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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-án  
     17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester-képviselő 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt  
Ludányi Ferenc 
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 

Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
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, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel. Ennek megfelelően: 

Napirendi javaslat: 

 

I. napirend:  Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának 
felülvizsgálata 

 Előadó: Nagy Károly polgármester 
II. napirend: Helyi adókról szóló rendelettervezet megtárgyalása 
 Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi és Szociális Bizottság 
III. napirend: Indítványok, egyebek 
 

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

I. napirend: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának 
felülvizsgálata 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
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Nagy Károly: 
Amint az a testületnek korábban megküldött anyagban is szerepel, dönteni kell abban a 
kérdésben, hogy a továbbiakban mely szolgáltató lássa el a napirendben szereplő feladatokat. 
Eddig a Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézményből járt a községbe két hölgy, 
akiknek a munkájával nagyon meg voltunk és vagyunk elégedve, Gyöngyössolymos azonban nem 
tudja garantálni a későbbiek folyamán az ellátást. 
 
Szecskő Zsolt: 
Lehet tudni az okát? Van valamilyen indok, amiért nem tudják garantálni? 
 
Nagy Károly: 
Nincs megfelelő fedezet a feladat ellátására. 9 millió forintból minimum három, de inkább négy 
dolgozót kellene fizetni, ami csak abban az esetben lenne lehetséges, ha az önkormányzatok 
kiegészítenék a központi támogatást. Az Alapszolgáltatási Intézmény szolgáltatását jelenleg is 
igénybe vevő községek is bizonytalan helyzetben vannak éppen emiatt. Amennyiben a községek 
száma lecsökken, a támogatás mértéke is csökkenni fog, ez pedig vagy az ellátások színvonalának 
csökkenését jelentené vagy azt, hogy az ott maradó községeknek kellene fizetni a fennmaradó 
összeget. Ilyen helyzetben van Nagyréde is, aki szintén nem tudta még eldönteni, hogy 
maradjanak vagy kiváljanak-e. Úgy gondolom, hogy nagy kockázat van abban, ha 
Gyöngyössolymosnál maradunk. Az ottani polgármester asszony is tanácstalan. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben kiválunk, meg fog szűnni a Gyöngyössolymosi Társulás? 
 
Nagy Károly: 
Van még ezen kívül is ellátandó feladat, például az idősek napközbeni ellátása. Szívem szerint itt 
maradnék és mivel 6 hónappal kell korábban bejelenteni a kilépést, ki lehetne várni, hogy mi fog 
történni, de éppen ezért is kényszerhelyzetben vagyunk. Ha tehetném nem változtatnánk. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kényszerhelyzetben vagyunk? 
 
Nagy Károly: 
Igen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor is, ha nem ismerjük a jövőre vonatkozó feltételrendszert? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Minden önkormányzat így van ezzel. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben maradunk a Gyöngyössolymosi Tárulásnál, forráselvonás várható? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Eddig nem kellett plusz hozzájárulás fizetni a feladat ellátásáért.  
 
Nagy Károly: 
Ezek után azonban félő, hogy kell majd hozzáadni, mivel kevesebb önkormányzat marad. Talán 
előnyösebb lenne a nagyobbhoz átmenni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor pedig amikor onnan kiléptünk, ez volt a jobb. Nem véletlen volt akkor a döntésünk. 
 
Csontos József: 
Egyetértek. 
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Jenei Károly: 
Nagyrédének mi a véleménye? Lehet tudni? 
 
Nagy Károly: 
Egy pár hónappal ezelőtt jött ki az új szabályozás, hogy a közös hivataloknak közös szolgáltatóval 
kell elláttatni a feladatokat. Mi meg voltunk elégedve Gyöngyössolymossal, Gyöngyösoroszi pedig 
Gyöngyössel. A szabályozás miatt azonban valakinek váltani kell. Gyöngyösorosziban több 
problémás eset van és amennyiben ők lépnének be a Gyöngyössolymosi Társuláshoz, személy 
szerint nem látom biztosítottnak a feladatok színvonalas ellátását. Szücsi esetében nem ismerjük a 
problémás esetek számát, Mátraszentimrén pedig más jellegű problémák vannak, itt a távolság 
okoz gondot. Nagyréde kifejezte azon hajlamát, hogy nem kíván Gyöngyössolymosnál maradni. 
Ha ez így lesz, nem érzem megfelelően erős alapnak a maradó községeket ahhoz, hogy 
megfelelően lehessen működtetni január elsejétől.  
 
Már Ágnes: 
A Gyöngyösi Társulás mennyi települést lát el? Véleményem szerint ha túl sok település tartozik 
hozzájuk, nem látják át a helyi problémákat. Talán egy kisebb társulás jobb lenne.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Feladatellátásban nincs 25 település Gyöngyösön, mivel az abasári intézményfenntartóhoz sok 
település tartozik. Néhány önkormányzat pedig önállóan tervezi megszervezni a feladatokat.  
 
