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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án  
     17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc 
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 Szecskő Tiborné a Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Ozsvári Dénes Világos szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület képviseletében 
 Gressai Ákos rendőr őrnagy a gyöngyösi Rendőrkapitányság képviseletében 
 Nagy László körzeti megbízott 

Hevérné Hegedűs Márta a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás képviseletében 
Hutás Erika a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás képviseletében 
Pardi Beatrix a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás képviseletében 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
 
Köszönti a megjelenteket, egyben üdvözli a beszámolókat tartó meghívottakat mind a 
rendőrkapitányság, mind a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás részéről. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 5 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:  Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend:  Beszámoló a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 
 Előadó: A Társulási Tanács elnöke 
III. napirend:  Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, 

valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző, Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő 

szolgálat 
IV. napirend:  Tájékoztató a község közbiztonságáról 
 Előadó: Nagy László körzeti megbízott, Nagy Gábor polgárőrség 

parancsnoka 
V. napirend: Indítványok, bejelentések 
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(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Csontos József és Ludányi Ferenc személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt: 

 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 

 
Nagy Károly: 
 

- Május 15-én polgárőr gyűlésen vettem részt, ahol a szervezet jobb működése érdekében az 
alapszabály módosítását tárgyaltuk és a vezetők megválasztására jelölő bizottságot 
hoztunk létre. Júniusban megtörténik a vezetőség megválasztása. 

 
- Május közepén, kihasználva a szedd magad lehetőséget, több mint 200 zsák szemetet 

szedtünk össze a külterületekről, melyet a szervezők elszállítottak. 
 

- Kétszer tartottunk munkamegbeszélést. Meghallgattunk egy óvodai működtetéssel 
kapcsolatos ajánlatot, melyet nem lehetett igazán komolyan venni, és az idén lejáró 
hulladékszállítási szerződést beszéltük meg a Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. vezetőjével. 

 
- Az iskolaudvaron megépült a műfüves pálya, a testület által megszavazott 

kiegészítésekkel, kivéve az áramellátást. Végleges befejezését a tanulók védelmében az 
iskolai szünet idejére tettük. Ünnepélyes átadása holnap 14,00 órakor lesz. 

 
2. Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója 

 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 

3. Általános Iskola tájékoztatója 
 
(Az írásban megküldött tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 

4. Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Szecskő Zsolt: 
 
2015. május 21-én megtartott Pénzügyi és Szociális Bizottság ülésén két beadott kérelmet tárgyalt 
meg a Bizottság. 
 
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. 
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I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Nagy Károly:  
 
a lejárt határidejű határozatra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

− A 25/2015. (IV. 23.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a Dobó u. 
45. szám alatti ingatlan vételéről. A testületi döntésnek megfelelően megvásároltuk a 
Dobó utca 45. szám alatti ingatlant. 

− A 26/2015. (IV. 23.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a műfüves 
pálya megközelíthetőségét biztosító építési munkákról. A térköves járda elkészült.  

− A 27/2015. (IV. 23.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a műfüves 
pálya megvilágítását biztosító építési munkákról. Az építési munkálatok megkezdődtek, 
az áramellátás, mint említettem még nem valósult meg, a munkák végleges befejezését a 
tanulók védelme érdekében az iskolai szünet idejére tettük. 

− A 28/2015. (IV. 23.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a gépjármű 
pályázat benyújtásáról. Sajnos nem nyertünk támogatást, értesüléseim szerint sokan 
pályáztak és a pályázati keret gyorsan kimerült. 

− A 29/2015. (IV. 23.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött terepjáró 
vásárlásáról. A döntés alapján a terepjáró megvásárlásra került.  

− A 32/2015. (IV. 28.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításáról. A megállapodás módosításra került. 

− A 36/2015. (IV. 29.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. A 
megállapodás módosításra került. 

 
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: Beszámoló a gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működéséről.  
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
(Jenei Károly alpolgármester – képviselő részvételével folytatódik az ülés.) 
 
