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

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester  
Ludányi Ferenc 
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Már Ágnes Gyöngyöstarján, Aradi utca 27. szám alatti lakos 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Dr. Lipovszky András Deák Ferenc utca 12. szám alatti lakos (leköszönt képviselő) 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Berta Henrietta igazgatási előadó 

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 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: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend: A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása   
   Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
III. napirend: Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 

Előadó: Nagy Károly polgármester 
             IV. napirend: Indítványok, bejelentések  
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

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

Napirend előtt:    

 

1. Új képviselő eskütétele 
 

Nagy Károly:  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Lipovszky András március 1-vel lemondott képviselői 
mandátumáról. Az idevonatkozó jogszabály értelmében a 2014. október 12-én megtartott helyi 
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önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a következő legtöbb szavazatot elért 
képviselőjelölt lehet képviselő, jelen esetben, Már Ágnes Gyöngyöstarján, Aradi utca 27. szám alatti lakos. 
Felkéri Már Ágnest az eskü letételére, és egyben megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel. 
 

E s k ü t é t e l 
(az esküokmány másolata a jegyzőkönyv 3. melléklete) 
 

Nagy Károly: 
Már Ágnes részére átadja az esküokmányt és a megbízólevelet. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ezt követően a mai nap 5 képviselő jelenlétével folytatja 
munkáját. 
Megköszöni Dr. Lipovszky András munkáját, és további sikereket, eredményeket, jó egészséget kíván 
részére. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselői mandátumáról lemondott Dr. Lipovszky András a Pénzügyi 
és Szociális Bizottság tagja volt, ezért javasolja, hogy helyére Már Ágnes képviselő Asszonyt válassza meg 
a Képviselő-testület. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért és az alábbi határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26. napjától az Pénzügyi 
és Szociális Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Szecskő Zsolt.  
tagjai: Már Ágnes, Ludányi Ferenc 
külsős tagjai: Mészáros Mátyásné, Tihanyiné Bárnai Ildikó 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként közzétételét.” 
 

A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (III. 26.) KT 

határozata 
 

a Pénzügyi és Szociális Bizottság összetételéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26. napjától az Pénzügyi 
és Szociális Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Szecskő Zsolt.  
tagjai: Már Ágnes, Ludányi Ferenc 
külsős tagjai: Mészáros Mátyásné, Tihanyiné Bárnai Ildikó 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként közzétételét. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- A március 10-én megtartott katasztrófavédelmi előadáson elhangzottakból szeretne kiemelni 
egy témát, amely a tűzgyújtási tilalomról szól. Fontos változás: 2015. március 5-től a kül,-és 
belterületen végezhető száraz növények tilalma, szabályozása. Lényege, hogy külterületen 
avar és egyéb száraz növények égetését megelőzően a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
engedélyt kell kérni. Az engedélyt a tervezett égetés előtt 10 nappal, 3000 Ft-os ügyintézési 
díj befizetése mellett lehet kérni. A kérelemben több égetési időpontot is meg lehet jelölni. 
Azon településeken, ahol nincs szabályozva a belterületen való égetés, ott tilos égetni. 
Gyöngyöstarjánban, helyi szabályozással, heti egy alkalommal, hétfői napon 12 óra és 18 óra 
között engedélyezett az égetés. Emiatt Gyöngyöstarjánban nem változik az előírás. 

- A március 15.-i ünnepség az általános iskolával közösen megrendezésre került. 
- A sportöltözőre nyert pályázatból elkezdődtek a Virág utca 1. szám alatti ingatlan munkálatai. 
- Szintén az MLSZ pályázaton nyert műfüves kispálya kivitelezése is megkezdődött. Mind két 

létesítmény átadását május 1-re tervezik. 
- Sajnos az iskola udvarán álló magas nyárfát ki kellett vágni, mert a kivitelező nem vállalta a 

pálya megépítését a fa megmaradása esetén. Pótlását facsemeték ültetésével az iskolaigazgató 
Asszonnyal egyeztetett helyeken végzik el. 
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- Március 20-án részleges napfogyatkozás megtekintését tette lehetővé a Jókai téren, 
csillagászati eszközeivel Murányi Lajos Deák Ferenc utca 19. szám alatti lakos, amit mind a 
gyerekek, mind a felnőttek nagyon élveztek. Köszönet Murányi Lajos Urnak az élvezetért. 

- A Citroen Jamper karbantartó gépkocsi műszaki vizsgálja, és javítási költsége 46.000 Ft 
kiadást jelentett az Önkormányzatnak. 

