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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 23-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

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

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

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

Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, jegyző urat, majd megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 fő jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Szecskő Zsolt képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását a kiküldött meghívó alapján javasolja elfogadni.  
 
Napirendi javaslat: 
 
 I. napirend: Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak  
  végrehajtásáról 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 II. napirend: Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról 
    Előadó: Dr. Petrovics Antal háziorvos 
    Dr. Purger Piroska gyermekorvos, 
    Hammer Tünde védőnő 
 III. napirend: 2018. évi koncepció elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 IV. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért és a napirendi javaslatot elfogadta. 

Napirend előtt 

1./ Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történtekről 
 
Nagy Károly:  
Az általános iskola igazgató asszonya jelezte, hogy nem tud a mai napon köztünk lenni, mivel 
megbeszélésre kellett mennie, a Napköziotthonos Óvoda igazgató asszonya pedig betegsége miatt 
nem tudott eljönni. Megkérem a bizottságok elnökeit, tartsák meg beszámolóikat a két ülés között 
történtekről. 
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Csontos József:  
A Kulturális és Településfejlesztési Bizottságnak egy ülése volt a legutóbbi rendes testületi 
ülésünk óta, ahol a bizottság megtárgyalta és elfogadta a településkép védelméről szóló 
rendelettervezetet, amit elfogadásra is javasolunk a képviselő-testületnek. 
 
Szecskő Zsolt: 
A két rendes testületi ülés között két bizottsági ülést tartott a Pénzügyi és Szociális Bizottság, ahol 
szociális tűzifa kérelmeket, illetve a benyújtott Bursa Hungarica felsőoktatási támogatásra beadott 
pályázatokat bíráltuk el. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 6 fő adott be pályázatot és 
mind a hat fő esetében tudunk támogatást biztosítani. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés a bizottság elnökeihez, térjünk át az első napirendi 
pontunkra. 

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

- 70/2017. (VIII. 31.) védőnői szolgálat pályázatának megvalósításáról. A szerződést 
megkötöttük, a Hősök utca 1. szám alatt megvalósítjuk a védőnői szolgálatot. 

- 71/2017. (VIII. 31.) bérleti szerződések felülvizsgálatáról. Folyamatban van.  
- 73/2017. (VIII. 31.) helyi piac pályázat előkészítéséről. Mivel a községben működő piac 

megvalósításával egyidejűleg 5 éves fenntartási időt vállaltunk, amely időszak alatt nem 
lehet újra pályázni. 

- 74/2017. (VIII. 31.) idősek települési támogatásáról. Döntöttünk, időközben kiosztásra is 
került.  

- 77/2017. (IX. 28.) vezető gondozói pályázat elbírálásáról. Elbíráltuk, kiértesítettük a 
jelentkezőt, január 1-jétől dolgoznak. 

- 78/2017. (IX. 28.) szociális gondozói pályázat elbírálásáról. Szintén elbíráltuk, 
kiértesítettük és ő is január 1-jével kezd. 

- 79/2017. (IX. 28.) általános iskola beszámolójának elnapolásáról. A beszámoló később 
került megtartásra. 

- 80/2017. (IX. 28.) támogatásban részesült egyesületek beszámolójának részbeni 
elnapolásáról. A beszámolók később lettek ismertetve. 

- 81/2017. (IX. 28.) partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásával 
összefüggő intézkedésekről. A döntést meghoztuk, elküldtük a megfelelő szervhez. 

- 82/2017. (IX. 28.) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozásról. A csatlakozásról szóló 
határozatunkat megküldtük, a beérkezett pályázatok már elbírálásra is kerültek. 

- 83/2017. (IX. 28.) Előadó-művészeti szervezettel kötendő közszolgáltatási szerződésről. A 
szerződést megkötöttük. 

- 84/2017. (IX. 28.) jegyzőkönyvek rögzítéséhez szükséges eszközbeszerzésről. 
Megvásároltuk a felvevő készüléket, jelenleg annak szakember általi beállítása folyik. 

- 85/2017. (X. 11.) védőnői szolgálat kialakításával kapcsolatos intézkedésekről. Az 
intézkedés megtörtént. 

- 86/2017. (X. 11.) TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018 jelű pályázat önerejének 
megállapításáról. Az önerőt meghatároztuk.  