Szecskő Zsolt: 
És mi lenne akkor, ha kivárnánk az események lecsengését és meglátnánk, milyen lenne a 
támogatás rendszere? Gyöngyösre csak akkor menjünk át, ha ez lesz a legkedvezőbb.  
 
Nagy Károly: 
Sajnos rá vagyunk kényszerítve az azonnali döntésre.  
 
Csontos József: 
És ha most mégsem válnánk ki, majd ha már látjuk a lehetőségeket? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Akkor már 2017 lesz belőle. 
 
Jenei Károly: 
Ha Nagyréde kiszáll, nekünk kell kifizetni a fél éves költségeket. Véleményem szerint azonban a 
gyöngyössolymosi polgármester asszonynak meg kellene tudnia mondani, hogy mi lesz a jövőben! 
Mi fogja így összetartani a társulást? Lehet, hogy még nem látja ő sem a jogszabályt, hogy lesz-e 
pénze az ellátásra?  
 
Már Ágnes: 
Lehet azt tudni, hogy Gyöngyös mit vállal fel a jogszabályokon felül? Gyöngyössolymos 
családiasabb hangulatú volt. Az egyéb tevékenységekben is aktívak voltak. Gyöngyös képes lesz-e 
ilyen pluszt hozzátenni a feladatellátáshoz? 
 
Nagy Károly: 
Erről nem történt egyeztetés, de azt lehet tudni, hogy Gyöngyössolymos is kérte a visszalépést 
Gyöngyöshöz. 
 
Jenei Károly: 
Így is megmaradhat a Gyöngyössolymosi Társulás? 
 
Nagy Károly: 
Igen.  
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Jenei Károly: 
És amennyiben Gyöngyössolymosnál maradunk, Gyöngyösoroszit automatikusan vinnénk 
magunkkal? 
 
Nagy Károly: 
Igen. Ez a törvény lényege. Január elsejétől. És ha ez nem lenne, nem lenne probléma. Eddig nem 
kellett plusz hozzátenni a feladat-ellátáshoz, de ezek után nem vagyok biztos benne.  
 
Már Ágnes: 
Lakosságszámra vagy esetszámra volt eddig a költségek megállapítva? 
 
Nagy Károly: 
Lakosságszám arányában. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A feladatellátáshoz szükséges központi hozzájárulást közvetlenül a társulás kapta, függetlenül 
attól, hogy mennyire volt problémás a település. A Gyöngyösi Társulásnál van alap-hozzájárulás, 
ezenkívül a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ hatósági munkát fog ellátni, amiért plusz 
hozzájárulást kap Gyöngyös, amiből az alapszolgáltatást is fedezheti. Gyöngyössolymosnál nincs 
ilyen központ, ami után plusz normatívát tudna igényelni. Mivel Gyöngyöstarján és 
Gyöngyösoroszi is tagja a Gyöngyösi Kistérségi Társulásnak, a feladat-ellátást az általános 
hozzájárulásból fizetheti. 
 
Már Ágnes: 
Hány főt tud Gyöngyös biztosítani? Megmarad a két fő egy nap, vagy lesz ebben is változás? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A végrehajtási rendelet alapján 4000 lakosonként kell biztosítani 1 főt. 3 millió forintból 1 fő 40 
órában történő foglalkoztatását csak a két településen összesen lehet megoldani. 
 
Szecskő Zsolt: 
40 órát csak nálunk legyen. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Plusz Gyöngyösorosziban is el kell látni a feladatot. 
 
Nagy Károly: 
Személy szerint nem látom ezt veszélynek. Egy napot voltak eddig ketten, szerintem technikailag 
csak így lehet megoldani. Gyöngyösorosziban 2,5-szer járnak ki, de nekünk az mindegy is, hogy 
oda hányszor mennek. Bízom benne, hogy nálunk marad az egy alkalommal 2 fő. És abban is, 
hogy mind szakmailag, mind pedig emberileg hasonló személyek fogják ellátni. Tény viszont, hogy 
ha Gyöngyössolymosnál maradunk, Gyöngyösoroszi problémáját is fel kell vállalni. Gyöngyösön 
pedig el tudták látni eddig is.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Azt, hogy a költségeket a Gyöngyösi Társulásnál milyen arányban osztják fel – lakosságszám vagy 
ellátotti feladatok arányában, még nem lehet tudni. 
 
Nagy Károly: 
A központi szolgáltatás kialakításával át tud csoportosítani ide is. Gyöngyössolymosnak erre nincs 
lehetősége. Valószínű, hogy utóbbinál többet kellene fizetni.  
 