Hevérné Hegedűs Márta: 
 
Intézményünk 2013. január 01-jétől kezdődően látja el a szakfeladatot Gyöngyöstarján 
településen. Kezdetben egy fő gondozást igénylő ellátásával indult a szolgálat, akit a Gyöngyösi 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központtól vettünk át. 2013. március 1- től sikerült a gondozást 
igénylők számát 9 főre bővíteni, ugyanekkor egy fő szakképzett szociális gondozónő is felvételre 
került, aki gyöngyöstarjáni lakos, így jó helyismerettel rendelkezik. Év végére 12 főre bővült az 
ellátottak száma. Jelenleg 13 főt lát el a gondozónő házi segítségnyújtás keretében a településen.  
Hatékony és eredményes alapellátás esetén egyre többen és egyre többet tudnak meg az igénybe 
vehető szolgáltatásokról. A jó minőségű és széleskörű ellátás következtében intézményünk 
vonzóbbá, választhatóvá válik, az itt élők számára. A szolgáltatások igénybevétele által javul a 
településen élők életminősége, biztonságérzete, ellátottsága. 
 
Nagy Károly: 
A előzetesen megküldött és most meghallgatott anyaggal kapcsolatban van valakinek kérdése, 
észrevétele? 
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Már Ágnes: 
Véleményem szerint egy ember kevés az idősek ellátásra, gondozására. Nincs arra mód, hogy 4 
órában, esetleg közfoglalkoztatott bevonásával megoldást keressünk a problémára? 
 
Hevérné Hegedűs Márta: 
A bővítés tervben van, a leadott beszámolóban is szerepel. 
 
Nagy Károly: 
Helyi ismeretekkel rendelkező dolgozó kiválasztása lenne célszerű, hiszen ő jobban átlátja a helyi 
viszonyokat, lehetőségeket. Amennyiben megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkatársat 
találunk, akár már a következő testületi ülésen is fel lehet ismét vetni. A szakképzettség 
gondolom, elengedhetetlen. 
 
Hevérné Hegedűs Márta: 
Szakképesítés nélkül 4 órában lehet foglalkoztatni valakit, természetesen szakdolgozó felügyelete 
mellett. Azonban véleményem szerint szakképesített munkatárs alkalmazása mindenképpen jobb 
lenne. 
 
Nagy Károly: 
A Társulás megalakulása óta jó a kapcsolat, elégedettek lehetünk munkájukkal. Ezen a 
megkezdett úton lehet tovább haladni. Bár a már említett idősek gondozásán lehet javítani, egy új 
dolgozó alkalmazásával, és reméljük, hogy ez a közeli jövőben megvalósíthatóvá válik. 
 
Már Ágnes: 
Több helyen bevett szokás, hogy a gondozó kerékpárral látogatja meg a gondozottakat. Mennyire 
lehet ez a községben is kivitelezhető? 
 
Hevérné Hegedűs Márta: 
Költségvetési tervben benne szerepel, megvalósítása folyamatban van. Valóban nagy szükség 
lenne rá. Több községben ezzel közlekednek, itt is van rá igény. 
 
Nagy Károly: 
Bár személyesen még nem jelezték felém, a beszámolóban olvastam. Következő testületi ülésen 
vissza fogunk térni erre a kérdésre. Amennyiben nincs több kérdés, én megköszönöm az eddigi 
munkát, az együttműködést és kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
gyöngyössolymosi Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási 
intézményfenntartó társulás működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
III. napirend: Beszámoló a község gyámügyi tevékenységéről és a családsegítő, 
valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
 
Nádudvariné Hutás Erika: 
Szolgálatunk az ügyfélfogadást heti 1 alkalommal (szerda) napi 4 órában biztosítja az ügyfelek 
számára a Polgármesteri Hivatal egy erre a célra rendszeresített irodájában. Ugyanezen a napon a 
fennmaradó 4 órában adminisztratív tevékenység, hivatalos ügyintézés és családlátogatás történik 
a településen. A családlátogatás a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen történik. 
2014. december 31-én a nyilvántartott ügyfelek száma: 20 fő 
Beilleszkedési program keretein belül 12 fő, klasszikus családsegítésben 8 fő szerepelt a 
nyilvántartásban. 2014-ben lezárt esetek száma: 2 fő. 2014. december 31-ig a családsegítő 
szolgálatnál regisztrált forgalom: 241. 
A jellemző probléma típus a családsegítő szolgálathoz forduló ügyfeleknél nagy része 
ügyintézésben, információ-nyújtásban, segítő beszélgetésben, kért segítség. Ebből adódóan az 
esetkezelések nagy részét az ügyintézés, információ-nyújtás teszi ki.  
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre inkább mernek segítséget kérni, egy-egy vitás ügy, 
családi probléma megoldásához a településen élők.  
 
