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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Kissné Matin Éva általános iskola igazgatója 

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Hammer Tünde védőnő 
Kovácsné Majoros Etelka Nagyik és Unokák Énekkar vezetője 
Nádasdi Lászlóné Pávakör vezetője 
Dr. Purger Piroska gyermekorvos 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a meghívottakat és 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, azzal a módosítással, hogy a napirendi előtti 
pontok között lehessen meghallgatni Kovácsné Majoros Etelka beszámolóját, a Nagyik és Unokák 
Énekkar részéről, és Kissné Matin Évát az általános iskola igazgatójának beszámolóját, mivel 
halaszthatatlan ügyben el kell mennie.  

Napirendi javaslat: 

Napirend előtt: Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól 

 Előadó: általános iskola igazgatója 
I. napirend:  Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi és Szociális Bizottság 
III. napirend: Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásról 
 Előadó: Dr. Petrovics Antal háziorvos, Dr. Purger Piroska gyermekorvos, 

Hammer Tünde védőnő  
IV. napirend: A támogatásban részesült egyesületek 2015. évi beszámolója 
 Előadó: Egyesületek elnökei  
V. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
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A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Benedek Péter és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt: 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Nagy Károly: 

- Július 6-át követően a védőnői szolgálat épületében elvégeztettük a költségvetésbe 
betervezett vizesblokkok, padlózat felújítását. 

- A testület által elfogadott 100.000- forint felhasználásával a Pávakör zentai sikeres 
fellépésen, kapcsolat-ápoláson vett részt. 

- Régi tervünket tudtuk valóra váltani, Erdélybe utaztunk (négy képviselő volt három napig) 
Galambfalva meghívására. Rendkívül sok élménnyel és további tervekkel felvértezve 
jöttünk haza. Erdélyi testvértelepülés kialakításához megtettük az első sikeres nagy lépést. 

- Az általános iskolai év végeztével két hétre megszerveztük az IKSZT bevonásával a 
gyermekfelügyeletet. 

- Augusztus 3-7-ig a Világos Szándékkal Egyesület sikeres gyermektábort szervezett. A záró 
rendezvényre meghívást kaptam, ahol megelégedett szülőkkel és rendezőkkel találkoztam. 
Köszönet a szervezőknek és az önkénteseknek. 

- Augusztus 15-én parasztolimpián vettünk részt, ahol a negyedik helyezést érte el a tarjáni 
csapat. Minden versenyzőnek, résztvevőnek köszönöm a részvételt a nem mindennapi 
atkári hőségben. 

- Augusztus 20-án a hagyományos kenyérszentelésen több képviselőtársammal vettem 
részt, valamint az István utca elején felavattuk a Szent István domborművet, melyet 
Kovácsné Etuska néni készíttetett. Köszönet az alkotónak és akik részt vettek a 
munkálatokban.  

- Augusztus 30-án Pávakörünk újra aranypálma nagydíjat kapott, amely a legnagyobb 
szakmai elismerése a munkájuknak. Fogadják gratulációnkat. 

- Szeptember 14-15-én Kőröshegyen a közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos helyszíni 
szemlén vettünk részt 5 képviselővel és a jegyző úrral. Rendkívül hasznos volt és 
meggyőződtünk arról, hogy a LED világítással is lehet megfelelő minőségű közvilágítást 
megvalósítani. 

- A testület által meghatározott költségen belül, elkészült a Hatház utca teljes hossza mart 
aszfaltos burkolat zárása és elkezdődött a település kátyúzása is. 

- Több egyeztetésen vettem részt a gyermekjóléti és családvédelmi szolgáltatás kötelező 
átszervezése miatt. Egy újabb konfrontáció lehetősége a közös hivatalok önkormányzatai 
és vezetői között. 

 

2./ Nagyik és Unokák Énekkar beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem Kovácsné Majoros Etelkát, a Nagyik és Unokák Énekkar vezetőjét, akar-e 
kiegészítést fűzni a beadott beszámolójához? 
 
Kovácsné Majoros Etelka: 
Az énekkar vezetőjeként vagyok itt, a beszámolót korábban elektronikus úton küldtem be. 
Kiegészítésként elmondanám, hogy az énekkar 8 éve alakult és meglehetősen népszerű. 
Rendezvényeink megjelennek a helyi újságban. Próbáinkat, fellépéseinket az énekkarban részt 
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vevők kora és egészségügyi állapota nagyban befolyásolja. Sajnos néhány programunkat, 
fellépésünket le kellett mondani emiatt. Az egész énekkar nevében mondhatom, hogy köszönjük a 
Képviselő-testület támogatását, a kapott pénzt igyekszünk beosztani. 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük a kiegészítést. Az írásos beszámolót megkaptuk. Köszönjük az egész csapatnak eddigi 
munkájukat. Ilyen egyesületekre, csoportosulásokra szüksége van a községnek. Jó érzés, hogy 
számíthatunk rájuk, viszik hírünket szerte az országban. Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy 
van-e kérdés? Amennyiben nincs, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy gratulálunk és sok 
sikert kívánunk a továbbiakra! 
 