- 87/2017. (X. 11.) közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról. 
Megtörtént. 

- 88/2017. (X. 11.) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosításáról. Jelenleg a gyöngyösoroszi képviselő-testület tárgyalja. 

- 89/2017. (X. 11.) Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról. Megtörtént. 

- 90/2017. (X. 11.) Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület név -és székhelyhasználatáról. A 
témában hozott döntésünket átadtuk a Pávakörnek, amely jelenleg bejegyzés alatt van. 

- 91/2017. (X. 11.) "Gyöngyöstarján" című könyv vásárlásáról. Megvásároltuk. 
- 92/2017. (X. 11.) közvilágítási szolgáltatási szerződés ajánlatkéréséről. Az ajánlatok 

beérkeztek, döntés is született róla, már az oszlop is fel van állítva. 
- 93/2017. (X. 25.) házi segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyásáról. Megtörtént, 

megküldtük az érintett szervnek. 
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- 94/2017. (X. 25.) Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft.-ben üzletrész 
megszerzésről. A testületi döntésnek megfelelően 30.000.- forint értékben szereztünk 
tulajdonrészt, de ezzel nem 1%-os, hanem 4%-os üzletrész birtokosai lettünk. 

Átruházott hatáskörben meghozott döntés a legutóbbi ülés óta nem volt. 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, rátérünk a következő 
napirendi pontra. 

II. napirend Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról 

1./ Felnőtt háziorvosi ellátás beszámolója 

 
Nagy Károly:  
Petrovics Antal doktor úr írásban nem küldte meg beszámolóját. 
 
Már Ágnes:  
Sajnos nem tudta korábban megküldeni, de kérte, hogy szóban tájékoztassam a képviselő-
testületet. A felnőtt háziorvosi praxisban jelenleg 1839 fő van bejelentve, korcsoportok szerinti 
bontásban: 19-24 év között 44 fő, 25-34 év között 280 fő, 35-59 év között 899 fő (ez a legnagyobb 
számban képviseltetett korosztály), 60-64 év között 145 fő és 65 év felett 471 fő. 2017-ben a mai 
napig elhalálozottak száma 26 fő volt. A civilizációs betegségek községünkben is előfordulnak, 
hosszasan lehetne beszélni elhízásról, magas vérnyomásról, cukorbetegségről, melyek a mi 
praxisunkban is jelentős számban megtalálhatók. Káros hatása folyamatosan látható a növekvő 
számú megbetegedésekben, abban, hogy egyre fiatalabb korosztályokat érint az elhízás és a magas 
vérnyomás is. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagyfokú szemléletváltoztatásra lenne szükség ahhoz, 
hogy ezek a számok csökkenjenek. Sajnos már szinte mindenki a piruláktól várja a megoldást, sok 
esetben a háziorvos más jellegű, például életvitel változtatásra irányuló javaslatait, tanácsait nem 
fogadják meg. Ez sok esetben nem jelent hosszú távú megoldást. Gyermekek esetében a heti öt 
alkalommal beiktatott testnevelés óra sem éri el feltétlenül a célját, amíg a szabadidejét 
egészségtelen, mozgásszegény körülmények között tölti.  
A gondozói szolgálat nagyon jól működik, nagyon nagy segítséget jelent a felnőtt háziorvosi 
feladat ellátásában. Nagyon jó a kapcsolat a házi segítségnyújtás keretében dolgozó gondozókkal; 
sok esetben ők azok, akik egy-egy páciensre és a felmerülő egészségügyi problémákra felhívják a 
figyelmünket, hiszen ezek azok a betegek, akik koruknál, helyzetüknél fogva ritkán jönnek az 
orvosi rendelőbe; a tudomásukra jutó problémákra azonnal reagálnak, azokat ügyesen oldják 
meg.  
November 1-jétől E-recept bevezetésére került sor, sajnos az időzítés nagyon rosszul sikerült, 
mivel elkezdődött a tömeges megbetegedések időszaka, megkezdtük az influenza oltások beadását 
is, ennek következtében nagyon nagy erőfeszítést igényelt az átállás, különösen úgy, hogy nem 
kaptunk elegendő tájékoztatást, illetve segítséget a felügyelő szervtől. A telefonos segítség nem 
volt elérhető, elektronikus úton beküldött problémáinkra legtöbbször nem kaptunk választ, így 
nem volt kitől tanácsot kérni. Doktor úrral közösen úgy gondoljuk, hogy egy nem megfelelően 
átgondolt döntés volt a kormányzat részéről, hogy erre az időszakra időzítették és az országban 
egyszerre vezették be ezt a rendszert. Célszerűbb lett volna régiókra lebontva beindítani. Eleinte 
voltak kisebb-nagyobb összeomlások a rendszerben, de ha működik, akkor is nagyon lelassítja a 
napi munkafolyamatot.  
Ha van esetleg kérdés, szívesen válaszolok.  
 