 
Már Ágnes: 
Az iskolaudvaron álló nyárfa nemcsak esztétikailag volt szép, hanem árnyékot is nyújtott a nagy 
melegben, és a gyerekek tudtak hová beállni.  Célszerűnek tartaná, ha árnyékot adó un. pagodát 
építenének az udvarra. 
 
Nagy Károly: 
Nem lesz akadálya, ha a költségvetésben fedezetet tudnak rá biztosítani. Egyelőre, facsemeték ültetését 
tervezik. 
 
Jenei Károly: 
A fa ágai könnyen töredeztek, eléggé veszélyes volt már. Elképzelhető, hogy pár év múlva ki kellett volna 
vágni. 

   
A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 5 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 

 
 
3. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Jenei Károly: 
A tavaszi szünet alatt az óvoda zárva tart. Igényelte-e valaki a nyitva tartást? 
 
Szecskő Tiborné: 
Felmérést végeztek a szülők körében, és ezen időszak alatt senki sem igényelte az óvodai szolgáltatást. 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda tájékoztatóját 5 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Ludányi Ferenc: 
A Bizottság egy ülést tartott, ahol a szociális ellátásokról szóló rendeletet módosítását tárgyalták meg. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját 5 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
5. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Csontos József: 
A Bizottság nem ülésezett. 

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

(A lejárt határidejű határozatot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 

Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- A 2/2015. (II. 12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Nótás 
Találkozó támogatásáról döntött. Dudeláné Kiss Anna kiértesítése megtörtént. 

- A 3/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Nagyik és Unokák 
énekcsoport támogatásáról döntött. Az énekcsoport vezetőjének kiértesítése megtörtént. 

- A 4/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Pávakör 
támogatásáról döntött. A Pávakör vezetőjének kiértesítése megtörtént. 

- Az 5/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Községi 
Tűzoltó Egyesület támogatásáról döntött. A Tűzoltó Egyesület elnöke értesítve lett. 
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- A 6/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni 
Polgárőrség támogatásáról döntött. A Polgárőr parancsnok kiértesítése megtörtént. 

- A 7/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesület támogatásáról döntött. Az egyesület elnöke értesítve lett. 

- A 8/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Községi 
Sportkör támogatásáról döntött. A Sportkör kiértesítése megtörtént. 

- A 12/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület a Dobó utca 32. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó vagyonhasznosítási szerződés megkötéséről döntött. A Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület elnöke részére az értesítés megküldésre került. 

- A 13/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület Ozsvárt Tibor mezőőr 
kinevezéséről döntött. Kinevezésének előkészítése folyamatban van, április 1-vel munkába fog 
állni. 

- A 14/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület Ozsvárt Mihály mezőőr 
kinevezéséről döntött.  Kinevezésének előkészítése folyamatban van, április 1-vel munkába 
fog állni. 

- A 15/2015.(II.12.) számú határozatában a Képviselő-testület Benedek Péter szívességi 
földhasználatáról döntött. Nevezett személy kiértesítése megtörtént, a szerződés készítése 
folyamatban van. 

- A 18/2015.(II.26.) számú határozatában a Képviselő-testület a szelektív 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződésről döntött. A szerződés aláírása folyamatban van, 
maga a szelektív hulladékszállítás elkezdődött.  

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatra vonatkozó jelentést fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt határidejű 
határozatra vonatkozó jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása   
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy az Önkormányzatnak 2015. december 31-ig van érvényes szemétszállítási 
szerződése. A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a szükséges intézkedést mielőbb meg kell 
tenni. Az Önkormányzatok részére a törvény, kötelező feladatként jelöli meg a kommunális 
szemétszállítás biztosítását. A szolgáltatás megrendelésére három forma alakult ki. Az egyik, hogy az 
Önkormányzatok e feladat ellátására Társulást hoznak létre.  A közbeszerzési törvény lehetőséget ad arra, 
hogy az Önkormányzatok feladat átadással biztosítsák ezt a szolgáltatást. Ez a második forma. A 
harmadik forma pedig a közbeszerzési eljárás lefolytatása.  
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolja, hogy Gyöngyöstől távolabb lévő céget nem szabad megbízni a szolgáltatás elvégzésével. 
Véleménye szerint a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében  az önkormányzati feladatátadás látszik 
a legcélszerűbb megoldásnak. 
A Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. vezetőjével, Sári Péterrel egyeztettek ez ügyben, és olyan álláspontra 
jutottak, nem biztos, hogy szerencsés és az sem biztos, hogy szükséges a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása. 
Jár-e valamilyen kötelezettséggel az, ha a Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési tervet, amiben 
szerepel a szemétszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, illetve van-e valamilyen 
jogkövetkezménye annak, ha nem kerül elfogadásra a közbeszerzési terv? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A közbeszerzési tervben rögzített közbeszerzési eljárást nem kötelező lefolytatni, de ha március 31-ig nem 
kerül elfogadásra a közbeszerzési terv, úgy törvénysértést követnek el. 
 