Kovácsné Majoros Etelka: 
Köszönjük mind az anyagi, mind az erkölcsi támogatást. 
 

3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének 
tapasztalatairól 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
Nagy Károly: 
Felkérném Kissné Matin Évát, hogy tartsa meg beszámolóját az általános iskola működésével 
kapcsolatban, illetve amennyiben van kiegészítése a beküldött anyaghoz, tegye meg. 
 
Kissné Matin Éva: 
A szakmai beszámolót elküldtem, úgy gondolom, kiegészítésre nem szorul. 
 
Nagy Károly: 
Én még a mindennapos működésbeli tapasztalatokról érdeklődnék. Jelentett-e problémát a 
fenntartó-váltás? Lassan kezdődik a fűtési időszak. Vannak-e nehézségeket ezzel kapcsolatban? 
 
Kissné Matin Éva: 
Finanszírozási problémák előfordulnak. Viszonylag hosszú időt kell várni, hogy meg tudjuk venni 
a mindennapi munkához szükséges eszközöket. Pl. tisztasági szereket. 30.000.- forintot adnak 
negyedévente, azonban ez nem elég. Ezen kívül fénycsövek hiányzanak, amire az igényt még 
augusztusban beadtuk, de még nem kaptunk választ. A tetőt is javítani kellene, amire a mester azt 
mondta, hogy amit most el tudott végezni, az csak átmeneti segítség. Újból kellene szigetelni az 
egészet. Vízóra cseréjére került sor, akkor jelezték, hogy el van rozsdásodva az óra utáni szakasz. 
Kértem három árajánlatot, 130.000.- forint volt a legkedvezőbb. Ezt követően érkezett egy még 
kedvezőbb, de csak sokszoros utána járást követően , augusztus végén kaptunk rá engedélyt. 
Körülbelül két hete cseréltük ki, ez pedig gondot jelentett a működésben, hiszen már folyik a 
tanítás. Még nincs befedve a javítás helye, így még mindig gondot jelent. Készpénz felvételt csak 
rendkívüli esetekben eszközölhetünk és csak nagyon sok utánajárással. 
A fűtéssel kapcsolatban: a kazánok közül kettő rossz, a másik kettő régi, elavult. Sajnos nincs 
lehetőség a fontosabb alkotóelemek cseréjére, bár megérett a nagyobb, átfogó karbantartásra. De 
nincs alkatrész, így nem tudjuk mi lesz még a télen. 
 
Nagy Károly: 
Úgy érzem, nem kell, hogy az igazgató asszony mondja ki, de tragédia, amit tapasztalhatunk. 
Tudomásom van róla, hogy leesett egy lámpa búra, de nem merem a segítségünket felajánlani, 
mert mi leszünk a felelősek, ha történik vele a továbbiakban valami. A víz is jelenthetett volna 
nagyobb tragédiát. Nonszensz, hogy iskolaidőben jöttek kijavítani a hibát! Sajnos azonban nem 
tudunk mást tenni, mint tudomásul venni. 
Képviselő-társaimnak van-e további kérdése az igazgató asszony beszámolójához? Ha nincs, 
kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
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Kissné Matin Éva: 
Kérdésem lenne még az udvar őszi füvesítéséről. Megvalósítható-e? 
 
Nagy Károly: 
Igen. 
 
Kissné Matin Éva: 
És megoldható-e, hogy a távolugró gödörbe homokot szállítsanak? 
 
Nagy Károly: 
Javaslom, hogy kérjenek árajánlatot. És természetesen megoldható. 
Az udvarból kivágott nagy fa (nyárfa) azonban alkalmatlan volt ahhoz, hogy padokat tudjanak 
készíteni belőle, sajnos tüzifa lesz belőle. 
 
Kissné Matin Éva: 
Szükség lenne padokra, asztalra az udvarra, de akkor majd pályázati úton próbáljuk megoldani. A 
pálya végén a kis tangazdaság kialakításánál szeretném jelezni, hogy a szomszédból átfolyik a víz! 
 
Nagy Károly: 
Tudunk róla, régóta folyt át a víz, de a problémát időközben elhárítottuk. 
 
Kissné Matin Éva: 
Az iskolaudvaron van 3-4 db eternit cső. Nem lehetne azokat elszállítani? Balesetveszélyes! 
 
Nagy Károly: 
Jelenleg itt vannak a Telekomtól a hálózat kiépítésén dolgozók, beszélni fogunk velük és 
elvitetjük.  
 