Jenei Károly:  
Az új rendszerrel kapcsolatban nekem is voltak már tapasztalataim, hozzáteszem, nem jók. 
 
Már Ágnes:  
A gyógyszertárak még jobban félnek ettől a rendszertől, hiszen az ő esetükben anyagi vonzata is 
van a rendszer működésének.  
 
Nagy Károly:  
Nálunk az ASP hasonló módon működik, itt is nehézségeket okozott a bevezetése, de még a mai 
napig is problémás a működtetése. A másik dolog, ami sajnálatos, a beszámolóban szereplő 
halálozások száma: 26 fő. Ezzel szemben, tudomásom szerint és a védőnői beszámolóban is 
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olvasható, hogy 14 gyermek született meg eddig és további 2 gyermek várható év végéig. Tehát a 
26 halálozás áll szemben 16 születéssel. Ez elszomorító. Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, 
megköszönve a doktor úr fáradhatatlan munkáját, áttérnénk a védőnő beszámolójára. 

2./ Védőnő beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A védőnő szokás szerint részletesen leírta a községben végzett tevékenységét, itt is megemlíti, 
hogy nagyon várja már az új helyre való költözést. Saját véleményem is az, hogy a védőnői 
szolgálat jól működik a faluban, tudjuk, hogy a gyermekorvos is elégedett a munkájával, nagyon jó 
az együttműködés a gyermekorvos és a védőnő között. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen 
szakszerű ellátást tudunk nyújtani a falu legkisebbjeinek és azok családjainak. Nincs most itt a 
védőnő, de van-e kérdés a beszámolójával kapcsolatban? Amennyiben nincs, áttérnénk a 
gyermekorvos beszámolójára. 

3./ Gyermekorvos beszámolója 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A beszámolót korábban megküldtük, s doktor nő részletesen leírja a községben tapasztalható 
problémákat, különösen az elhízást emeli ki. Sajnos ez országos probléma a gyerekeknél. Úgy 
gondolom a gyermekorvosi ellátás mintaszerűen működik községünkben, nagyon örülhetünk, 
hogy ilyen színvonalasan van ellátva ez a feladat. Mindenképpen csak gratulálni tudunk neki. Bár 
jelenleg nincs közöttünk a doktornő, megkérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? 
Amennyiben nincs, úgy gondolom, hogy a képviselő-testület nevében megköszönhetjük Petrovics 
Antal doktor úrnak, Purger Piroska doktor nőnek, és Hammer Tünde védőnőnek áldozatos 
munkájukat. 