Jenei Károly: 
A szigorú törvényi feltételek miatt Magyarországon alig van olyan közszolgáltató, aki kommunális 
szemétszállítást végezhet. Az önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy ne kelljen kifizetnie a 
közbeszerzési eljárás költségét. Ha nem feltétlenül szükséges, kerüljék el a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. Az új szolgáltatási szerződést azonban nagy körültekintéssel és odafigyeléssel kell megkötni. 
 
Csontos József: 
Új szerződés esetén emelkedni fog-e a szemétszállítás díja? 
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Nagy Károly: 
Erre nem tudnak választ adni, mivel az ármegállapítás kikerült az önkormányzat hatásköréből. 
Kérdés, módosító indítvány, javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként 
kiküldött közbeszerzési terv elfogadására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (III. 26.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének tárgyalására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2015. évi közbeszerzési tervet elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-ig a 
2015. évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. április 1. 
 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2015. ÉVRE TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEI 
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szerződés 
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összefüggésben 
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A közbeszerzési Tervet Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
20/2015. (III. 26.) KT határozatával fogadta el. 
 

III. napirend: Óvodai beiratkozási időszak meghatározása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás, módosító indítvány, javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az előterjesztés 
részeként kiküldött óvodai beiratkozásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (III. 26.) KT 

határozata 
 

az óvodai beiratkozásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában működő 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját 2015. május 4-8. közötti 
időpontra tűzi ki. 
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes 
közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, 
felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi 
előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. április 3. 
 

IV. napirend: Indítványok, bejelentések 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának gazdasági programja 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás, módosító indítvány, javaslat nem volt, ezért kéri a képviselőket, aki az alábbi 
határozati javaslatot, amely az önkormányzat gazdasági programjára vonatkozik, elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján az Önkormányzat 
2014-2019. évi gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadta.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (III. 26.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2014-2019. évi gazdasági programjáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján az Önkormányzat 
2014-2019. évi gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadta. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Melléklet 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő 

rendelkezéseket tartalmazza: 
 
„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
4. a gazdasági program, a […]; 
 116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt 

meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 

feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által 
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – 
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.” 
 
Kapcsolódási pontok az önkormányzat céljai és a megyei területfejlesztési elképzelések 
között 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 40/2014. (VI. 27.) közgyűlési határozatával fogadta el „Heves Megye 
Területfejlesztési Programja” (továbbiakban: Területfejlesztési Program) című dokumentumot és 
felhatalmazta a Közgyűlés Elnökét, hogy a program jóváhagyását a területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős miniszternél.  
 
1. Átfogó célok azonossága 
- Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság: befektetések térségbe való vonzása, illetve a 
befektetés-ösztönzés erősítése szükséges. A foglalkoztatás és aktivitás növelése érdekében nagy hangsúlyt 
kell fektetni az álláskeresés ösztönzésére, vonzóvá kell tenni a munkát az inaktívak számára, 
illetve lehetőséget kell teremteni az újrakezdésre. 
- Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom: gyermekvállalás 
feltételeinek javítása az önkormányzati intézményrendszer (családi napközi, óvoda, iskola) 
fejlesztésével. Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése a környezeti nevelés, 
szemléletformálás, fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások, illetve a környezeti 
információkat biztosító rendszerek támogatásával és ehhez pályázati forrás biztosításával. 
- Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet: Törekedni kell 
történelmi emlékeink megőrzésére, bemutatására, eredeti vagy új funkcióval történő hasznosítására. 
Törekedni kell a zöldfelületek növelésére, folyamatos gondozására. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az 
épületenergetikai szempontok érvényesítésére, energiahatékonysági korszerűsítésekre. 
 