Kissné Matin Éva: 
Köszönjük! 
 
Már Ágnes: 
Több szülő nevében is szeretném kérni, hogy amennyiben valamilyen rendkívüli szünet adódik, 
például tanári továbbképzés miatt, legalább egy héttel hamarabb értesítést küldjenek róla, mert 
sokak számára nehéz felkészülni.  
 
Kissné Matin Éva: 
Mivel az ilyen jellegű alkalmak előtt fel kell mérni az esetleges felügyelet mértékét, nem látom 
értelmét, hogy külön kiértesítsem a szülőket, hiszen a felmérésben szerepel a dátum és az indok 
is. Azt már lehet tudni, hogy tanítás nélküli munkanap lesz november 12-én a Márton-napi 
rendezvény miatt. Kibővítettük elsőtől nyolcadik osztályig a korosztályt a versmondó versenyen. 
Ezen kívül a Madarak és fák napja is tanítás nélküli munkanap lesz előre láthatóan.  
 
Már Ágnes: 
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen előre kell a családoknak tudni róla, hiszen az elhelyezés 
nem mindenhol megy egyszerűen. Ezenkívül meg lehetne-e azt oldani, hogy ha bármilyen jellegű 
programot szerveznek, ne legyen átfedés óvodai programmal, sportkörrel, egyéb iskola vagy 
óvoda által szervezett eseménnyel, ugyanis nehéz megosztani a jelenlétet két, vagy akár három 
esemény között is. 
 
Kissné Matin Éva: 
A későbbiekben erre oda fogunk figyelni. 
 
Már Ágnes: 
Köszönöm. 
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4./ Az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről  

 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, megkérdezem az óvoda vezetőjét, van-e 
hozzáfűznivalója a beszámolójához?  
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
Szecskő Tiborné: 
A korábban elküldött írásos beszámolóhoz nincs sem hozzáfűzni valóm, sem kiegészítésem. 
 
Nagy Károly: 
Ebben az esetben megkérdezem képviselő-társaimat, hogy nekik van-e kérdésük a beszámolóhoz? 
Ha nincs, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly: 
Nagyon köszönöm az óvoda dolgozóinak a munkájukat, mindenhonnan csak dicséretet kapok, ha 
vendégeket viszek az óvodába. Büszkék vagyunk rájuk! 
Felkérem a Képviselő-testület bizottságainak vezetőit, hogy számoljanak be a két ülés között 
történ eseményekről! 
 
Csontos József: 
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság kirándulást szervezett és felkérem Tihanyiné Bárnai 
Ildikót, hogy mondjon róla néhány szót. 
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
A visszajelzések alapján nagyon jól sikerült a kirándulás, a gyerekek nagyon élvezték, mindenkitől 
pozitív visszajelzést kaptam. 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük szépen! A Szociális és Pénzügyi Bizottság tartott-e ülést a képviselő-testületi ülések 
közötti időszkban? 
 
Szecskő Zsolt: 
Szociális témában települési támogatásra beadott kérelmek ügyében döntöttünk, négy fő esetében 
került sor iskolakezdési támogatás odaítélésére. A mai napon egy kérelemre hoztunk megállapító 
határozatot, illetve a szociális rendelet módosítására tett előterjesztést vitattuk meg, amit 
elfogadásra javasolunk a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a beszámolót. 
 

I. napirend: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 
 
Nagy Károly: 

- Világos szándékkal Egyesület vagyonhasznosítási szerződéséről. (A testületi döntést 
megkapta az egyesület vezetője, gondolom a nyári szünet miatt még nem volt alkalom az 
üggyel érdemben foglalkozni.) 

- A közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázat benyújtásáról. (Mint 
tudjuk a 2,5 millió forintos pályázathoz 850.000.- forint önerőt vállaltunk. A döntés 
megszületett és 250.000.- forintot nyertünk. A körülbelül 2200 pályázóból 1050-en 
nyertek.) 
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- Önkormányzat üdültetési alapítványának támogatásáról. (A testületi határozatot 
megkapta az alapítvány.) 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. (Továbbítva az illetékesnek.) 
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről. (A szerződést aláírtuk.) 
- Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. (Elküldtük a közbeszerzési hatóságnak.) 
- Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. (A jelentés továbbítva.) 
- Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról döntöttünk, a megállapított 100.000.- forintos 

összeget átadtuk.  
- Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról döntöttünk, az 

igényt benyújtottuk. 
- Rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról is döntöttünk, ezt az igényt is 

benyújtottuk. 
- Galambfalva település kapcsolatfelvételének támogatásáról döntés született, a testület 

által biztosított összegből a támogatás összegét kifizettük. 
 

