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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án  
     17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester  
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc 
Szecskő Zsolt  
Dr. Lipovszky András képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Kissné Matin Éva Általános iskola igazgatója 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Már Ágnes Aradi utca 27. szám alatti lakos 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 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: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend: Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata   
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
III. napirend: Indítványok, bejelentések  

 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

  
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szecskő Zsolt és Benedek Péter személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

Napirend előtt:     
 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 
  - Az elmúlt időszakban a legtöbb időt a 2014-2020 közötti időszak projekt ötleteinek az  

összeállításával foglalkoztak. Ezzel kapcsolatban február 13-án egy járási tájékoztatón, 
illetve a hét elején háromnapos továbbképzésen, egyeztetésen is részt vett 
Mátraszentimrén. Ezt követően február 19-én, munkamegbeszélés keretén belül állították 
össze a projekt javaslataikat. 
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- Testvértelepülési kapcsolatok létrehozására vonatkozó pályázat beadási határideje 
március 1, ezért a pályázat összeállítása gőzerővel folyik, hiszen azt a héten be kell adni. 

       Kéri a képviselőket, hogy a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 
fogadják el. 

  
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 6 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 

 
2. Általános iskola tájékoztatója 
 
Kissné Matin Éva: 
A két ülés között annyira kevés idő telt el, hogy csak egy Zrínyi matematika versenyről és egy farsangi 
bálról tud beszámolni. 
 
Jenei Károly: 
Szívesen részt vennének az iskola által szervezett rendezvényeken, ha időben kapnák meg a meghívókat. 
A múlt szombati bálra is csak csütörtökön kapta meg a meghívót. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatóját 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
3. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Jenei Károly: 
Mi okozhatta a tüzet? 
 
Nagy Károly: 
Régi alumínium vezeték okozta a tüzet. Füstérzékelő beszerzésének nincs akadálya, utána fognak nézni, 
hogy az milyen költséggel jár. 
  
Szecskő Tiborné: 
A vezetékeket alaposabban át kellene vizsgálni, mielőtt még komolyabb baj nem történik.  
 
Jenei Károly: 
Célszerű lenne szénmonoxid érzékelőt is beszerezni. 
 
Szecskő Tiborné: 
Utána fog nézni, árajánlatokat fog kérni, melyeket a Képviselő-testület elé fog terjeszteni.  
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját 6 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság 
 
Ludányi Ferenc: 
A Bizottság egy ülést tartott, ahol a szociális ellátásokról szóló rendeletet tárgyalták meg. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját 6 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- A 10/2015. (II. 12.) számú határozatában a Képviselő-testület az óvoda zárva tartásáról 
döntött.  A Képviselő-testület határozatát megküldték az igazgató Asszonynak. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatra vonatkozó jelentést fogadják el. 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt határidejű 
határozatra vonatkozó jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata   
(Az elterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Ludányi Ferenc: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és a módosítások figyelembe 
vételével elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Bizottság által javasolt módosításokat a tervezetben bedolgozták, melyeket a szétosztásos anyag már 
tartalmazza. Az ülés előtt kiosztásra került rendelet tervezet mellékleteként tartalmazza a 
nyomtatványokat is, melyeket a kérelmek benyújtásakor kell használni. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány, javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként 
kiküldött a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 

III. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány, javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként 
kiküldött az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2015. (III.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
 
2. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004.(XII.30.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
(Az előterjesztések a jegyzőkönyv 8. számú mellékletei) 
 
Nagy Károly: 
Ebben az évben újra meg kell kötni a közszolgáltatási szerződést. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ezzel kapcsolatban rövidesen megkezdődik a közbeszerzési eljárás. 
 
Jenei Károly: 
A rendelet érinti-e a már korábban létrehozott hulladékszigeteket? 
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Dr. Jakab Csaba: 
Az alaprendelet a hulladékgyűjtő szigetekre vonatkozóan is tartalmazott előírást. Ebben a rendeletben 
abban módosul, hogy csak az üveg hulladékot lehet szelektíven gyűjteni a szigeten elhelyezett 
edényzetben. 
 
Szecskő Zsolt: 
A megállapodás tartalmazza, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladékot a Hulladékkezelő Kft. havonta 
egyszer elszállítja. Véleménye szerint a szelektíven összegyűjtött hulladékot is többször kellene 
elszállítani. 
 
Nagy Károly: 
A decemberi testületi ülésen arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot a 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. havi egy alkalommal rendszeresen elszállítja. Elmondta azt is, 
hogy az összegyűjtött szemetet Gyöngyösön szétválogatják, így a kétfajta hulladékot egyszerre szállítanák 
el, egy gépkocsival. Akkor a képviselők részéről elhangzott, hogy nem tartják jónak, ha a kétféle szemetet 
egyszerre, egy gépkocsival szállítaná el a Hulladékkezelő Kft. 
Akkor úgy döntöttek, arra fognak törekedni a közszolgáltatónál, hogy, ha ritkábban is, de külön szállítsák 
el a két fajta szelektíven gyűjtött szemetet. Ennek a döntésnek az eredménye az írásban kiküldött 
megállapodás. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Természetesen a kommunális hulladékot továbbra is, változatlanul, hetente fogja elszállítani a 
Hulladékkezelő Kft. 
 
Szecskő Zsolt: 
Nem tudja hogyan lett kiszámítva, meghatározva a szelektív hulladékgyűjtés szállítási ideje, hiszen a 
sárga fedelű edényzet, amibe az ásványvizes, üdítős palackokat, öblítő és mosószeres flakonokat kell 
gyűjteni, sokkal hamarabb megtelik, mint a kék fedelű edényzet, melybe a papír hulladék gyűjthető. Ezt 
követően hová tegyék az üres flakonokat? Többek között ezért is nem tartja jónak a havi szállítást. 
 
Nagy Károly: 
Most is kérheti az Önkormányzat, hogy egyszerre szállítsák el mind a két kukát, egy autóval, de ebben az 
esetben viszont sérülni fog a lakosság gyűjtési morálja, és véleménye szerint elég nehéz lenne megértetni, 
elfogadtatni a lakossággal a szelektív hulladékgyűjtést.  
 
Jenei Károly: 
Jegyző Úr is említette, hogy a közeljövőben meg fog indulni a közbeszerzési eljárás, tehát tulajdonképpen 
csak 3-4 hónapról van szó. Ezt az időszakot tekintsék egy tanuló időszaknak.  
 
Nagy Károly: 
Célszerű ezen idő alatt tapasztalatokat gyűjteni és az új közszolgáltató kiválasztását követően térjenek 
vissza a szelektív hulladékszállítás szabályozására. 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az írásban kiküldött megállapodás aláírásával 
egyetért, és az alábbi határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Gyöngyöstarján területén megszervezett szelektív hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel 2015. december 31-ig terjedő időszakra megkösse. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (II. 26.) KT 

határozata 
 

a szelektív hulladékszállítási közszolgáltatási szerződésről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Gyöngyöstarján területén megszervezett szelektív hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel 2015. december 31-ig terjedő időszakra megkösse. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 