Jenei Károly: 
Ha nem megfelelően látja el Gyöngyös a feladatot, akkor is ki tudunk lépni vagy panaszt tudunk 
tenni.  
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Szecskő Zsolt: 
Az a probléma, hogy ide-oda tologatnak, miközben nincs konkrét adat! Felelős módon nem 
tudunk dönteni! 
 
Már Ágnes: 
Gyöngyössolymossal történt egyeztetés? Tudva Gyöngyösoroszi helyzetét, el tudja látni majd a 
feladatokat? Ők tisztában vannak azzal, hogy mit kapnának a településsel? 
 
Nagy Károly: 
Mi sem tudjuk, hogy mit kapunk. 
Szita Ferenc: 
Úgy tűnik, nem is akarnak nyíltan beszélni! 
 
Nagy Károly: 
Az a baj, hogy Gyöngyössolymos nem tudja pontosan megmondani, hogy mi lesz. 9 millióból 4 főt 
nem lehet finanszírozni. 
 
Jenei Károly: 
9 millió sem biztos, hogy marad amennyiben Nagyréde is kiszáll. Akkor csak 6 millió marad. 
 
Nagy Károly: 
6 millió forint, 2 ember, 4 településre. Gyöngyössolymos is két oldalról van megtámadva. Nem 
tudja, mit vállal fel, ha ezeket a községeket felvállalja.  
 
Szecskő Zsolt: 
De ha mi kilépünk, a társulás nem tudja finanszírozni a saját feladat-ellátását! 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyössolymos megoldhatja önállóan is a feladat-ellátást. 
 
Már Ágnes: 
Elképzelhető az a helyzet, hogy a házi segítségnyújtást sem fogja tudni tovább ellátni? 
 
Nagy Károly: 
Mivel a két feladat-ellátás nem függ egymástól, biztosan el tudja majd látni a házi 
segítségnyújtást. Személy szerint még ma délután sem tudtam eldönteni, melyik megoldás lenne 
szerencsésebb. Gyöngyössolymos helyében én felvállalnám a feladatot Nagyréde és 
Gyöngyöstarján községek és a község-párok esetében. Sajnos úgy tűnik, a polgármester asszony 
nem meri felvállalni, ezért nem merem én sem javasolni a maradást. 
 
Már Ágnes: 
Amennyiben a Gyöngyösi Társulást választjuk, hogyan tudunk kilépni? 
 
Nagy Károly: 
Fél évente lehet váltani. 
 
Szecskő Zsolt: 
Kiléphetünk majd, de hova? 
 
Jenei Károly: 
Lehet tudni, hogy Nagyréde mikor hoz döntést? 
 
Nagy Károly: 
Csütörtökön. 
 
Csontos József: 
Nagy valószínűség szerint a kilépés mellett fog dönteni. 
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Szecskő Zsolt: 
Mivel nagyon sok múlik ezen a döntésen, nem tudunk várni? Hátha marad és akkor 
finanszírozható? 
 
Már Ágnes: 
Mindenki vár a másik döntésére. 
 
Szecskő Zsolt: 
Patthelyzet alakult ki. 
 
Nagy Károly: 
És ez nem az első és véleményem szerint nem is az utolsó ilyen helyzet. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Gyöngyössolymos és Mátraszentimre döntése, hogy vagy Gyöngyöshöz csatlakozik vagy önállóan 
látja el a feladatot. Gyöngyösi Társulásnál előnyt jelenthet, hogy tud plusz hozzájárulást 
visszaforgatni a feladat-ellátásba. 
 
Csontos József: 
De lehet, hogy nem fogja visszaforgatni. 
 
Már Ágnes: 
Volt már arra példa, hogy egy intézményfenntartó nem tudta ellátni a feladatot. Ez a folyamat egy 
lassú leépülésbe ment át.  
 
Jenei Károly: 
Jelen felállás szerint a Gyöngyösi Társulás jelent biztosabb alapokat. Gyöngyössolymos nem tud 
vagy nem akar mondani semmit, pedig már régen meg tudta volna hozni a döntést.  
 
Nagy Károly: 
A problémát én abban látom, hogy az új törvényi szabályozás mindent felülírt. Eddig nem került 
pénzünkbe a feladat ellátása. Jövő évtől pedig nem tudjuk, mi várható. Ez igazán nem hiányzott. 
 
Már Ágnes: 
A centralizálás következménye. 
 
Nagy Károly: 
Tudunk-e egyáltalán szavazni a témáról? 
 
Jenei Károly: 
Véleményem szerint elég alaposan körbejártuk. Van-e arra lehetőség, hogy egy későbbi 
időpontban hozzunk döntést? 
 
Nagy Károly: 
Múlt hét csütörtökön kértem, hogy hívjon mára össze minket a Gyöngyössolymosi Társulás. Nem 
tette meg. Várni maximum egy napot tudunk, de Gyöngyösoroszinak is meg kell hoznia a döntést, 
amennyiben maradunk. Több információnk pedig nem valószínű, hogy lesz. 
 