II. napirend: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Átadom a szót a jegyző úrnak! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztés három részből áll. Egyrészt a költségvetési előirányzat módosításából, másrészt a 
2015. I. félévi beszámolóból, harmadrészt pedig a Közös Hivatal beszámolójából. A részletes 
adatokkal kapcsolatban átadom a szót a gazdasági előadónak. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A költségvetési előirányzat módosítása azért szükséges, mert az Önkormányzat négy jogcímen 
kapott többlettámogatást 2015. első félévében, összesen 2.595.000.- forint értékben. Ezen 
többlettámogatás összegét a tartalékalapba kellene elhelyezni. 
Az Önkormányzat bevételei közül közel 70%-ban teljesültek a működési bevételek. Ezek közül is 
kiemelkedik az intézményi térítési díjak. A bevétel azonban várhatóan nem haladja meg a 
tervezettet, tekintettel arra, hogy szeptember 1-től jogszabályi változás miatt az óvodai térítési 
díjakból befolyt bevétel drasztikusan lecsökken. 
A közhatalmi bevételek és a támogatásokból befolyt bevételek a tervezetnek megfelelően 
alakulnak. 
Felhalmozási bevétel a hulladékgyűjtő edények beszerzésének támogatására megnyert 
12.468.000.- forint pályázati összeg a számlára megérkezett. 
Hitelfelvételre került sor a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezettől, összesen 19.814.000.- forint 
összegben, mely teljes egészében visszafizetésre került. 
Az önkormányzat kiadásai közül megtakarítás jelentkezett a személyi juttatásoknál – 2 fő üres 
állás miatt. Az IKSZT-ben és Gyöngyösoroszi aljegyzői állásában volt üresedés. A dologi 
kiadásoknál a II. félévre tevődött át a Klebelsberg Intézményfenntartó központ felé fizetendő rezsi 
költségek, így az ott jelentkező megtakarítás csak átmeneti. 
Támogatás, végleges pénzeszközátadás a tervezetnek megfelelően alakult.  
Az önkormányzat által folyósított ellátásoknál március 31-vel a Járáshoz került át a rendszeres 
szociális segély és az FHT. A lakásfenntartási támogatás kifutó rendszerben marad még ebben az 
évben. A kifizetések alakulása megfelel a tervezettnek. 
A hiteltörlesztés megtörtént, az Önkormányzatnak nincs fennálló hitelállománya. 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük a tájékoztatást. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy észrevétel, hozzászólás, kérdés 
van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk a rendelet módosításáról! 
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A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2015. (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2015. (II.19.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 

III. napirend: Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásról 
 

1./ A községi gyermekorvosi ellátás helyzetéről 

 
Nagy Károly: 
A községi gyermekorvos beszámolóját mindenkinek megküldtük, megkérdezem a jelenlévő 
doktornőt, hogy van-e kiegészítése a beszámolójához?  
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Dr. Purger Piroska: 
Megtörtént a rendelő teljes felújítása, burkolat cseréje, vezetékelés, festés. A rendelő biztosítása az 
Önkormányzat feladata lenne, azonban a rendelő fenntartásáról és karbantartásáról magunk 
gondoskodunk. Ezért megkérdezném, hogy lehetőség van-e a helyi iparűzési adó elengedésére? 
Aki megfordul a rendelőben, látja a fejlesztéseket! Eszközöket vásároltunk. Az Önkormányzatnak 
lenne-e rá lehetősége, hogy ezen kiadásokhoz is hozzájáruljon valamilyen formában? Nagy 
segítség lenne számunkra. 
 
Nagy Károly: 
Először megkérdezném képviselő-társaimat, hogy van-e a beszámolóhoz további kérdésük? 
Amennyiben nincs, először én a beküldött anyaghoz szólnék hozzá. Régen láttam a rendelőt, de 
akkor is már nagyon szép volt. Idegenek ha jönnek, sokszor megállapítják, hogy szép és mi 
büszkék vagyunk rá. És most válaszolnék a doktornő felvetésére. Sajnos van egy fölső határ az 
éves bevételt illetően a törvényben, nem térhetünk el tőle. Ez pedig sajnos kizárja a helyi iparűzési 
adó elengedését. Mi szeretnénk segíteni, de sajnos ez irányban megkötik a kezünket. Azonban 
keresünk lehetőségeket, hogy erőnkhöz mérten segítsünk mind a gyermekorvosi, mind a 
háziorvosi ellátásban.  
 
Dr. Purger Piroska: 
Mivel a szakellátás és a házi segítségnyújtás is beletartozik a profilunkba, nagyobb bevétellel jár, 
de ez egyben több munkát is igényel.  
Ha pedig lehetne ötleteket adni, van rá példa, hogy az orvos által működtetett rendelőhöz az 
Önkormányzat minden hónapban hozzájárul valamilyen módon.  
 