2. Specifikus célok azonossága 
- Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés: támogatni szükséges a magas hozzáadott értékkel 
rendelkező termékek kifejlesztését és gyártását, a helyi termékek piacra vitelének erősítését valamint a 
wellness és a turisztikai ágazat helyi élelmiszerszektorral való együttműködésének fokozását. 
- Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum: életminőségének 
javítása, helyi termékpályák kialakítása, a helyi közösségek erősítése, mezőgazdaság versenyképességnek 
növelését az önkormányzat is kiemelt célnak tekinti. 
- Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom: Gyöngyöstarján fontos 
célként jelöli meg az érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom 
fejlődésének elősegítését az identitástudat növelésével, a közösséghez tartozás érzésének erősítésével, az 
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egészségmegőrzés fontosságának megértésével, az egészséges életmód elterjesztésével, a generációk 
tiszteletén alapuló egészséges családmodellek létrejöttével, a gyermekek vállalásának ösztönzésével, az 
odafigyelés, gondoskodás és segítségnyújtás elősegítéét a családon és a közösségeken belül, a társadalmi 
különbségek mérséklését, továbbá a lakosság biztonságérzetének növelését. 
 
A megyei területi célokhoz Gyöngyöstarján a Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengelyhez 
kapcsolódással, a Mátra hegység által kínált adottságok (erdő, kastélyok, ásványok) kiaknázásával kíván 
csatlakozni. Fontosnak tartja az önkormányzat a mátrai borvidék helyi borászainak turisztikai 
termékkínálatban való részvételét. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kiemelten egyetért a megyei önkormányzat alábbi stratégiai 
céljaival és fejlesztései során az alábbi intézkedéseket, beavatkozási pontokat helyezi előtérbe: 
2.1. Prioritás: A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával  
 
2.1.1. intézkedés: Üzleti környezet javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése 
 

2.1.1.4. beavatkozás: Iparterületek infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése 
ipar telepítésére alkalmas terület kialakítása, illeszkedve a helyi környezeti, természeti, 
társadalmi viszonyokhoz 

2.1.1.5. beavatkozás: Piacra jutás segítése 
a külső tőkebefektetések ösztönzése, a hatékony településmarketing, a települési gazdasági célú 
beruházások ösztönzése illeszkedve a térségi célokhoz 

 
2.2. Prioritás: Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés 
 
2.2.1. Intézkedés: Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése  
 

2.2.1.1. beavatkozás: Szállás és szolgáltatásfejlesztés 
az átlagosan eltöltött vendégéjszakák számának növelésére, a húzó turisztikai ágazatok 
szolgáltatásaik színvonalának és minőségének javítására kell koncentrálni 

2.2.1.2. beavatkozás: Új innovatív megoldások és turisztikai attrakciók létrehozása a helyi gazdaság 
élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás érdekében 

beavatkozás az önmagában is piacképes, nagyobb tömegek mozgatására is alkalmas, turisztikai 
vonzerővel bíró attrakciók bevezetésére koncentrál 

 
2.2.2. Intézkedés: Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése  
 

2.2.2.2. beavatkozás: Kulturális örökségre alapuló turizmus fejlesztés 
különösen fejleszthető területek a kulturális örökségre és értékekre épülő, rendezvényturizmus, 
történelmi turizmus, vallási turizmus 

2.2.2.4. beavatkozás Bor- és gasztronómia turizmus fejlesztése 
gasztronómiai adottságainak kiaknázását jelentősen segítheti a borturizmus, hiszen a bor és 
gasztronómia turizmus népszerűsége egyre növekszik 

2.2.2.5. beavatkozás Aktív turizmust szolgáló feltételrendszer kialakítása 
megfelelő mennyiségű kiépített kerékpárútra, illetve ezek egy hálózatba történő egyesítésére van 
szükség 

 
2.3. Prioritás: Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés 
 

2.3.2. Intézkedés: A helyi termékek versenyképességének növelése termékpálya modellek kialakításával 
 
2.3.2.1. beavatkozás: Rövid ellátási lánc (REL) kialakításának támogatása helyi piacok létrehozatalával 

A helyi termékek árusításához helyi kiskereskedelmi piacok és helyi kisboltok létrehozatalára van 
szükség, melyek hozzájárulhatnak a helyi termelők által előállított, a tömegcikkeknél egészségesebb 
és jobb minőségű élelmiszerek elterjedéséhez. 