Pardi Beatrix: 
A gyermekjóléti szolgálat 2014. januártól decemberig a forgalmi naplóban bejegyzett forgalom 
száma 172, amely együttesen tartalmazza az irodai ügyfélfogadást és a családlátogatásokat. A 
családlátogatások nagyrészt közösen történnek a családsegítős kolléganővel, ezzel teret adva a 
komplex családgondozásnak. 
A probléma jellegére vonatkozóan általában elmondható, hogy magatartászavar, 
teljesítményzavar, gyermeknevelési probléma, valamint családi konfliktus miatt kértek segítséget 
a bennünket felkeresők, illetve a hozzánk irányított ügyfelek. 
 
Nagy Károly: 
A szolgáltató részéről van-e további hozzáfűznivaló a leadott beszámolóhoz? Amennyiben nincs, 
képviselő-társaimnak van-e esetleg kérdése? Személy szerint meg vagyok elégedve a szolgálat 
tevékenységével, jól működő intézménynek tartom. Ezúton is köszönöm eddigi munkájukat. 
Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján megtárgyalta a 2014. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2014. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést és 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény 
(3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. )  2014. 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 
Kormányhivatalnak valamint jelen határozatot a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézménynek. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (V. 28.) KT 

határozata 
 

a 2014. 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 2014. évben végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített 
értékelést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a 2014. évben végzett gyámhatósági munkáról készített jegyzői értékelést és 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény 
(3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. )  2014. 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 
Kormányhivatalnak valamint jelen határozatot a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézménynek. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
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Nagy Károly: 
Még egyszer köszönöm mind a Társulás, mind a szolgálat eddigi munkáját! 
 
(A gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás képviselői nélkül folytatódik az ülés.) 
 
 
IV. napirend: Tájékoztató a község közbiztonságáról 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Az előzetesen megküldött írásos anyagban szerepel mind a polgárőrség, mind a rendőrség 
beszámolója. Mivel a polgárőrségtől nincsenek jelen, kérdezem a jelenlévő rendőr urakat, van-e 
hozzáfűznivalójuk a beszámolóhoz? 
 
Gressai Ákos: 
A tegnapi nap folyamán tartottunk tájékoztatót Gyöngyösoroszi képviselő-testületi ülésén. Ezen 
már megemlítettük, hogy az idei évtől engedélyhez kötött a beszámoló elkészítése. Ezért a mai 
napon nem beszámolót, hanem tájékoztatót tartunk, amit nem a parancsnok úr írt alá, de 
ugyanúgy tartalmazza a községre vonatkozó kimutatásokat. 
Amint már az írott tájékoztatóban szerepel, a vagyon elleni bűncselekmények száma – 
köszönhetően többek között a polgárőrségnek – csökkent. A 2014-ben regisztrált 
bűncselekmények száma összesen 25 volt, amelyből 3 testi sértés, 2 garázdaság, 11 lopás, 
közterületen elkövetett bűncselekmény pedig 9. Közel 1,5 éve indult el az az egész országot érintő 
program, mely lefedi az egyes településeket. Ennek lényege a 24 órás rendőri jelenléttel történő 
közbiztonsági megerősítés. Összehangoljuk a kapitányság, a rendőrőrsök és a polgárőr 
szervezetek szolgálatellátását. Ezáltal az óraszám és létszám is növekedett, melynek érezhető a 
hatása. 
Folyamatos a szerkezeti kultúra-váltás, az állampolgár-barátabb rendőrség megteremtése. Ennek 
érdekében célunk az élhető, jó közbiztonságot nyújtó Magyarország megteremtése. 
Üdvözlendő a mezőőri szolgálat felállítása. Sajnos részünkről a külső területekre nehezebb 
járművet biztosítani, így kevesebb lehetőség adódik a területek bejárására. 
 
Nagy Károly: 
Megköszönöm a tájékoztatót. Kérdés, hozzászólás van-e a képviselő-testület részéről? 
 
Már Ágnes: 
Van-e lehetőség gyermekek számára, például az iskolában történő programok megszervezésére? 
Gondolok itt elsősorban bűnmegelőzési, kábítószer-ellenes tájékoztató programokra. 
 
Gressai Ákos: 
A program évek óta nagy sikerrel működik. Azonban ezen a területen is ebben az évben történt 
változás. Idén már csak tanfolyamot végzett, vizsgázott rendőr tarthatja ezeket az előadásokat, 
ilyen azonban kevés van. Korábban sokkal gyakrabban lehetett ilyen jellegű órákat tartani iskolai 
időszakban. 
 