III. napirend 2018. évi koncepció elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az előző évek gyakorlatának megfelelően már idén is elég korán elfogadta az országgyűlés a jövő 
évi költségvetési törvényt, ennek megfelelően már látható, hogy milyen mértékben változnak azok 
a normatív támogatások, amelyek az önkormányzatot megilletik. A 2018. évre vonatkozó 
normatíva igénylést novemberben kellett a kincstár részére benyújtani, melynek december 
hónapban lesz eredménye. Az állami támogatások jelenlegi összegében várható majd változás, 
valószínűleg negatív irányban.  
A legfontosabb javaslatok bevételi oldalon: az adó jellegű bevételek jövő évben nem 
módosulnának, ahogyan egyes, viszonylag ritkán előforduló, szolgáltatás jellegű térítési díjak sem 
változnának; a lakosságot nem terhelnénk még tovább. Ezek változatlan összegben lennének 
meghatározva a 2018. évi költségvetésben. Azonban a statisztikai hivatal által közzétett 1,5%-os 
mértékkel javaslom indexálni azokat a térítési díjakat, amelyek visznylag gyakran fordulnak elő, 
mint például terembérleti díj, házasságkötéssel, illetve temetővel kapcsolatos díjak. Új bevételi 
forrás lesz az önkormányzatnak a házi segítségnyújtással kapcsolatos bevételek, ezek térítési díját 
a következő testületi ülésen fogja a testület meghatározni és január 1-jétől lesz hatályos és 
várhatóan az áprilisi hónapban felülvizsgálatra kerül.  
Kiadási oldalon a bérjellegű kiadások emelkedésére tesz javaslatot a koncepció. Azt kell 
figyelembe venni, hogy mennyi volt az az összeg, amit az önkormányzat a szociális hozzájárulási 
adó csökkenéséből eredően megtakarított, itt figyelembe kell venni azt, hogy ennek a 
többletköltsége nem feltétlenül számolható el a feladatfinanszírozásban, ezért inkább béren kívüli 
juttatásoknak az emelésénél célszerű felhasználni. Javaslatot teszek a tavalyi évi eredeti 
költségvetési rendeletnek megfelelően a 2018. évben is az önkormányzati hivatalban 500.000.- 
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forintnak megfelelő céljuttatás megállapítására. Ezen kívül javaslat van a koncepcióban arra 
vonatkozóan, hogy a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban 5% bértömeg növelés 
legyen a 2018. évben, amit a köztisztviselőknél differenciáltan lenne felhasználva. Valamint 
minden év végén a következő évre vonatkozóan a képviselő-testület elfogadja a köztisztviselőknél 
az illetménykiegészítés mértékét, amit mind a két önkormányzatnál, Gyöngyöstarjánban és 
Gyöngyösorosziban ugyanabban a mértékben kell meghatározni és gyöngyösoroszi azonos 
véleménye esetén javaslom az illetménykiegészítést a 20%-ról 10%-a csökkenteni, és a 
fennmaradó 10%-ot pedig a teljesítményértékelésben az előbbiekben említett 5%-kal együtt 
felhasználni. A normatívával kapcsolatos változások összefoglalására felkérem a gazdálkodási 
előadónkat. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
November hónapban megtörtént az elsődleges felmérés, a mutatószámok minimális változását 
lehet tapasztalni. A normatív támogatásnál a feladatfinanszírozás gyakorlatilag nem változik, 
azonban két területen jelentősen kevesebb összeget kap az önkormányzat. Az egyik terület, mivel 
az óvodás gyermekek létszáma lényegesen csökken, az óvoda működtetésére kb. 3 millió forinttal 
kap kevesebbet az önkormányzat. Ez a szám az év végi mutatószámok alakulásától függően 
változhat. A másik terület, ahol a jelenlegi információk szerint nagyobb mérvű csökkenésre 
számíthatunk, az az egyéb feladatellátás, amelyre kb. 13 millió forinttal kevesebb támogatást fog 
kapni a jövő évben az önkormányzat. Ez az összeget egy országos szinten megállapított 
szorzószám alapján határozzák meg úgy, hogy az iparűzési adóbevételünket veszik alapul. Ezek 
alapján nem tudjuk befolyásolni az összeg nagyságát, elsődleges számítások szerint 13 millió 
forinttal lesz kevesebb az idei évinél. Mivel ezt egyéb feladatellátásra kapjuk, a címzett feladatokra 
költhető összegeket nem tudjuk csökkenteni és ez a pénz egy ilyen kis önkormányzatnál lényeges 
megszorítást jelent, számszerűen: 2017-ben az összköltségvetésünk 303 millió forint volt, ezért a 
16 millió forintos csökkentés jelentősnek tekinthető. Ez egy előzetes felmérés, remélhetően a 
decemberi testületi ülésre több információval fogunk rendelkezni. 
 
Már Ágnes:  
Az óvoda esetében a csökkenés azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb a gyermekszám? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
4-5 fővel van kevesebb, ez pedig összesen 3 millió forintot jelent. 
 
Szecskő Zsolt:  
Jegyző úr, az említett 5%-os béremelés tervezet mire vonatkozik? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A most megállapított bértömegre vonatkozóan 5%. 
 
