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

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

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

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

Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
Benedek János Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében 
Kissné Mácsár Piroska gazdálkodási előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kis Ferenc községüzemeltetési 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 7 
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:  Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: 2016. évi munkaterv elfogadása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
III. napirend: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 Előadó:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
  
IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Jenei Károly személyében. 
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A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt: 

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

 
Nagy Károly: 

− November 29-én Kékestetőn az adventi megnyitón vettem részt. 
− December 1-jén és 2-án Szlovákiában a kistérségi települések képviselőivel a Mátrai 

Önkormányzatok Szövetségének közgyűlésén és az Európai polgárokért pályázaton nyert 
rendezvényen vettünk részt a jegyző úrral. 

− December 7-én megtartottuk a közmeghallgatást. 
− December 8-án átvettük az ÉMÁSZ által odaítélt 500.000.- forintot az iskolai alapítvány 

képviselőivel. 
− Galambfalvaiak látogatása és a Lucázás rendezvényünk sikeresen lezajlott. Itt szeretném 

megköszönni minden képviselőnek az aktivitását, jegyző úrnak és feleségének a vendégek 
ellátásában való segítséget, hivatali dolgozók sokak által dicsért kiemelkedő kedvességét 
és minden közreműködő munkáját. 

− December 16-án az ovikarácsonyt néztük meg. 
 

Megkérdezem tisztelt képviselő-társaimat, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a két testületi ülés 
közötti történtekkel kapcsolatban?  
 
Már Ágnes: 
Javaslom, hogy egy megbeszélt alkalommal üljünk le a Luca napi hiányosságok, észrevételek, 
javaslatok megbeszélésére. 
 
Csontos József: 
Támogatom a javaslatot, és szeretném itt én is megköszönni a sok segítséget. Véleményem szerint 
jól sikerült a rendezvény. 
 
Nagy Károly: 
Az időpontra még visszatérünk. Egyéb javaslat? Amennyiben nincs, az iskola igazgatójának 
hiányában az óvoda vezetőjének tájékoztatójával folytassuk ülésünket. 

2./ Az óvoda tájékoztatója a két testületi ülés történtekről 

 
(Az óvoda beszámolója a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Megkérdezem az óvoda vezetőjét, van-e hozzáfűznivalója a beszámolójához?  
 
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, köszönöm a tájékoztatást és az egész éves munkát! Érezhetően jól működő kollektíváról 
van szó. Köszönjük szépen és a továbbiakra is minden jót kívánunk az óvodának.  
 
Szecskő Tiborné: 
Köszönjük szépen! 
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Nagy Károly: 
Ezek után felkérem a Képviselő-testület bizottságainak vezetőit, hogy számoljanak be a két ülés 
között történt eseményekről! 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság beszámolója a két ülés között történtekről 
 
Szecskő Zsolt: 
Az elmúlt időszakban két alkalommal ült össze a Pénzügyi és Szociális Bizottság. Mindkét 
alkalommal szociális tűzifa, illetve egyéb kérelmek elbírálásáról döntöttünk. 

4./ Kulturális és Településfejlesztési Bizottság beszámolója a két ülés között 
történtekről 

 
Csontos József: 
A Kulturális Bizottság a Luca nappal kapcsolatban tartott megbeszélést, javaslom, hogy az itt 
felmerült javaslatokra majd a Luca nappal kapcsolatot megbeszélés alkalmával térjünk vissza. 
 
Nagy Károly: 
Köszönöm a beszámolót. 

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

− Bárdos Barbara Ilona részvételéről Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó programjában. A határozatot elküldtük. 

− Járási Esélyteremtő Program jóváhagyásáról. A határozatot szintén megküldtük. 
− Közmeghallgatásról -  a közmeghallgatást megtartottuk, szép számú megjelenttel. 
− Gyöngyössolymos, Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társuláshoz történő csatlakozási 

kérelméről. A határozat megküldve. 
− Országos mentőszolgálat alapítvány támogatásáról. A támogatást átutaltuk. 
− Autóbusz megállóhely ideiglenes létesítéséről. A határozat elküldve. 
− Csatlakozás a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülethez. A csatlakozás 

megtörtént. 
− Közigazgatási szünet elrendeléséről. Elrendelve. 
− Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról. Megtörtént. 
− Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról. 