Nagy László: 
Tavalyi évben bent voltam 6-8. osztályban, elbeszélgettem a gyerekekkel. Ez jól működött. 
Ilyenkor, nyár elején érdemes több szót ejteni a biztonságos közlekedésről. Gyakrabban 
használják a gyerekek a kerékpárt és előfordul, hogy figyelmetlenül közlekednek. 
 
 
Nagy Károly: 
Meg vagyok elégedve a rendfenntartók munkájával. A mezőőri szolgálat felállításával minden 
remény megvan arra, hogy a biztonság tovább növekedjen. A polgárőrök munkája szintén fontos 
ebben a kérdésben. Véleményem szerint a község nem áll rosszul a statisztikákat figyelve.  
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Nagy László: 
Mindennapi kapcsolatban állok a polgárőrökkel, én is számíthatok rájuk.  
 
Nagy Károly: 
A szervezeti gondokat pedig reméljük az új vezetés a közeljövőben sikeresebben meg tudja oldani. 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a község 
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Nagy Károly: 
Megköszönöm a rendőrkapitányság képviselőinek megjelenését. 
 
(Az ülés a rendőrkapitányság képviselői nélkül folytatódik.) 
 
V. napirend: Indítványok, egyebek 
 

1. Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Az áprilisban, Gyöngyösorosziban megtartott közös testületi ülésen volt felvetés arra 
vonatkozóan, hogy a Közös Hivatal megalakulásakor a megállapodásban szerepeltettük a jegyző 
úr többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó, Gyöngyösoroszi által havonta fizetendő 
összeget. Ezt az összeget, a finanszírozási rendszer változása miatt Gyöngyösoroszi szeretné 
kiemelni a megállapodásból. Ezzel már akkor sem és ma sem tudok egyetérteni, mivel mint már 
korábban is elmondtam, amennyiben a finanszírozási helyzet megváltozik a jövőben, visszatenni 
ezt a pontot nehezebb lesz. Tavalyi évben nem kértük ezt a havi összeget, hiszen a finanszírozásból 
ezt megkaptuk. Azonban ezt nem kell, hogy a megszüntetés is kövesse.  
 
Jenei Károly: 
Erről az egy tétel be nem fizetéséről van szó? 
 
Nagy Károly: 
A jegyző úr többletmunkájának költségeinek fedezése a jelenlegi támogatási rendszerbe belefér. 
Ezért nem is kértük az összeg kifizetését. A távolabbi jövőben azonban nem biztos, hogy nem lesz 
rá szükségünk. 
 
Csontos József: 
Pontosítanátok ezt az összeget? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
64.000.- forint abból a plusz költségből fakad, hogy közös hivatali jegyzőként más fizetési 
osztályba kerültem a köztisztviselőkről szóló törvény szerint. 
 
Nagy Károly: 
És még abból az indíttatásból tettük bele a megállapodásba, hogy a jegyző úr Gyöngyösorosziban 
végzett feladatai miatt Gyöngyöstarján hivatali munkája nem szenvedhet hiányosságot.  
 
Már Ágnes: 
Mivel az akkori támogatási rendszer szerint Gyöngyösoroszi kapta a feladat ellátásához szükséges 
összeget. Azóta ez a rendszer megváltozott. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az új rendszer szerint mind a közös hivatal, gyöngyösoroszi és gyöngyöstarjáni feladatellátás 
támogatása ide érkezik, majd lakosságarányosan kerül szétosztásra az összeg. Mivel 2014-ben a 
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bevételből tudtuk fedezni a kiadásokat, így nem volt szükség a megállapodásban foglalt összeg 
átutalására Gyöngyösoroszi részéről. A megállapodás a többletköltségek elismerését kéri. 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyösorosziban a képviselő-testület elfogadta a polgármester asszony javaslatát a 
módosításról. Én továbbra is amellett vagyok, hogy nem kellene módosítani.  
 
Már Ágnes: 
Véleményem szerint, amennyiben nem szükséges bekérni ezt az összeget, ne kérjük, de szerintem 
se módosítsunk. 
 
