat is. Természetesen az átvételért a nem helyi (nem gyöngyösi) lakosoknak 
fizetniük kell. 
Egyébként, tudomása szerint, az autógumikat forgalmazóknak térítésmentesen vissza kellene váltaniuk 
az elhasználódott gumikat. 
 
Bálint Ira: 
Az év elején a Hulladékkezelő Kft. kiküldött egy tájékoztatót a lakosok részére, amely sok információt 
tartalmazott, de nem szerepelt benne, hogy a vállalat Gyöngyösön hulladékudvarral rendelkezik, ahová a 
gyöngyöstarjáni lakosok is adhatnak le, térítés ellenében különféle hulladékot. Jó lenne, ha erről a 
lehetőségről valamilyen módon tájékoztatást kapnának a lakosok. 
Egyébként a hulladékudvaron mennyiért veszik át pl. az autógumikat? 
 
Dr. Sári Péter: 
Darabonként 250 Ft-ért veszik át az autógumikat. 
 
Nagy Károly: 
Véleménye szerint a háznál történő lomtalanítás sokkal jobb, mint a közterületen elhelyezett konténeres 
megoldás. Gondol itt főleg arra, hogy nem marad szemetes a falu, és nincs guberálás. 
 
Jenei Károly: 
Ez a szerződés még másfél évig, 2015. december 31-ig van érvényben. Ezek szerint a jövő évben el kell 
kezdeni keresni egy közszolgáltatót és lebonyolítani a közbeszerzési eljárást? 
 
Dr. Sári Péter: 
Az országban 144 közszolgáltató van, és tudomása szerint ez a közszolgáltatás bekerülhet egy olyan 
körbe, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás lefolytatásának mellőzését. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, amely a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására vonatkozik, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést a 2006. március 16-án kötött Közszolgáltatási 
szerződés módosításaként és egységes szerkezetbe foglalt szövegeként aláírja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szerződés módosításról értesítse a Közbeszerzési 
hatóságot.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (VI. 17.) KT 
határozata 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést a 2006. március 16-án kötött Közszolgáltatási 
szerződés módosításaként és egységes szerkezetbe foglalt szövegeként aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szerződés módosításról értesítse a Közbeszerzési 
hatóságot. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
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Határidő: 2014. június 30. 
 
-  Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása 
    (rendelet tervezet írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Javasolja, hogy a rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „Gyöngyöstarján 
községben a lomtalanítás módja: házhoz menő lomtalanítás.”   
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslattal 
egyetért. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítását, a jegyző Úr javaslatával együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

7/2014. (VI. 18.) 
 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 
30/2004. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 

 

II. napirend: Indítványok, bejelentések 

 
1. Damjanich utca burkolat felújítás és járdafelújítás, valamint a burkolatsüllyedés javítás 
és kátyúzási árajánlatok 
(előterjesztés és határozati javaslatok írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati javaslatot, 
amely a Damjanich utca útburkolat és a Petőfi utca járda felújítására vonatkozik, elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2014. (VI. 17.) KT 
határozata 

 
a Damjanich utca és a Petőfi utcai járda felújításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Damjanich u. útburkolat 
és Petőfi utca járda felújítás árajánlatait elbírálta és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Damjanich u. útburkolat és Petőfi utca járda felújítás 
kivitelezésére az Andezit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Vasút u. 5.) kíván szerződést kötni nettó 11 999 004 Ft 
+ ÁFA értékben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A második határozati javaslatban, amely a belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási 
munkáira vonatkozik a kivitelező megnevezésénél elírás történt. A munkák elvégzésével a HE-DO Kft-t 
lenne célszerű megbízni. 

Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, - jegyző Úr kiegészítését figyelembe véve -, amely a belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira vonatkozik, elfogadja úgy, hogy amennyiben a HE-DO Kft. valami 
miatt visszalép a megbízástól, a munkát az ANDEZIT Kft. végezze el, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. (VI. 17.) KT 
határozata 

 
az önkormányzati utak javításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak kátyúzási és burkolatsüllyedés-javítási munkáira érkezett árajánlatait elbírálta 
és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kátyúzási és 
burkolatsüllyedés-javítási munkáira a HE-DO Kft-vel (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) kíván 
szerződést kötni, 29 m2 kátyúzás és 180 m2 burkolat-süllyedés javítás figyelembe vételével  nettó 1 674 
875 Ft + ÁFA értékben. 
Amennyiben a HE-DO Kft. a szerződéskötéstől visszalép, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződést az Andezit Kft-vel kösse meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
2. Mezőőri szolgálat létesítése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
A mezőőri szolgálat állami támogatását ez évben megemelték, így reális közelségbe került az 
önkormányzat által fenntartható mezőőri szolgálat. 
Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy elindítja a szolgálatot két olyan személlyel, akik 
vadászok, akkor lényeges megtakarítást lehetne elérni. 
Erre az évre a becsült bérjellegű kiadás, két fő esetén 260.000Ft/hó. A működés becsült kiadása, amely 
tartalmazza az üzemanyagot, a lőszert stb. 40.000 Ft/hó. Ezek szerint a működési kiadás, havonta 
300.000 Ft lenne, melynek az 50 %-át állami támogatásként vissza lehetne igényelni. Az önkormányzat 
tényleges kiadása 150.000 Ft/hó lenne. 
Az indulás költségeinek az 50 %-át szintén támogatja az állam, amelynek elkerülhetetlen költsége a 
mezőőri tanfolyam elvégzése, ami 100.000 Ft/fő, illetve az öltözékek beszerzése, ami kb. 150.000 Ft/fő 
kiadást jelentene. 
Tehát az indulás minimális költsége 350.000 Ft/fő, két főnél ez 700.000 Ft-ot jelentene, melynek az 50 
%-át az Állam megtéríti, így az Önkormányzatnak 350.000 Ft kiadást jelentene. 
A Hegyközség 300.000 Ft támogatást ajánlott fel az Önkormányzat részére ebben az évben. Fentiek 
alapján ez évben a mezőőri szolgálat létrehozása, illetve működtetése kb. 800.000 Ft kiadást jelentene az 
Önkormányzatnak. ( Működési kiadás: kb. 750.000 Ft, Indulás minimális költsége: 350.000 Ft, 
Hegyközség hozzájárulása: - 300.000 Ft.) 
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Bálint Ira: 
Az elmúlt testületi ülésen a mezőőri szolgálat bevezetésére vonatkozóan költségvetést kértek, amit meg is 
kaptak, amely azonban nem tartalmaz a jövő évre vonatkozó számításokat, ugyanakkor kérték, vegyék fel 
a kapcsolatot a környező községekkel, hogy együtt hozzák létre a mezőőri szolgálatot. Ezekről nem kaptak 
most tájékoztatást. 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyöspatán már működik a mezőőri szolgálat. Gyöngyösoroszi polgármester Asszonyával felvette a 
kapcsolatot, de ők nem kívánnak Gyöngyöstarjánnal társulni a mezőőri szolgálat létrehozása kapcsán.   
 
Szecskő Zsolt: 
Nem jelentett volna kisebb kiadást a mezőőri szolgálat bevezetése, ha Gyöngyösoroszival társul 
Gyöngyöstarján. Abból a szempontból lett volna jó, ha ők is létrehozzák a mezőőri szolgálatot, hogy a 
mezőőrök összefogása esetén nagyobb területet tudtak volna átlátni. 
 
Jenei Károly: 
December, január és február hónapban szüneteltetni kellene a mezőőrök munkaviszonyát, hiszen akkor 
nem kell őrizni a határt, a szőlő területeket. 
 
Nagy Károly: 
Az év minden hónapjában szükség van a mezőőrökre, mert, ha nem a határt figyelik, akkor a 
jelenlétükkel meg lehet akadályozni a falopásokat, valamint meg lehet előzni az illegális szemétlerakók 
kialakulását. 
 