Nagy Károly: 
Megnézzük a lehetőségeket és keresünk olyan utat, hogy támogatást tudjunk biztosítani. Nagyon 
sikeres és dicsérendő a gyermekellátás a községben. Köszönjük munkájukat és gratulálunk! 
Képviselő-testülethez fordulok, kérem szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a doktornő 
beszámolóját? 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
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2./ Védőnői beszámoló 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem a jelenlévő védőnőt, hogy van-e kiegészítése a benyújtott beszámolóhoz? 
 
Hammer Tünde: 
A kismamák nevében is köszönöm a burkolást és a vizesblokk felújítását. Ahogy azt a 
beszámolómban is olvashatták, ami rajtam múlik, megteszem. Nagyon szoros kapcsolatot 
alakítottam ki a kismamákkal, a megrendezett programoknak nagy sikerei vannak. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzáfűzni való a védőnő beszámolójához? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk arról, 
hogy el tudjuk-e fogadni a beszámolót?  
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly: 
Köszönjük az eddigi munkát, a lakosok is elismerik tevékenységedet! 
 

3./ Gyöngyöstarján körzeti orvos beszámolója 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Sajnos doktor úr nem jött el az ülésre, de kiosztottuk a beszámolóját. Megkérdezem képviselő-
társamat, Már Ágnest, aki a doktor úr asszisztense, van-e hozzáfűzni való a beszámolóhoz? 
 
Már Ágnes: 
Hasonlóan a gyermekorvosi rendelőhöz, a körzeti orvosi rendelőt is folyamatosan szépíti a doktor 
úr és az eszközellátás is magas színvonalú. Ezért kérné ő is a helyi iparűzési adó elengedését, vagy 
amennyiben ez nem lehetséges, más jellegű támogatást.  
Ezen kívül megjegyeznénk, hogy a helyi gyógyszertár nyitvatartási ideje sem megfelelő, és ebben 
úgy gondolom a doktornő is meg tud erősíteni. Amennyiben délután van rendelés, a felírt 
recepteket a beteg nem tudja azonnal kiváltani, és előfordult már, hogy következő napon derült ki, 
hogy a gyógyszertár nem is tárolja a felírt gyógyszert. Ehhez vagy be kell utaznia Gyöngyösre, vagy 
várni még egy további napot, hogy a gyógyszertár be tudja azt szerezni. 
 
Dr. Purger Piroska: 
Ez a probléma sajnos gyermekeknél is fennáll, az ő esetükben is fontos lenne az azonnali 
gyógyszerellátás. Nem lehetne megoldani, hogy heti egy-két napon délután is nyitva legyen a 
gyógyszertár? Amikor én akartam beszélni velük, nem igazán voltak segítőkészek és megértőek, ez 
azonban véleményem szerint nem elfogadható. Ha így marad a helyzet, ez ahhoz fog vezetni, hogy 
vásárló híján be kell, hogy zárjanak. 
 
Nagy Károly: 
Közvetíteni fogjuk a problémát a gyógyszertár vezetőjének. Amennyiben nincs több észrevétel, 
kérdezem a képviselő társaimat, el tudjuk-e fogadni a körzeti orvos beszámolóját? 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
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IV. napirend: A támogatásban részesült egyesületek 2015. évi beszámolója 

 

1./ Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolója 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A beszámolót mindenkinek megküldtük. Sajnos nincs jelen az egyesület vezetője, így csak a 
képviselő társaimat tudom megkérdezni, hogy van-e hozzáfűzni valójuk az anyaghoz? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
 
Nagy Károly: 
Láthatóan sok mindent tettek az év folyamán, számos programot szerveztek, ezúton köszönjük és 
gratulálunk! 
 

2./ Tűzoltó Egyesület beszámolója 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Az egyesület beszámolója inkább az anyagi támogatásra vonatkozó elszámolást tartalmazza, de 
szerencsére ez is azt mutatja, hogy nem kellett nekik kivonulni tüzet oltani. Úgy gondolom, egy jól 
működő egyesületről van szó. Tudomásom szerint egy 9 személyes kisbusz megpályázására került 
sor, amit meg is nyertek. Gratulálunk! Amennyiben nincs hozzáfűzni való a beszámolóhoz, kérem 
szavazzunk a beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
 

3./ A Páva Kör beszámolója 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem Nádasdi Lászlóné Borika nénit, hogy van-e kiegészíteni valója a beküldött 
beszámolóhoz? 
 
Nádasdi Lászlóné: 
Az egyesület nevében köszönöm a támogatást. Annyit szeretnék kérni a képviselő-testülettől, hogy 
amennyiben idejük engedi, több alkalommal jelenjenek meg a rendezvényeinken. Mindig hívjuk 
Önöket és nagyon jó lenne minél többször találkozni a különféle fellépéseinken. De akár a 
próbákra is nagy szeretettel várjuk Önöket! 
 