 
2.4. Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése  
 
2.4.1. intézkedés: A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése 
 

2.4.1.2. beavatkozás: Óvodai szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli biztosítása 
Ezen beavatkozás keretében a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt 2014-től esetlegesen fellépő 
férőhelyhiány miatti óvodai kapacitásbővítés biztosítása illetve az óvodai ellátások infrastrukturális 
fejlesztése (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, indokolt esetben új építése) és 
eszközbeszerzésével. 
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2.4.1.3. beavatkozás: Családi napközik fejlesztése 
Cél a családi napközi elérhetővé tétele,  a családi napközikben dolgozók szakmai kompetenciáinak 
fejlesztése, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és 
már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése) 
és eszközbeszerzésével. 

 
2.4.2. intézkedés: Egészséges társadalom kialakítása 
 

2.4.2.1. beavatkozás: A lakosság felvilágosítását szolgáló programok 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségtudatos magatartás megalapozására. Növelni szükséges 
a tanulók egészséggel kapcsolatos tájékozottsági ismeret és készség szintjét. Ezen beavatkozás 
keretében valósulhatnak meg a lakosság közeli (pl. mobil szűrőbuszokkal megvalósuló) szűrési 
programok, a komplex egészségnevelési, felvilágosító programok, az egészséges életmód elemeinek 
terjesztése az egészségmegőrzés és a prevenció érdekében. 

2.4.2.2. beavatkozás: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
A beavatkozás a "társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem" tematikus 
célkitűzések érvényesülése érdekében a megyében található egészségügyi alapellátórendszer 
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátást és a védőnői hálózat) és 
önkormányzati járóbeteg ellátás intézményei szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek 
korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza a Semmelweis Terv 
iránymutatásaival összhangban. 

2.4.2.4. beavatkozás: Az egészségügyi intézmények műszerezettségi, informatikai fejlesztése 
Az önkormányzat támogatja a településen működő egészségügyi szolgáltatók fejlestési 
elképzeléseit. 

2.4.2.5. beavatkozás: Idősek életét támogató ellátások és szolgáltatások bővítése, minőségének javítása 
A beavatkozás lehetőséget nyújt arra, hogy az egyedül élő idősek számának növekedésével az idősek 
nappali ellátását biztosítsa illetve a beteg vagy idős családtag ápolásának-gondozásának vállalása 
illetve az egészséges, aktív idősödést támogató programok megvalósítása és fejlesztése (a kulturális 
és egyéb közösségi tevékenységek igénybevételének támogatása, a már működő alkotókörök és 
egyéb közösségi tevékenységek továbbfejlesztése, az idősödő és idős emberek számára, a 
környezetés természetvédelmi tevékenységekbe való bekapcsolódás elősegítése saját lakóhelyén és 
azon kívül is) megvalósulhasson. 

2.4.2.6. beavatkozás: A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

A hátrányos helyzetű személyeket minél szélesebb körben be kell vonni a településeknek kötelezően 
ellátandó feladatok igénybe vételére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat, 
családsegítés, idősek nappali ellátása). A beavatkozáson belül támogathatóak a funkciójukat 
vesztett épületek szociális célú hasznosítása, a lakosság szociális alapellátáshoz illetve szociális 
szakellátásához való hozzáférésének elősegítése, a közintézmények akadálymentesítése, az 
önkormányzatoknál esélyegyenlőségi munkatárs, illetve szociális munkások alkalmazása illetve a 
gyermekvédelemben dolgozó szakemberek folyamatos képzése, valamint az intézményen belüli 
belső továbbképzések figyelemmel kísérése. 

 
2.4.3. intézkedés: A társadalmi befogadás erősítése a foglalkoztathatóvá válás elősegítésével  
 

2.4.3.7. beavatkozás: közfoglalkoztatás támogató rendszer létrehozása 
A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló 
álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatott 
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. Az értelmes, szervezett, 
ellenőrzött munkavégzés érdekében ugyanakkor szükséges a munkaszervezők/közfoglalkoztatás-
szervezők alkalmazása és kiemelt költségének támogatása, hiszen problémaként jelentkezik, hogy a 
foglalkoztatottak nagy része képzetlen, ezért munkavégzésük fokozott irányítást igényel, kevés 
azonban az irányításra alkalmas foglalkoztatott. Jelentős adminisztratív terhet jelent továbbá az 
önkormányzatok számára a jogosultság megállapítása, a foglalkoztatási szerződések megkötése, 
valamint a rendszeres bérszámfejtés. 