Jenei Károly: 
Amíg a normatív támogatás fedezi a költségeket, ez a tétel csak papíron létezik. Azonban ha 
módosul az elszámolás, akkor már lehetne igényelni. Ha töröljük ezt a tételt a megállapodásból, 
nem tudunk rá hivatkozni. 
 
Nagy Károly: 
Akkor felkérem a képviselő-testületet, kézfelnyújtással jelezze, hogy ki szavaz amellett, hogy a 
módosító indítványt ne fogadjuk el, és maradjon a megállapodás a régiben. 
 

A Képviselő-testület 0 igen, 6 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elutasította. 
 

2. Javaslat a Gyöngyös Körzete Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 

 
(A előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Az előzetesen kiküldött anyagban látható módosításhoz van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítására irányuló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodása VIII. fejezete 2. pontja alábbi szövegrészének módosítását:   
„A feladatokra eső rész lakosságszám és ellátottak arányában azzal a kiegészítéssel kerüljön 
megfizetésre, hogy 
- minden valamennyi társult önkormányzat számára kötelező feladat esetén lakosság/ellátott 
arányosan (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, 
gyermekek átmeneti gondozása, hajléktalan ellátás); 
- a székhely önkormányzat számára lakosságszámból adódó feladat-ellátási kötelezettség esetén a 
működési hiányt a feladat-ellátási kötelezettséggel bíró tagönkormányzatok fizetik. (fogyatékosok 
nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, idősek bentlakásos otthona, 
gyermekek átmeneti gondozása)” 
A módosítás visszamenőlegesen 2015. január 1. napjától lép hatályba.  
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításra vonatkozó döntést küldje meg a 
Társulási Tanács részére, valamint felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint” 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (V. 28.) KT 

határozata 
 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítására irányuló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta:  
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodása VIII. fejezete 2. pontja alábbi szövegrészének módosítását:   
„A feladatokra eső rész lakosságszám és ellátottak arányában azzal a kiegészítéssel kerüljön 
megfizetésre, hogy 
- minden valamennyi társult önkormányzat számára kötelező feladat esetén lakosság/ellátott 
arányosan (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, 
gyermekek átmeneti gondozása, hajléktalan ellátás); 
- a székhely önkormányzat számára lakosságszámból adódó feladat-ellátási kötelezettség esetén a 
működési hiányt a feladat-ellátási kötelezettséggel bíró tagönkormányzatok fizetik. (fogyatékosok 
nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, idősek bentlakásos otthona, 
gyermekek átmeneti gondozása)” 
A módosítás visszamenőlegesen 2015. január 1. napjától lép hatályba.  
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításra vonatkozó döntést küldje meg a 
Társulási Tanács részére, valamint felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása 
 
Nagy Károly: 
Korábban megtartott munkamegbeszélésen már volt róla szó, hogy közbeszerzéssel, vagy anélkül 
kösse meg az Önkormányzat a szerződést a hulladékszállításra. Vagy esetleg átadjuk-e ezt a 
feladatot a Gyöngyösi Hulladékkezelőnek? A megállapodást szeptemberben is meg lehet kötni, 
azonban ha nem így döntünk, közbeszereztetni kell. 
 
Jenei Károly: 
A szerződés részleteit mennyire fogjuk tudni alakítani, illetve a későbbiekben módosítani, ha erre 
szükség lesz? Ha kiadjuk a hatáskörből a feladatot nem vagyok meggyőződve, hogy tudjuk 
befolyásolni a további változásokat. Még a hulladékgazdálkodási törvényben is lehet változás, 
amihez nem tudunk majd kellőképpen alkalmazkodni, ha már most megkötjük a megállapodást. 
Ha most igent mondunk egy változatra, a szerződéskötéskor helyzeti előnyben lesz a vállalkozó. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha most megállapodunk, mikortól él a szerződés? 
 
Nagy Károly: 
Szeptemberben kötnénk meg a szerződést, ami januártól lépne életbe. 
 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha most megállapodunk, én is úgy érzem, hogy lemondunk a jogról, hogy a januártól érvényes 
szerződésbe beleszóljunk.  
 
Nagy Károly: 
Azonban kevés az időnk. Ha most közbeszereztetni kell, az legalább 5 hónapig elhúzódik. 
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Szecskő Zsolt: 
Szerintem inkább előre ki kell kötni a feltételeket. Van erre lehetőség? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szerződéskötés és a feltételek megszabása eltérhet. A júliusi testületi ülésre ki lehet dolgozni a 
részleteket. 
 