Megtörtént. 
− Gyöngyöstarjánért emlékérem kitüntetés adományozásáról. A Lucázáson átadásra került. 
− Kiemelkedő társadalmi tevékenységért díszoklevél adományozásáról. A rendezvényen 

szintén átadásra került. 
− Galambfalva Községgel testvértelepülési kapcsolat felvételéről. A kapcsolat felvétele 

megtörtént, a Luca napon, ünnepélyes keretek között írtuk alá a megállapodást. 

II. napirend: 2016. évi munkaterv elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A tavalyi évhez hasonlóan a meghatározott témák figyelembe vételével készítettük el a javaslatot. 
A május és szeptember közötti ülés-mentes időszakot az aktuális problémák, témák megvitatására 
rendkívüli üléssel oldhatjuk meg. Előreláthatóan azonban ezt a nyári időszakot üresen hagytuk. 
Kérdés, javaslat a munkatervvel kapcsolatban? 
 
Jenei Károly: 
Fenntartjuk a változtatás lehetőségét? 
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Nagy Károly: 
Igen. Az időpontok és az éppen aktuális témák szerinti változtatás jogát fenntartjuk. Más kérdés? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 2016. évi munkatervről az előterjesztésnek megfelelően. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 

III. napirend: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Az előterjesztést korábban megküldtük, ezzel kapcsolatban van valakinek hozzáfűznivalója? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Minden évben egy felmérés előzi meg a belső ellenőrzést, a kockázatelemzés. Valamennyi 
önkormányzati intézmény vezetője javaslatot tesz, mely területeket kell leginkább figyelemben 
részesíteni, ellenőrizni.  
 
Nagy Károly: 
Köszönjük. Amennyiben nincs más észrevétel, javaslat, kérem szavazzunk a határozatról, az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat megküldésével 
tájékoztassa Gyöngyös Körzete Többcélú Társulását. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
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IV. napirend: Indítványok, egyebek 

 
1./ Egyes rendeletek módosításáról szóló rendelettervezet 
 
(Az előterjesztés és a hozzá kapcsolódó rendelettervezet a jegyzőkönyv 8. számú 
melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt Képviselő-testület! A kiosztott előterjesztéshez képest egy helyen, az egyes pontnál tennék 
egy kiegészítést. A köztisztviselők illetménykiegészítését az elmúlt testületi ülésen fogadta el a 
képviselő-testület, ehhez képest történne 5%-os módosítás. 
 
Nagy Károly: 
A köztisztviselői törvény lehetőséget ad arra, hogy a köztisztviselői illetmények az 
illetményalaphoz képest 20%-ban eltérhessenek. Tekintettel az alacsony bérszintre, valamint arra 
a jó munkára, amit végeznek, javaslom az illetménykiegészítés jelenlegi 15%-os szintjét 20%-ra 
megemelni. 6 főt érintene a döntés, ami az éves alapjövedelmükhöz képest 5%-kal való eltérést 
jelentene, ez az önkormányzatnak évi 752.515.- forint, járulékokkal együtt 955.694.- forint 
többletkiadással járna. Mindez nettó 4000-8000.- forint havi plusz bért jelentene fejenként. 
Tudomásom szerint Gyöngyösorosziban is tárgyalak erről és ott is támogatták. 
 
Jenei Károly: 
2016-ra vonatkozik az emelés? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Igen, de nem a teljes összegre, csak az illetményalapra. A pótlékokra nem. 
 
Jenei Károly: 
Véleményem szerint így is alacsony a bérük. 
 