 
2.4.4. intézkedés: A sport, a mozgás, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappillére  
 

2.4.4.3. beavatkozás: Sportlétesítmények korszerűsítése, építése (kivéve tornatermek,) diáksport 
versenyek rendezése és közösségi szabadidős programok támogatása 

Cél a sportpályák felújítása, fogadóépület építése felújítása közösségi tér kialakításával és 
kapcsolódó kisléptékű infrastrukturális fejlesztések 
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2.4.5. intézkedés: Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra szerepének növelése a 
térségi identitás erősítésében  
 

2.4.5.1. beavatkozás: Általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények és tornatermeik 
infrastrukturális fejlesztése, eszközigényeik fejlesztése 
 A mindennapi testnevelés feltételeinek biztosítására elérendő cél tornaterem építése. 
 
2.5. Prioritás: Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése  
 
2.5.1. intézkedés: Az elérhetőség feltételeinek javítása  
 

2.5.1.1. beavatkozás: Közúthálózat-fejlesztés 
Kiemelt cél az önkormányzat tulajdonában álló kül és belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése, 
autóbuszmegállók kiépítése 

2.5.1.4. beavatkozás: Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Csatlakozás a megépíteni kívánt mátrai kerékpárúthoz 

 
2.5.2. intézkedés: Stratégiai erőforrások megóvása, természet- és környezetvédelem  
 

2.5.2.2. beavatkozás: Ár- és belvízvédelem 
Az önkormányzat tulajdonában és / vagy kezelésében lévő vízfolyások korszerűsítése, 
záportározók felújítása, csapadékvíz elvezetés komplex kezelése 

2.5.2.4. beavatkozás: Közvilágítás korszerűsítése 
Elavult eszközök cseréje 

2.5.2.7. beavatkozás: Környezeti tudatosság ösztönzése 
környezeti szemléletformálás, szelektív hulladékgyűjtés lakossági támogatását elősegítő 
programok megvalósítása 

 
2.5.3. intézkedés: Fenntartható település- és térszerkezet 
 

2.5.3.1. beavatkozás: Az önkormányzati közszolgálatást nyújtó intézmények fejlesztései 
2.5.3.2. beavatkozás: Az épített környezet fejlesztése a vonzó települési arculat megteremtése érdekében 
(A vidéki természeti- és kulturális örökség védelmének támogatása) 

Cél valamennyi közintézmény energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése 
2.5.3.3. beavatkozás: A közösségi terek fejlesztése az életminőség javítása céljából 

közterületek, lépcsősorok, parkok; játszóterek; piacterek; kegyeleti helyek; közösségi helyek: 
művelődési ház, könyvtár, térburkolatok, közvilágítás; közlekedésbiztonság, kisléptékű 
közlekedési fejlesztései, civil szerveződések, hagyományőrző csoportok népességmegtartó 
erejének támogatása 

2.5.3.4.beavatkozás: Települési infrastruktúra fejlesztések a közbiztonság javítása érdekében 
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, együttműködés a rendőrséggel és a polárőrséggel 
2.5.3.5. beavatkozás: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása 

Infrastruktúrafejlesztés - közvilágítás, ivóvízhálózat kiépítésének támogatása az eddig nem 
ellátott területeken, utcákban 

2.5.3.6. beavatkozás: A helyi identitás megerősítése és közösségformálás  
közösségformálást erősítő akciók, programok, szemléletformáló kampányok megvalósítása 
együttműködve helyi civil szervezetekkel 

 
2.5.4. intézkedés: Infokommunikációs fejlesztések  
 

2.5.4.2. beavatkozás: Közszféra informatikai fejlesztése; elektronikus közszolgáltatások elérhetővé tétele, 
megismertetése 

az önkormányzat és a hivatal informatikai felkészítése az e-közigazgatás kihívásaira és 
előírásaira, információbiztonsági szakember megbízása 

2.5.4.3. beavatkozás: Az információs társadalom kiépítéséhez szükséges hálózatok fejlesztése 
ASP rendszerekhez csatlakozás elősegítése 

2.5.4.4. beavatkozás: Digitális írástudatlanság felszámolása, IT technológiák használatának ösztönzése 
Közösségi programok szervezése a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának céljai 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai és a kialakult tendencia nem ad túl nagy optimizmusra okot az 
önkormányzati rendszer állami szerepvállalással kapcsolatban. A folyamatos átalakítások, 
feladatátrendezések kellő bizonytalanságot okoznak az önkormányzatok és hivatalaik működésében. A 
hivatali dolgozók, köztisztviselők rendkívül alacsony bérezése egyáltalán nem teszik vonzóvá az 
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önkormányzatokat. A már 7 éve stagnáló bérek miatt, bizonyos területeken pl pénzügyes, már a 
megfelelő szakemberhiány is érezhető. 
Gazdálkodásunk elérte azt a határt, ahol a kiadások csökkentése már minőség romlással járna. Ez a 
megállapítás érvényes mind a hivatalra mind az egyéb kötelező és nem kötelező feladatok ellátására a 
településen. Azon kormányzati szándék, miszerint az önkormányzatoknak törekedni kell az önellátásra és 
a bevételeiket akár adók kivetésével is növeljék, sajnos nem minden önkormányzatnál járható. 
Polgármesteri hivatal. 

- Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi közös hivatal működik 2013 márciusa óta. A hatályos törvény 
alapján 2019-ig továbbra is közös hivatal marad. 

- Célunk az ügyfélközpontú ügyintézés és a jó kommunikáció a lakosság és az önkormányzat 
között. A szakképzett hivatali apparátus kialakítása, naprakész ismereteinek biztosítása. 
Munkavégzéshez szükséges elektronikai háttér biztosítása újítása elengedhetetlen az elkövetkező 
időszakban. 

Képviselő-testületi munka. 
- A képviselő-testület szerepvállalásának erősítése a lakosság és a helyi közösségeknek a települést 

érintő önkormányzati döntésekben való részvétele érdekében, a bizottsági munka 
hatékonyságának javítása. A helyi civilszervezeteknek az önkormányzati döntés előkészítő 
folyamatba való fokozottabb  bevonása. 

Település üzemeltetés. 
- Az önkormányzati bel és külterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.  
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok. (zöldterületek gondozása, fák szükséges 

gallyazása, ravatalozó karbantartása.) 
-  Közvilágítási rendszer felújítása, a község belterületein zöldterületek karbantartása, virágosítás. 

Egészségügyi ellátások. 
- A színvonalas egészségügyi ellátáshoz szükséges önkormányzati segítség megadása és a 

szűrőprogramok támogatása. 
Szociális feladatok. 

- Alapellátások színvonalas, hatékony és takarékos működtetése, a nyugdíjasok szabadidő eltöltési 
lehetőségeinek bővítése. 

- A munkanélküliség csökkentése érdekében a foglalkoztatás bővítése, közfoglalkoztatási 
lehetőségek kiterjesztésével. 

- Otthonteremtési támogatás nyújtása 
- Szociális földprogram szervezése 
- Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális támogatások nyújtása 

Köznevelési feladatok 
- Az óvodai nevelés, mint önkormányzatnál maradt köznevelési feladat megszervezése, helyi 

neveléspolitika kialakítása az intézményvezetők és a szülők bevonásával. 
- Óvodai infrastruktúra fejlesztés 
- Az önkormányzat működtetési kötelezettsége alá eső oktatási épületek karbantartása. 
- Tehetséges fiatalok támogatása 

Sportfeladatok 
- Helyi sportklub, sportszervezetek működésének támogatása 
- Infrastruktúra fejlesztése. (öltözők felújítása, műfüves pálya építése pályázatokból.) 

Kulturális, közművelődési feladatok. 
- A helyi könyvtár állományának bővítése, a nyitva tartás helyi igényekhez való igazítása, 

szolgáltatás fejlesztése a látogatók számának növelése érdekében. 
- Közösségi tér biztosítása 
- Helyi rendezvények szervezése, helyi értékek hagyományok bemutatása. 
- Írott és elektronikus sajtón keresztül biztosítani a nyilvánosságot, tájékoztatás, információs 

felületek biztosítása a lakosság részére. (helyi újság, honlap.) 
Környezetvédelem 

- Önkormányzati intézmények energia ellátásának fejlesztése, megújuló energia hasznosításával. 
- Parkosítás fásítás, zöldterületek növelése gondozása. 
- Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése fejlesztése, illegális szemétlerakók 

felszámolása. 
- Ivóvíz és szennyvíz kezelés, minőségjavítás. 

Vagyongazdálkodás 
- Meglévő vagyon őrzése, gyarapítása. 
- A vagyon hasznosítása, bérbeadása. 
- Vagyonfelélés elkerülése. 

Idegenforgalom 
- A település arculatának, küllemének javítása, a turisztikai vonzerő megteremtése, fokozása. 