Szecskő Zsolt: 
A megállapodásban azonban akkor bele kell venni a feltételeket. A testületi-ülés előtt még 
megbeszélhetnénk ezeket a feltételeket. 
 
Nagy Károly: 
Akkor azt javaslom, hogy a következő, azaz júliusi testületi ülésre dolgozzuk ki a megállapodás-
tervezetet, amelybe beépítjük az ülés előtt megtartandó munkamegbeszélésen felvetett 
feltételeket.  
 

4. Konyha felújítási pályázat benyújtása 
 
Nagy Károly: 
Pályázati lehetőség adódott a konyha felújítására, melyet a holnapi napon be kell adni. A pályázat 
épület felújításra, úgymint korszerű kialakítás, burkolat cseréje, valamint a konyhai berendezések 
cseréjére szól. Tervezői árajánlatot már kértünk. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ennek értelmében eszközvásárlásra bruttó 7.924.000.- , épület felújításra bruttó 8.783.000.- 
forinttal tervezünk. A pályázatban az eszközvásárlás költségei nem haladhatják meg a teljes 
költség 50%-át. Így a támogatás mértéke 15.872.000.- forint lenne, az önerő pedig 835.000.- 
forint, mivel 5%-ot biztosítani kell. 
 
Nagy Károly: 
A tervezővel, valamint a pályázatíróval közösen felmértük a helyszínen a lehetőségeket, mivel a 
pályázatban nincs megkötve felső határ, a fenti összegekben meg tudtunk egyezni. 
 
Szecskő Zsolt: 
A pályázat technológiai fejlesztésre vagy csak a meglévő eszközök cseréjére vonatkozik? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Pályázatunk technológiai fejlesztést is tartalmaz. 
 
Szecskő Tiborné: 
Korábban már említettük, hogy a konyha falán található tálaló ablak hangszigetelt ablakra való 
cseréje szükséges beruházás lenne, mivel nagyon zavarja a gyermekek napközbeni tevékenységét a 
konyhából kihallatszó zaj. 
 
Nagy Károly: 
Ezt is mindenképpen beütemezzük. Amennyiben nincs más kérdés, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Damjanich u. 1 szám alatti 
konyha kapacitásbővítésére, infrastruktúrális felújítására fejlesztésére, friss helyi alapanyagok 
felhasználását segítő technológia fejlesztésére és a korszerű táplálkozást segítő technológia 
fejlesztésére benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 5 %-a, 849 000 Ft saját 
forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül az 
államháztartásért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. május 29.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V. 28.) KT 

határozata 
 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlestésekre irányuló pályázat benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Damjanich u. 1 szám alatti 
konyha kapacitásbővítésére, infrastruktúrális felújítására fejlesztésére, friss helyi alapanyagok 
felhasználását segítő technológia fejlesztésére és a korszerű táplálkozást segítő technológia 
fejlesztésére benyújtott pályázat önereje, a bruttó beruházási költség 5 %-a, 849 000 Ft saját 
forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül az 
államháztartásért felelős miniszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. május 29. 
 
 

5. Közút felújítás, illetve óvodai ellátás javítása pályázat benyújtása 
 
Nagy Károly: 
Következő napirendi pontunk szintén pályázat beadásának megvitatása. Lehetőség nyílt 
belterületen lévő út felújítására, illetve az óvodai ellátás javítására. Az előzetes felmérések 
megtörténtek, így a Petőfi utca egy szakaszának kiszélesítése, vízelvezetése lenne a legfontosabb, 
mivel ez egy nagyon veszélyes kanyart fed le, a közbiztonság szempontjából is célszerű lenne 
ennek megvalósítása. Korábban is tervbe volt már véve, azonban akkor nem kaptunk rá 
támogatást. Az akkori 10 millió forintos beruházás ma már akár 14 millióba is kerülhet, de a 
szakasz veszélyessége miatt fontosnak tartom ismét megpályázni a kiszélesítést.  
Az óvodai ellátás javítása szempontjából az óvoda épületének felújítását terveztük be a pályázat 
keretein belül. Itt elsősorban korszerű nyílászárók beépítése és az épület szigetelése lenne 
célszerű.  
 
Jenei Károly: 
Mennyi lenne a hozzáadott önerő nagysága? 
 