Nagy Károly: 
Láthatóan megvan az eredménye a sok-sok próbának. Én személy szerint mindig szívesen megyek 
a fellépésekre. Nagyon büszkék vagyunk a csoportra. És szívből gratulálunk, hogy idén elnyerték a 
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által alapított KÓTA-díjat. 
Képviselő-társaimnak van-e kérdése az egyesület vezetőjéhez? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk arról, hogy el tudjuk-e fogadni a beszámolót? 
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A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 
 

4./ Polgárőr Egyesület beszámolója 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A beszámolót kiosztottuk a képviselőknek, mondhatni jelenleg vegetációban van az egyesület. 
Tavasszal új vezetőség megválasztására kerül sor, remélem ezáltal fel fog éledni az egyesület. Ha 
mondhatom így, szerencsére nincs szükség rájuk, a közbiztonság kiemelkedő a szomszédos 
településekhez képest. Van-e hozzáfűzni való az egyesület beszámolójához? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a beszámolót elfogadta. 

5./ Sportkör beszámolója 

 
Nagy Károly: 
Az alpolgármester úr szóban kívánta ismertetni a Sportkör beszámolóját, azonban sajnos nem 
tudott megjelenni az ülésen. Így ezt a beszámolót egy későbbi alkalommal hallgatjuk meg. Most 5 
perc szünetet rendelek el. 
 
A szünetet követően az ülés tovább folytatódik. 

 

V. napirend: Indítványok, egyebek 
 

1./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása 

 
Nagy Károly: 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása szükséges egy ponton. Át 
is adom a szót jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A képviselő-testület maga közül választja meg a Bizottságok elnökhelyetteseit. Előzetesen a 
Bizottságok megtárgyalják, hogy kit javasolnak saját Bizottságuk elnökhelyettesének. Ezért a 
testület Működési Szabályzatának módosítására van szükség. A bizottságok helyetteseinek 
megválasztási módja nem szerepel benne. Ha a bizottság elnöke nem tud részt venni, az 
elnökhelyettes vezeti a bizottság ülését, ő írja alá a jegyzőkönyvet és a bizottság összehívásáról is ő 
gondoskodik a bizottság nevében, az elnök akadályoztatása idején.  
 
Nagy Károly: 
Van egyéb kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk a rendelet módosításáról! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2015. (IX. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

14/2014. (XII. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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(A rendelet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 

2./ Államháztartáson kívüli támogatás átadás-átvétele 

 
Nagy Károly: 
Ezzel kapcsolatban ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Rendeletet kell alkotni civil szervezetek támogatásban való részesítése, illetve az elszámolás 
módját illetően. Ez utóbbi támogatási megállapodás alapján történik. Az államháztartási törvény 
és annak végrehajtási rendelkezései vonatkoznak rá. Ezzel a rendelettel egyszerűsíthetjük a mi 
munkánkat is. Formanyomtatványt fogunk szerkeszteni a támogatás igényléséről és az 
elszámolásról egyaránt.  
 
Már Ágnes: 
A polgármester egy személyben dönthet támogatás odaítéléséről, vagy annak elutasításáról?  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Vannak esetek, amikor a képviselő-testület dönt és vannak olyan esetek, amikor a polgármester – 
100.000.- forint értékhatárig – maga dönthet. Ebben nincs változás. Ilyen esetek például díjazás, 
könyvutalvány, jutalom odaítélése. 
Nagy Károly: 
Erre eddig nem volt példa, ezekben az esetekben is képviselő-testület döntött eddig. Van-e további 
kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk a rendeletről! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2015. (IX. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 

3./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
Nagy Károly: 
Amint már korábban hallottuk, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet 
módosítását. Megkérem jegyző urat, ismertesse a módosítás lényegét! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A települési önkormányzat kiegészítő szociális támogatásra adott be pályázatot, melyhez önerőt 
kell vállalni, 1.000.- forint + ÁFA /erdei m3 mértékben. Összesen 94 m3 igényelhető, ami 
119.380.- forintos saját forrást jelent. A szociális igazgatásról szóló törvény tartalmazza, hogy mely 
esetekben lehet a támogatást odaítélni, amit a helyi rendeletben szerepeltetni kell. Ezért szükséges 
a rendelet módosítása. Az első pontra vonatkozóan javaslat, hogy bővítsük ki a támogatottak körét 
a települési támogatásban részesülőkre, ezen kívül azzal a kiegészítéssel, hogy az ellátásban 
részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető. 
 