Bálint Ira: 
Hogyan történik a járulék beszedése? 
 
Szecskő Zsolt: 
A Hegyközség csak a szőlőterületek után jogosult mezőőri járulékot beszedésére. Emiatt arra gondoltak, 
ha az önkormányzat a többi művelési ágú területek után beszedi a járulékot a földhasználóktól, akkor 
beszedheti a szőlőterületek után is.  
 
Nagy Károly: 
Véleménye szerint ez évben nem kellene mezőőri járulékot kérni a földhasználóktól.  
A jövő évi díj megállapítását pedig a következő Képviselő-testületre kellene bízni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetért a polgármester Úr véleményével, miszerint a mezőőri járulék összegéről a következő Képviselő-
testület döntsön. Az előkészítése viszont még ennek a Testületnek a feladata, mert ellenkező esetben 
előállhat az a szituáció, hogy az új Testület nem foglalkozik a mezőőri járulékkal, szolgálattal, és akkor 
úgy nézne ki, hogy ez a Képviselő-testület 4 hónapra létre hozott egy mezőőri szolgálatot, 800.000 Ft-ért. 
 
Nagy Károly: 
Az előkészületeket természetesen még ez a Képviselő-testület fogja elvégezni. 
A Földhivataltól megkérik a hozzájárulási díj megállapításához szükséges adatokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az első lépésben nem kell konkrét adat, nincs szükség még név szerinti terület megbontásra.  
Összességében kell a terület nagysága, és az alapján már körülbelül ki lehet számolni, hogy milyen összeg 
az, amit kérni lehet a lakosoktól. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Földhivatal honlapján szerepel, hogy Gyöngyöstarjánban milyen nagyságú termő terület van. Ebből az 
adatból már lehet dolgozni. 
 
Bálint Ira: 
Személy szerint nem tud felelősségteljesen dönteni addig, míg nem ismeri azt az összeget, amit jövőre a 
lakosoknak kellene mezőőri járulék címén megfizetnie.  
Az előterjesztés több jogszabályra is hivatkozik a mezőőri szolgálat bevezetésére vonatkozóan, de sehol 
nem találja a 2014. évi módosítást, ami a kedvezőbb állami támogatást tartalmazza. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztés a 46/2014.(IV.18.) VM. rendeletet azért nem tartalmazza, mert az csak az állami 
támogatás összegében bekövetkezett változást rögzíti. 
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Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, az „A” változattal együtt, elfogadja, amely a mezőőri szolgálat létesítésére  vonatkozik, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (VI. 17.) KT 
határozata 

 
a mezőőri szolgálattal összefüggő intézkedésekről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezőőri szolgálatról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014. augusztus 1-jétől mezőőri szolgálatot kíván létrehozni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
- a mezőőri szolgálat nyilvántartásba vételét a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelési 
Igazgatóságánál kezdeményezze, 
- a mezőőri szolgálat létesítéséhez és működtetéséhez a támogatást a Heves Megyei Kormányhivatal 
Földművelési Igazgatóságától igényelje meg, 
- 2 főt 2014. augusztus 1. napjától mezőőri feladatok ellátására, napi 8 órában közalkalmazottként 
határozatlan időre kinevezzen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendelet 
tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé oly módon, hogy mezőőri járulék fizetési kötelezettséget nem 
állapít meg. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2014. július 3. 
 
 
3. Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatokról 
(előterjesztés írásban csatolva) 

 
Nagy Károly: 
Hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati javaslatot, 
amely a 2013. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelés kiegészítésére 
vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2014. (VI. 17.) KT 
határozata 

 
a 2013. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelés 

kiegészítéséről 
 

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 értékelés kiegészítését 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, 23/2014. 
(IV. 29.) határozattal elfogadott értékelés 3. pontjának 1. bekezdését az alábbiakkal kiegészíti és az 
értékelést a kiegészítéssel együtt elfogadja: 