Szecskő Zsolt: 
Arról nem beszélve, hogy a nyugdíjba vonult dolgozók miatti többletmunkát is ők végzik. Nem 
lehet kérdéses az emelés. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a rendeletről a korábban megküldött 
rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendelet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2015. (XII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
EGYES RENDELETEKNEK TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATTI MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
2./ 2016. évi bérleti és szolgáltatási díjak 
 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 
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Dr. Jakab Csaba: 
Tisztelt képviselő-testület. A 2016. évi költségvetési koncepció alapján 2%-os változás jelenik meg 
a bérleti és szolgáltatási díjak esetében. Az egyes tételeket a korábban kiküldött határozati 
javaslatban találhatják.  
 
Nagy Károly: 
Úgy gondolom reális a változtatás. Amennyiben nincs kérdés vagy hozzáfűznivaló a javaslathoz, 
kérem szavazzunk a határozatról. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

2016. január 1-től hatályos szolgáltatási és bérleti díjakról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől az alábbi 
szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg: 
1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hó 
2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó 
3. Üzlethelységek bérleti díja 1000 Ft/m2/hó 
4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11805 Ft/24 óra 
5. Terembérleti díj 3320 Ft/óra 
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját 
kell fizetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
3./ Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete támogatása 
 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
Az előterjesztésnek megfelelően személy szerint 10.000.- forintos támogatás megszavazását 
javaslom. Van valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 
 

1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 10.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
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4./ Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatása 
 
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A Luca napi rendezvényen 30 bögre vásárlásával 45.000.- forintos támogatást javaslok. 
Amennyiben nincs ellenvetés vagy más javaslat, kérem szavazzunk a határozati javaslatnak 
megfelelően. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány támogatásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 45 000 Ft-tal 
támogatja, bögrék megvásárlásával. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5./ Dr. Bodnár László könyvének megvásárlása 
 
Nagy Károly: 
Dr. Bodnár László Gyöngyöstarján története könyve az előre kalkulált 5.000.- forint helyett 
6.000.- forintos darabáron tudtuk meg vásárolni, ezen kívül 7 db erdélyi útikönyvet is vásároltunk 
a szerzőtől. Ezt a Luca napon adtuk át vendégeinknek. Ennek megfelelően kérem képviselő 
társaimat, hogy további 97.000.- forinttal növelje meg a könyvek megvásárlására biztosított 
összeget. Amennyiben nincs ellenvetés, kérem szavazzunk a határozatról a következő formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Gyöngyöstarján története című könyvből a 74/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozatban 
megállapítotton felül a kiadótól további 97 000 Ft értékben vásároljon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Gyöngyöstarján története könyv vásárlása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Gyöngyöstarján története című könyvből a 74/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozatban 
megállapítotton felül a kiadótól további 97 000 Ft értékben vásároljon. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
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6./ Mádi Elemér és Nádasdi Szabolcs hozzátartozóinak megsegítése 
 
Nagy Károly: 
Sajnálattal hallottuk, hogy a mindkét tragikus balesetet szenvedett gyöngyöstarjáni fiatalember 
elhalálozott. A Pénzügyi és Szociális Bizottságnak nincs hatásköre a hozzátartozók megsegítése, 
azonban felkérném a képviselő-testületet, hogy fontolja meg mindkét esetben a rendeleten kívüli 
támogatás odaítélését. Mindkét esetben fiatal embert kell, hogy elengedjen a hozzátartozók 
családja. Ezt a hiányt sajnos nem tudjuk pótolni, de a kiadásokhoz talán hozzá tudunk járulni, ha 
csak kis mértékben is. 
 
Csontos József: 
40.000.- forintot javasolok. 
 
Szecskő Zsolt: 
Pénzben nem lehet kifejezni a fiúk elvesztését, de személy szerint keveslem a 40.000.- forintot. 
 
Már Ágnes: 
Javaslom, hogy ahol kisgyermek is van, rendszeres támogatásban részesítsük a családot. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság meg fogja találni a lehetőséget a segítségre. 
 