 201 

- Helyi szokások, hagyományok felelevenítése, megtartása, helyi értékek megőrzése 
- Testvérkapcsolatok ápolása bővítése 

  
Gyöngyöstarján a Mátra déli lábánál fekvő település, ahol jellemzően a mezőgazdaság és a borászat adja a 
lakosság nagy részének a megélhetését. Ipar, a település adottságainál fogva minimális. Ennek további 
fejlesztése természetesen lehet cél, de a realitások a mezőgazdasági termékek feldolgozását teszik 
kézenfekvővé. Ez saját erőből nem megvalósítható, inkább a vállalkozók ösztönzése a cél, akár saját 
terület felajánlásával is.  Önkormányzatunk mezőgazdasági területe 40 hektár legelő. Ennek 
hasznosítását vagy bérbeadással, vagy felvállalva az állattartás minden kockázatát, közmunkásokkal 
végeztetni. Kisebb táblában, konyhakert szerűen szintén a közmunkások bevonásával termeljük meg a 
konyhánk számára a burgonyát, zöldségeket. Szeretném jelezni, hogy ezen célok elérését csak megfelelő 
számú és alkalmas közmunkásokkal lehet biztosítani. Kormányzati szándék a közmunka program hosszú 
távú működtetése és bővítése. Gyöngyöstarján korlátozott számú alkalmas közmunkással rendelkezik. 
Cél: Adott gazdasági tevékenység eredményei helyben hasznosuljanak, akár mint 
megvásárolható termék, elérhető szolgáltatás, vagy mint munkahely és jövedelem. Helyi 
érdekű gazdaságfejlesztés legyen.  
 
 
2. Az önkormányzat 2015. évi szociális étkezők térítési díj felülvizsgálata és a Süni Családi 
Napközi térítési díj megállapítása 
(Az előterjesztések a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Mindig változik az elszámolható kiadás, ezért nem lehet azt a nullára kihozni. Ismeri a szociális étkezést 
igénybe vevők szociális körülményeit, ezért nem javasolja a térítési díj emelését. 
A Családi Napközi beindításával azt szerették volna elérni, hogy azok is ellátásban részesüljenek, akik 
még nem járhatnak óvodába. Most már tisztán látni, hogy ez a szolgáltatás egy óriási teher az 
önkormányzatnak. Ezúton is kéri az igazgató Asszonyt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a Családi 
Napközi szolgáltatását igénybevevők számát. 
 
Szecskő Tiborné: 
A Családi Napköziben 7 kisgyermek ellátására van lehetőség. Jelen esetben a napközi kihasználtsága 
maximális, sőt túljelentkezés is van. A napközibe hiába van beíratva 7 kisgyermek, ha megbetegszik, 
ténylegesen kevesebb létszám van az adott napon a napköziben, és a normatív állami hozzájárulást csak 
arra a gyermekre kapnak, aki gyakorlatilag is az adott napon a napköziben van. 
 
Nagy Károly: 
Célszerűnek tartaná, ha a vezető óvónő a következő testületi ülésre összeírná, mennyien igénylik a családi 
napközi szolgáltatását. 
 
Szecskő Tiborné: 
Az összeírással meg kellene várni az óvodai beíratást, mert akkor is több szülő szokta jelezni, hogy igényt 
tart a családi napközire. 
 
Jenei Károly: 
Javasolja, nézzenek utána, hogy a környező településeken mennyi a családi napközi térítési díja. 
 
Szecskő Tiborné: 
Ezt a felmérést már egy korábbi időpontban elvégezte, és a Képviselőtestület elé terjesztette, de 
ismételten utána fog járni, és tájékoztatja a képviselőket. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként 
kiküldött határozati javaslatot, amely a 2015. évi intézményi térítési díjakra vonatkozik, elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (III. 26.) KT 

határozata 
 

az intézményi térítési díjakról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi napközi 
2015. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
1. A szociális étkeztetés 2015. évi intézményi térítési díja nettó 1045 Ft, kiszállítás nélkül, kiszállítással 
1210 Ft.  A személyi térítési díjak összege nem változott. 
2. A családi napközi 2015. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás, kérdés nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött rendelet 
tervezetet, amely a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozik, elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
   
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
5/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2015. 
(II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 (A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 
 
4. Bírósági ülnökválasztás 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Hozzászólás, kérdés nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, amely a bírósági ülnökválasztásra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) KT 

határozata 
 

bírósági ülnök jelöléséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011. évi CLXII. törvény 213. § (1) bekezdése alapján Török Istvánné, Gyöngyöstarján, István u. 17 
szám alatti lakost a Gyöngyösi Járásbíróságra bírósági ülnöknek jelöli. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a jelölést Gyöngyös Város polgármestere 
részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. április 10. 
 