Szecskő Zsolt:  
Az általad említett béren kívüli juttatásemelése csak a köztisztviselőkre vonatkozik? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ez valamennyi dolgozóra érvényes lenne, mind a közalkalmazottakra, mind a köztisztviselőkre 
vonatkozik. A korábbiakban voltak gondok a közalkalmazottak esetében esetenként alkalmazott 
munkáltatói intézkedésen alapuló illetménykiegészítésből, mivel azt a feladatfinanszírozásban 
nem ismerték el; ezért gondoltam arra, hogy ezen esetekben a szociális hozzájárulási adó 
csökkentéséből eredő megtakarítást béren kívüli juttatásra lehetne felhasználni mind a 
közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél. 
 
Szecskő Zsolt:  
Hány fő közalkalmazott dolgozik az önkormányzatnál? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
25 fő. 
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Szecskő Zsolt:  
És hány fő köztisztviselő? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
7 fő. 
 
Csontos József: 
A számukra juttatott 5%-os béremelés nem sok. 
 
Szecskő Zsolt:  
És nem lesz ebből bérfeszültség a differenciált szétosztásnál? 
 
Jenei Károly:  
Még nem tudjuk, milyen mértékű lesz az eltérés. 
 
Szecskő Zsolt:  
A költségvetés tervezésekor gondolom, már ilyen jellegű, összehasonlító táblázatot fogunk kapni, 
amelyben a 2017-es tény és a 2018-as terv adatok szerepelnek. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, mint minden évben a költségvetés tervezésénél már konkrétabb adatok fognak szerepelni, 
mindkét időszak adataival. 
 
Csontos József: 
Engem a 13 millió forintos csökkentés zavar. 
 
Jenei Károly:  
A híradások is arról szólnak, hogy nagyobb bevétellel rendelkező önkormányzatoktól pénzeket 
vontak el, szolidaritási adó formájában. Úgy gondolom, ez az önkormányzatok mozgásterének 
szűkítésének, nagyobb centralizáció bevezetésének egyik kivetülése. Tapasztalni lehet, hogy egyre 
kisebb szabad teret engedélyeznek. 
 
Nagy Károly:  
Más, nagyobb iparűzési adóbevétellel rendelkező önkormányzatok nem kapnak támogatást és 
vonnak is el tőlük bevételi forrásokat. Mi nem tartozunk közéjük, mivel nincs jelentős iparűzési 
adóbevételünk. Van olyan önkormányzat, ahol nem tartalékoltak korábbi évek nagyobb 
bevételéből és most lényegesen csökkent az iparűzési adóbevételük, ezért most nagy gondban 
vannak. A mi esetünkben pedig azt lehet elmondani, hogy amennyiben valamennyivel tudnánk 
növelni az iparűzési adóbevételünket, annyival nagyobb mérvű elvonásra számíthatnánk. A jegyző 
úr által felvázolt béremelés, amit nevezhetünk bérrendezésnek is, úgy gondolom arra irányul, 
hogy mint munkáltató jobban meg tudja fizetni azokat a dolgozókat, akik valamilyen formában 
jobban teljesítenek. Ezek előreláthatóan konfliktushelyzeteket eredményeznek, de ugyanúgy 
konfliktushoz vezet az egységes béremelés. Ezen még el lehet gondolkodni, hiszen a decemberi 
ülésen még vissza fogunk térni a témára. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Decemberben a költségvetést megalapozó rendeletmódosítások tárgyalása lesz. Az önkormányzati 
hivatal dolgozóinak bérével kapcsolatosan azonban az a specialitás, hogy a két önkormányzatnak 
azonos tartalmú döntést kell hoznia.  
 
Nagy Károly:  
Ez egy kicsit megbonyolítja a helyzetet. 
 
Jenei Károly:  
A terembérleti díjakra visszatérve, javasolnám hogy a Klubhelyiséget vegyük ki az óradíjas fizetési 
kötelezettségek köréből és a Művelődési Házhoz hasonlóan át kellene tenni a hosszabb távú 
bérleti díjas helyiségekhez, mivel nagy valószínűség szerint ott is csak rendezvényszerű bérletek 
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lesznek és ilyen alkalmak esetében az óradíjas költségek lényegesen nagyobbak lennének, mint ha 
a Művelődési Házat bérelnék ki. 
  
Dr. Jakab Csaba:  
És a Klubhelyiség óradíjban ne is lehessen kibérelhető? 
 