Nagy Károly: 
A közút esetében a pályázat összköltségének 15%, az óvoda esetében pedig 5%. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A korábban tárgyalt konyha felújítását még ebben az évben meg kell valósítani, ennek kivitelezése 
tartható. A közút, illetve az óvoda esetében 2016. december 31-ig kell beütemezni.  
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Csontos József: 
Fontosnak tartom a belterületen található utak állagának kijavítását, jelen esetben kiszélesítését, 
de sokkal több figyelmet kellene szentelni a külterületen található, ún. mezőgazdasági utaknak is. 
Sajnos el kell mondani róluk, hogy meglehetősen rossz állapotban vannak, javításra, felújításra 
igencsak rászorulnak. A környék útjaira szinte teljes mértékben elmondható. Nem lehetne mód 
arra, hogy több pályázatot lehessen ilyen célra beadni?  
 
Nagy Károly: 
Sajnos még nem találkoztunk ilyen jellegű pályázattal, de természetesen örömmel fogadnánk az 
ilyen lehetőségeket.  
 
Csontos József: 
Ha nincsenek állami támogatási lehetőségek, esetleg a Hegyközség, vagy a helyi gazdák 
támogatásával – tulajdonarány alapján, például hektárra kivetítve – is meg lehetne oldani a 
felújítást! 
 
Nagy Károly: 
Egy-egy ilyen kivitelezési munka költségeit nem hiszem, hogy teljes mértékben tudnák a helyi 
gazdák finanszírozni. Sajnos pályázatokra vagyunk utalva. Csakúgy, mint jelen esetben, a 
belterületi utaknál, illetve az óvoda felújításánál. Megkérdezem képviselő-társaimat, ilyen 
formában egyetértenek-e a beadandó pályázatokkal? Részletes kidolgozását el lehet-e indítani? 
Előzetes kalkulációk szerint az útra 1.600.000.- forintos önerővel, míg az óvoda esetében még a 
pályázattól függ. Célunk az, hogy ezzel a beruházással teljes korszerűsítést lehessen elérni az 
óvodában.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az óvoda felújítási pályázat eredményéről 2015. augusztusában várható döntés, az előbb tárgyalt 
konyha esetében június végén.  
 
Nagy Károly:  
Az út és az óvoda felújítási pályázat beadási határideje június 9. Tudunk-e most dönteni, vagy 
halasszuk a döntést a beadást megelőző napra?  
 
Jenei Károly: 
Mivel a pontos szövegről és a pontos összegről is csak az anyag elkészülte után tudunk dönteni, 
javaslom, hogy június 8-án legyen egy rendkívüli ülés ezzel kapcsolatban. 
 
Nagy Károly: 
Akkor megállapodhatunk abban, hogy június 8-án rendkívüli testületi-ülés keretén belül döntünk 
a két pályázat beadásáról. 
 

6. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület megállapodás módosítása 
 
(A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2015. május 25-én kelt levele a 
jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
A képviselő-testület által korábban megtárgyalt és jóváhagyott vagyonhasznosítási szerződés 
megküldése után az egyesület módosítást javasol ezen megállapodás keretein belül. A korábban 
kiosztott tájékoztatóból jól látható a kért módosítás mibenléte. 
 
Csontos József: 
Ha jól olvastam, itt az egyesület az általuk elvégzett társadalmi munka értékének pénzbeli 
ellentételezésére tesz javaslatot. De hogyan tudjuk megállapítani annak pontos értékét? 
 
Már Ágnes: 
Értéknövekedést értékbecsléssel lehet nyomon követni. Szerintem arról van szó, hogy garanciát 
szeretne az egyesület arra, hogy az elvégzett munkák nem vesznek kárba. 
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Nagy Károly: 
Értékbecslőt még csak meg lehetne kérni, de véleményem szerint itt másról van szó. Azt nem 
tudom megérteni, hogy társadalmi munkában, a község érdekében végzett önkéntes munka 
ellenértékét hogyan lehet kérni egy önkormányzattól? 
 
Már Ágnes: 
Ez biztosítaná azt, hogy hosszú távra jön létre az egyezmény a két fél között. 
 
Nagy Károly: 
Véleményem szerint nem ez lenne a módja két fél közötti hosszú távú, bizalmon alapuló kapcsolat 
megalapozásának. Ilyen keretek között én nem tudom támogatni a szerződést. 
 
Szecskő Zsolt: 
Szerintem is vissza kellene vonni a szerződést. 
 