Jenei Károly: 
És ha úgy döntünk, maradunk? 
 
Nagy Károly: 
Akkor Gyöngyösoroszinak meg kell hoznia azt a döntést, hogy vált.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ha váltania kell, akkor be kell jelentenie Gyöngyösnek, hogy január elsejétől nem ott veszi igénybe 
a szolgáltatást. És meg kell kötnie az új szerződést a Gyöngyössolymosi Társulással.  
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Nagy Károly: 
Amennyiben nincs több észrevétel és úgy gondolja a képviselő-testület, hogy dönteni tudunk, 
kérem szavazzunk a határozati javaslatról az alábbi formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 174. § (5) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyvt. 40. § és 94. § (2a) bekezdése szerinti 
gyermekjóléti szolgálatot 2016. január 1-jétől a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásán 
keresztül kívánja ellátni. 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kezdeményezi Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint: 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása III. fejezet 3. (Családsegítés) pontja „Az ellátást igénybe vevő 
önkormányzatok” bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az ellátást igénybe vevő önkormányzatok: 
1. Nagyréde Község Önkormányzata, 
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzata” 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása III. fejezet 5. (Gyermekjóléti szolgáltatás) pontja „Az ellátást igénybe 
vevő önkormányzatok” bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az ellátást igénybe vevő önkormányzatok: 
1. Nagyréde Község Önkormányzata, 
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzata” 
A határozat ezen pontjának elfogadásához Gyöngyössolymos Község Önkormányzata, Nagyréde 
Község Önkormányzata és Gyöngyöstarján Község Önkormányzata minősített többségű döntése 
szükséges. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, értesítse a határozatról Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulását, Gyöngyössolymos Község Önkormányzata, Nagyréde Község 
Önkormányzata képviselő-testületeit. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2015. (X. 26.) KT 

határozata 
 

családsegítés és gyermekjóléti feladat ellátásának felülvizsgálatáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 174. § (5) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyvt. 40. § és 94. § (2a) bekezdése szerinti 
gyermekjóléti szolgálatot 2016. január 1-jétől a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásán 
keresztül kívánja ellátni. 
 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kezdeményezi Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint: 
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Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása III. fejezet 3. (Családsegítés) pontja „Az ellátást igénybe vevő 
önkormányzatok” bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az ellátást igénybe vevő önkormányzatok: 
1. Nagyréde Község Önkormányzata, 
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzata” 
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása III. fejezet 5. (Gyermekjóléti szolgáltatás) pontja „Az ellátást igénybe 
vevő önkormányzatok” bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az ellátást igénybe vevő önkormányzatok: 
1. Nagyréde Község Önkormányzata, 
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzata” 
A határozat ezen pontjának elfogadásához Gyöngyössolymos Község Önkormányzata, Nagyréde 
Község Önkormányzata és Gyöngyöstarján Község Önkormányzata minősített többségű döntése 
szükséges. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, értesítse a határozatról Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulását, Gyöngyössolymos Község Önkormányzata, Nagyréde Község 
Önkormányzata képviselő-testületeit. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

II. napirend: Helyi adókról szóló rendelettervezet megtárgyalása 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A rendelettervezethez az előterjesztést megküldtük. Megkérdezem a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e a témát? 
 
Szecskő Zsolt: 
Igen és a rendelettervezetet elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. 
 
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 

16/2015. (XI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   
A HELYI ADÓKRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

III. napirend: Indítványok, egyebek 

 

1./ Társulási megállapodás módosítása 

 
(A társulási megállapodás módosításának tervezete és elfogadó határozat 
kivonata a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Gyöngyöspata szeretne kilépni a Gyöngyössolymosi Társulásból, melyhez kéri a képviselő-testület 
döntését. 
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Jenei Károly: 
És mi milyen alapon hozunk döntést? 
 
Nagy Károly: 
Mivel tagjai vagyunk a társulásnak, bele kell egyeznünk. Van egyéb kérdés ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazzunk a határozatról az alábbi formában: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának 
aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2015. (X. 26.) 

KT határozata 
 

Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának 
aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
(A társulási megállapodás módosítása a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Van-e további kérdés, indítvány? 
 
Szecskő Zsolt: 
Mit tudunk a közvilágítási pályázatról? 
 
Nagy Károly: 
Levelet kaptam ezzel kapcsolatban, még nem jött ki a pályázat, de jönni fog. Egyéb észrevétel? 
 
Már Ágnes: 
Két hét múlva szombaton iskolás bált rendez a szülői munkaközösség. A képviselő urakat és a 
bizottsági tagokat nagy szeretettel várjuk. Kérem, támogassuk az iskolát! 
 
Nagy Károly: 
Feltétlenül!  
 