Nagy Károly: 
További kérdés van-e a rendelet módosításával kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a rendeletről! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2015. (IX. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 

4./ Támogatás benyújtásáról 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Képviselő-testületi határozat kell arra vonatkozóan, hogy a szociális tüzifa támogatás ellenértéke a 
költségvetésben rendelkezésre áll.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A korábbi évek tapasztalatai alapján, ha javasolhatom, a szállítási költség összegét is számítsuk 
bele, hiszen ezt az önkormányzatnak kell fedeznie.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
A határozat-tervezetben a szállítási költség saját forrásként való megjelölése is szerepel. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozat tervezetről az alábbi formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 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 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 119 
380 Ft, valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül a 
belügyminiszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. szeptember 30.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2015. (IX. 22.) 

KT határozata 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 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 kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 119 
380 Ft, valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
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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 a 
belügyminiszterhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
 

5./ Bursa Hungarica pályázat 2016  

 
Nagy Károly: 
Korábbi évekhez hasonlóan képviselő-testületi határozat kell arról, hogy ebben a tanévben is 
csatlakozni kívánunk-e a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz. Úgy gondolom, nem kellene 
megszakítani a többéves támogatást, így amennyiben nincs hozzáfűznivalója, kérdése képviselő-
társaimnak, kérem szavazzunk a határozat tervezetről a következő formában: 
 
„Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 350000 forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. október 1.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (IX. 22.) 

KT határozata 
 

Bursa Hungarica pályázat kiírásáról 
 

Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi 
fedezetet – maximum 350000 forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. október 1. 
 

6./ Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megállapodás módosítása 

 
Nagy Károly: 
Gyöngyöspata község vissza kíván térni a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társuláshoz, 
ehhez kell minden társulási tagnak, így nekünk is döntést hoznunk. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Gyöngyöspata eddig a Gyöngyössolymosi társulással láttatta el ezen feladatokat, év végéig 
azonban el akar számolni és a jövőben nem ezzel a társulással tervezi elláttatni az 
alapszolgáltatási feladatokat. Mivel községünk mindkét társulásban tag, a többi társulási taggal 
együtt meg kell vitatni és el kell fogadni Gyöngyöspata visszatérési szándékát. Gyöngyöspata 
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kiválása sajnos azt jelenti, hogy jövőre lesz gond a Gyöngyössolymosi társulással, ugyanis az 
állandó költségek maradnak, a tagok száma azonban csökken. Október 31-ig kell döntést hozni 
arról, hogy a Gyöngyössolymosi társulás hogyan látja majd el a feladatokat, úgy a családsegítést, 
mint a gyermekjóléti szolgálatot. Kérdés az, hogy a csökkenő bevételekből tudja-e majd 
finanszírozni a kiadásokat?! 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ebben az évben körülbelül 1.500.000.- forint lesz Gyöngyöstarján hozzájárulása a 
Gyöngyössolymosi társuláshoz. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Még nem tudjuk, hogy Gyöngyöspata kiválásával ez az összeg hogyan módosul, és még azt sem 
lehet tudni, hogy ilyen körülmények között a Gyöngyössolymosi társulás egyáltalán el tudja-e látni 
a feladatokat?! 
 
Nagy Károly: 
Sok időt fordítottunk arra, hogy ezt átbeszéljük. Bonyolítja az ügyet, hogy közös hivatalnak közös 
szolgáltatóval kell hogy ellássa az alapszolgáltatási feladatokat. Gyöngyösoroszinak jelenleg 
Gyöngyös látja el, tehát az új szabály szerint valamelyik községnek váltania kell! 
 
Már Ágnes: 
Talán érdemes lenne utánajárni, hogy Gyöngyösoroszinak hány fő ellátottja van? Vagy azt 
megvizsgálni, hogy végeznek-e a alapszolgáltató intézmények olyan plusz közösségi munkát ami a 
javukra írható. Ezzel meg lehetne győzni a társult községet is. 
  
Nagy Károly: 
Szűcsi-Nagyréde, illetve Gyöngyössolymos-Mátraszentimre közös hivatalok hasonló cipőben 
járnak. Ki kell hogy mondjuk, ismét egy olyan törvényt sikerült megalkotni, ami még jobban 
elmérgesítheti a Közös Hivatalok községeit. Ehhez társul még, hogy Gyöngyös részéről nagyon 
nagy lobbi tevékenység érzékelhető. Tény azonban, hogy október 31-ig dönteni kell! Gyöngyöspata 
kiválásával be lehetne fogadni Gyöngyösoroszit. Gyöngyössolymos el is tudná látni az ottani 
feladatokat, azonban befolyásolni Gyöngyösoroszit nem lehet. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen jellegű ellátást biztosít Gyöngyössolymos? 
 