Csontos József: 
Ez egy régóta fennálló kapcsolat az önkormányzat és az egyesület között. Végeztek fontos 
munkákat, véleményem szerint nem kellene hagyni, hogy ez elvesszen. De azt nem tudom 
elképzelni, hogy összegszerűsítsük az elvégzett önkéntes munkákat. 
 
Nagy Károly: 
Ilyen módon a Sportkör jelenlegi beruházásaiban végzett saját költséget is kérhetnék vissza az 
önkormányzattól. Ebben az esetben több 10 millió forintokról beszélhetnénk.  
 
Szecskő Zsolt: 
Továbbra is fenntartom, hogy a megkötendő szerződést vonjuk vissza.  
 
Jenei Károly: 
Az egyesület által javasolt kiegészítés kritikus pontja, hogy ha megszűnik a kapcsolat a két fél 
között, akkor kellene visszafizetni a társadalmi munkában elvégzett beruházások ellenértékét. Ez 
azonban azt is magában rejti, hogy az egyesület is érdekeltté válhat abban, hogy felbontsa ezt a 
megállapodást. Ha tárgyalnánk is erről a lehetőségről, szerintem kizárólag azzal a kikötéssel, hogy 
csak abban az esetben lehet szó megtérítésről, ha az önkormányzat egyoldalúan bontja fel a 
megállapodást. De én is azt javaslom, hogy vonjuk vissza az eredeti megállapodás-tervezetet, 
mivel teljes környezetében kell újra megvizsgálni a lehetőségeket. Egyébként pedig ez a 
kiegészítés alapjaiban módosítani a civil, önkéntes tevékenységek célját és értelmét. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom a visszavonást. Újra kell értelmezni a tervezetet. 
 
Nagy Károly: 
Akkor kérem, szavazzunk a határozati javaslatról! 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2015. (II. 12.) határozatát 
visszavonja és felkéri a polgármestert, hogy a Gyöngyöstarján, Dobó u. 32 szám alatti ingatlanra a 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesülettel kötendő vagyonhasznosítási szerződés 
szövegét dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 60 napon belül” 
 
 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2015. (V. 28.) 
KT határozata 

 
 

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület vagyonhasznosítási szerződéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2015. (II. 12.) határozatát 
visszavonja és felkéri a polgármestert, hogy a Gyöngyöstarján, Dobó u. 32 szám alatti ingatlanra a 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesülettel kötendő vagyonhasznosítási szerződés 
szövegét dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 60 napon belül 
 

7. Gyermekek nyári szünetben történő felügyeletében biztosítása 
 
Már Ágnes: 
Szülői igény merült fel a gyermekek nyári szünetben történő elhelyezésére vonatkozóan. Sok szülő 
nem tudja a nyári szünet elején megoldani a gyermekek felügyeletét.  
 
Nagy Károly: 
Az általános iskola igazgatójával beszéltem, aki elmondta, hogy a pedagógusok szabadságolása 
miatt nem megoldható részükről a probléma. Az önkormányzat az évzárót követően 
mindenképpen el akarja indítani a gyermekek felügyeletét, és úgy tűnik, az első két hét jelenti a 
legnagyobb problémát.  
 
Dr Jakab Csaba: 
A jogszabályok alapján időszakos gyermekfelügyeletet kell biztosítani, amit családi napköziben is 
meg lehet valósítani. 
 
Szecskő Tiborné: 
A CSANA működési szabályzata alapján 5 éves korig be tudja fogadni a gyermekeket. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Alternatív napközbeni ellátásokkal is el lehet látni a feladatot, például klubfoglalkozások, 
szabadidős tevékenységek szervezésével. Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az 
IKSZT tudná biztosítani.  
 
Már Ágnes: 
Szülőként úgy gondolom, hogy az első két-három hét a problémás időszak. A tapasztalat az, hogy 
július-augusztusban megcsappan az igény a gyermekek elhelyezésére, mivel ebben az időszakban 
mennek a családok nyaralni, veszik ki a szabadságot a szülők, illetve nagyszülők, továbbá ekkorra 
beindulnak a táborok is. Véleményem szerint tehát ebben az első időszakban lenne a legnagyobb 
igény a felügyeletre. 
 
Nagy Károly: 
Az önkormányzat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a nyári időszakra megoldja a 
gyermekek felügyeletét. Már szerveződnek a helyi táborok, szabadidős foglalkozások 
időpontjainak kiírása.  
 
 
 