Benedek Péter: 
50.000.- forintot javaslok. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly: 
Akkor amennyiben a képviselő-testület egyetért a fejenként 50.000.- forintos támogatással, 
kérem szavazzunk a következők szerint, elsőként Nádasdi Szabolcs esetében: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbalesetben elhunyt 
Nádasdi Szabolcs, Gyöngyöstarján, Árpád utca 15. alatti lakos családjának 50 000 Ft egyszeri 
pénzbeni támogatást állapít meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről vagy 
átutalásáról intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Nádasdi Szabolcs családjának támogatása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbalesetben elhunyt 
Nádasdi Szabolcs, Gyöngyöstarján, Árpád utca 15. alatti lakos családjának 50 000 Ft egyszeri 
pénzbeni támogatást állapít meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről vagy 
átutalásáról intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
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Nagy Károly: 
Most pedig Mádi Elemér esetében, a következők szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbalesetben elhunyt Mádi 
Elemér, Gyöngyöstarján, Széchenyi u. 30. alatti lakos családjának 50 000 Ft egyszeri pénzbeni 
támogatást állapít meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről vagy 
átutalásáról intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31.” 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Mádi Elemér családjának támogatása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbalesetben elhunyt Mádi 
Elemér, Gyöngyöstarján, Széchenyi u. 30. alatti lakos családjának 50 000 Ft egyszeri pénzbeni 
támogatást állapít meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről vagy 
átutalásáról intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
7./ Szociális étkeztetés 
 
Nagy Károly: 
A karácsonyi héten, illetve a két ünnep közötti időszakban bezár a konyha. Ez a szociális 
étkeztetésben komoly problémát okozhat. Javaslom, hogy mérjük föl az esetleges igényeket ebben 
az időben történő ellátásra, amit kiszállítással reményeim szerint biztosítani tudunk. Ez 
természetesen meg fogja növelni a költségeket, de ha van rá igény, mindenképpen biztosítanunk 
kell a szolgáltatást. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Lehet már tudni, hogy milyen költségekkel kell számolni? 
 
Nagy Károly: 
700.- forintból meg tudják oldani egy napra a levest és a főételt. Mivel ez költségesebb, mint ha 
saját konyhán főzünk, a különbözetet az önkormányzatnak kell felvállalnia. 
 
Már Ágnes: 
Támogatom, hogy legyen egy felmérés a szolgáltatáshoz kapcsolódó igényekről. 
 
Nagy Károly: 
Amennyiben nincs más vélemény, kérem szavazzunk a határozatról a következő formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 21-23 és 2015. 
december 28-30. közötti időszakra a Support Kft. gyöngyöstarjáni étterméből rendeli meg bruttó 
700 Ft/adag áron főételből és levesből álló szociális étkeztetést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendelésről és az étkeztetés 
igényfelméréséről intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
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A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Szociális étkeztetés megszervezéséről a konyha üzemszünete idejére 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 21-23 és 2015. 
december 28-30. közötti időszakra a Support Kft. gyöngyöstarjáni étterméből rendeli meg bruttó 
700 Ft/adag áron főételből és levesből álló szociális étkeztetést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendelésről és az étkeztetés 
igényfelméréséről intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8./ Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosításáról 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodást néhány helyen 
pontosítani kell. A megállapodás 2016. január 1-jétől lesz hatályos. Arról még arról nincsenek 
információink, hogy mikor és hány fő fogja ellátni a feladatot. 
 
Nagy Károly: 
Holnap valószínűleg tájékoztatva leszek, a kistérségi gyűlésen. Kérem, hogy szavazzunk a 
következő határozati javaslatról: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta. 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási Megállapodás alábbi módosítását:  
a. A Társulási Megállapodás III. fejezete az alábbi 2.2/A. ponttal egészül ki:     
„(III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS) 
… 
2.2/A. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás/család- és gyermekjóléti központ” 
b. Hatályát veszti a Megállapodás III/2.1. b) pontja 2. fr. bekezdésében szereplő „családsegítés”, 
valamint a III/2.2. pontja 3. fr. bekezdésében szereplő „gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész.    
c.  A módosított rendelkezések 2016. január 1-jén lépnek hatályba. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanácsot, 
valamint a Polgármestert, hogy a Társulási megállapodás módosítását aláírja. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a következő határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2015. (XII. 17.) 

KT határozata 
 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosításáról 

 