Nagy Károly: 
Idősek ellátása. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat után 3 millió forint jár majd település-
páronként.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez a rendelkezés majd jövőre lép életbe. 
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolom, jelenleg dönteni nem tudunk és október végéig nem is kellene. Sajnos nincs jó 
megoldás, ezért még a későbbiekben beszélni fogunk erről. Most arról kellene dönteni, hogy 
beleegyezünk-e abba, hogy Gyöngyöspata Gyöngyöshöz csatlakozzon? Kérem szavazzunk a 
következő határozat tervezetről! 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöspata 
Város Önkormányzatának Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társuláshoz történő csatlakozási 
kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
1. A Képviselő-testület Gyöngyöspata Város Önkormányzata csatlakozási kérelmét az alábbi 
feladatok társult formában történő ellátása vonatkozóan 2016.01.01. napi hatállyal jóváhagyja: 
- házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
fogyatékosok nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalanok ellátása, idősek bentlakásos 
otthona, gyermekek, illetve családok átmeneti otthona. 
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A feladatellátás a Társulás által fenntartott intézmény, a KHSZK keretein belül valósul meg. 
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási megállapodás I. számú – a tagönkormányzatok 
felsorolását tartalmazó – pontjának 2016. január 1-i hatállyal történő kiegészítését a 
„Gyöngyöspata Város Önkormányzata – 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.” szövegrésszel. 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát 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 és értelem szerint” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2015. (IX. 22.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöspata 
Város Önkormányzatának Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társuláshoz történő csatlakozási 
kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
1. A Képviselő-testület Gyöngyöspata Város Önkormányzata csatlakozási kérelmét az alábbi 
feladatok társult formában történő ellátása vonatkozóan 2016.01.01. napi hatállyal jóváhagyja: 
- házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
fogyatékosok nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalanok ellátása, idősek bentlakásos 
otthona, gyermekek, illetve családok átmeneti otthona. 
A feladatellátás a Társulás által fenntartott intézmény, a KHSZK keretein belül valósul meg. 
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási megállapodás I. számú – a tagönkormányzatok 
felsorolását tartalmazó – pontjának 2016. január 1-i hatállyal történő kiegészítését a 
„Gyöngyöspata Város Önkormányzata – 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.” szövegrésszel. 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát 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 és értelem szerint 
 

7./ ASP központhoz csatlakozásról 

 
Dr. Jakab Csaba: 
A Belügyminisztérium felhívást intézett az önkormányzatokhoz, hogy azok széndékoznak-e 
csatlakozni az ASP központhoz. Az ASP alkalmazás-szolgáltatást, alkalmazás-bérletet jelent. 
Például bérszámfejtő vagy könyvelő program esetében nem kell tárhelyet biztosítani helyben. Egy 
másik cég biztosítja ez a szolgáltatást. Közép-Magyarországon már több célú alkalmazás-
szolgáltatás működik. A felhasználás feltételei még nem nagyon ismertek, például hogy ingyenes-
e? A bérszámfejtés ingyenes, de a könyvelő program nem, de utóbbi jobban is használható. Az 
sem derült ki, hogy amennyiben ingyenes, az mennyi ideig lesz ingyenes? Az belügyi államtitkár 
kéri a nyilatkozatot, hogy az önkormányzatok akarnak-e csatlakozni, vagy sem? 
 
Szita Ferenc: 
Elképzelhető, hogy arról van háttérben szó, hogy ha minél több település csatlakozik, akkor 
nagyobb mértékben finanszírozzák a fejlesztését ezeknek a programoknak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
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Ebben az esetben el kellene rendelni ezen programok használatát, így célszerűbb lenne. Ezen kívül 
egyenlő feltételeket kellene biztosítani az önkormányzatoknak. Javaslatom, hogy várni kellene. 
Még a feladatellátásban is lehetnek változások.  
 
Nagy Károly: 
Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a következő 
határozat tervezetről! 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati ASP 
Központhoz nem kíván csatlakozni. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2015. (IX. 22.) 

KT határozata 
 

ASP csatlakozásról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati ASP 
Központhoz nem kíván csatlakozni. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 

8./ Idősek települési támogatásáról 

 
Nagy Károly: 
Idén is, mint az elmúlt években az Idősek Világnapja alkalmából megemlékezünk a község idős 
lakosairól. A megemlékezés október 18-án lesz, egy kis műsor keretében köszöntjük őket. A 
szociális rendeletünk alapján támogatást adunk a 63. életévüket idén október 31-éig betöltő 
gyöngyöstarjáni lakosoknak. A támogatás összegéről kellene most határozatot hozni. Javaslom, 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2.000.- forintos étkezési utalványt adjunk át számukra. 
Amennyiben képviselő-társaim egyetértenek, kérem szavazzunk a következő határozat 
tervezetről! 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 2015. 
évben az idősek települési támogatását jogosultanként azonos 2000 Ft-ban állapítja meg. A 
támogatás formája Erzsébet utalvány. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. október 18.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015. (IX. 22.) 

KT határozata 
 

idősek települési támogatásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 2015. 