Jenei Károly:  
Esetleg 3 órát meg nem haladó eseménynél óradíjat is lehessen felszámolni. A hosszabb bérlet 
esetében egész napos bérlet legyen. A másik észrevételem, hogy a 1,5%-os térítési díjak emelése 
esetében alkalmazott 70-80.- forintos emelésnek van-e egyáltalán értelme? 
 
Szecskő Zsolt:  
Azért van jelentősége, hogy néhány éven belül nem legyen sokkal látványosabb az emelés 
mértéke. 
 
Jenei Károly:  
Ebben az esetben viszont azt javaslom, hogy kerek összegeket állapítsunk meg.  
 
Szecskő Zsolt:  
Azonban az emelésnél egyfajta rendszert mindenképpen követni kell. 
 
Jenei Károly:  
Akkor viszont legyen 3%-os emelés. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A sírhelydíjak esetében is 3% legyen az emelés mértéke? 
 
Jenei Károly:  
Annál tegyünk kivételt és maradjon 1,5%. 
 
Nagy Károly:  
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a javaslatról, mely szerint a 
sírhelydíjak kivételével a szolgáltatások árait 3%-kal kell emelni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett, a javasltatot 
elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
A 2018. évi koncepcióval kapcsolatban van-e további kérdés vagy javaslat? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk a következő határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
2018. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés alapján az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletét készítse el és a polgármestert, hogy azt terjessze a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság elé a következő módosítással: a sírhelydíjak kivételével a szolgáltatások árait 3%-kal kell 
emelni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. február 8.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2017. (XI. 23.) 

KT határozata 
 

a 2018. évi költségvetési koncepcióról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
2018. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés alapján az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletét készítse el és a polgármestert, hogy azt terjessze a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság elé a következő módosítással: a sírhelydíjak kivételével a szolgáltatások árait 3%-kal kell 
emelni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2018. február 8. 

IV. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Korábban már döntött arról a képviselő-testület, hogy 2018. január 1-jétől önálló feladatellátás 
keretében látja el az önkormányzat a házi segítségnyújtást, ezáltal Gyöngyöstarján kiválik a 
korábbi társulásból. Mivel egy község maradt a társulásban, a gyöngyössolymosi önkormányzat is 
úgy döntött, hogy december 31-ével megszünteti a társulást. Az ezzel kapcsolatos döntést kell 
most meghozni.  
 
Nagy Károly:  
A vezető gondozó és a szociális gondozó állások már betöltésre kerültek, január elsejétől az 
önkormányzat keretében látják el feladatukat. Úgy gondolom, a társulás megszüntetéséről szóló 
döntésünk már csupán formalitás. Ha nincs más kérdés, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyöngyössolymosi 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntető okiratát.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást aláírja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat kivonatát küldje meg 
Gyöngyössolymos Község polgármestere részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2017. (XI. 23.) 

KT határozata 
 

Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyöngyössolymosi 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntető okiratát.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyöngyössolymosi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást aláírja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat kivonatát küldje meg 
Gyöngyössolymos Község polgármestere részére. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

2./ Pásztiné Szecskő Anna területvásárlási kérelméről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Egy kérelem érkezett be egy évek óta nem használt területre vonatkozóan. Ahogy látható is, 1084 
m2 területről lenne szó, ezt szeretnék megvásárolni.  
 
Jenei Károly:  
Milyen művelésű területről van szó? 
 
Nagy Károly:  
Út, de régóta nem funkcionál közútként. Ha értékesítjük, más ingatlan megközelítését nem 
lehetetleníti el, ezáltal nem gondolom, hogy rossz döntés lenne, ha eladnánk a területet.  
100.000.- forint nettó árat határoztunk meg, amennyiben van más javaslat, kérem osszátok meg 
velünk. Ha nincs, szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
 
„1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 014/19 hrsz-ú út területéből 1084 m2 területet 
értékesíteni kíván Pásztiné Szecskő Anna, Gyöngyöstarján, Arany J. u. 8. szám alatti lakos részére. 
A területrész vételárát a Képviselő-testület nettó 100 000 Ft-ban határozza meg. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az értékesítendő területrész közútként nem funkcionált, a 
területrész értékesítése ingatlan megközelítését nem lehetetleníti el, így az törzsvagyonba nem 
tartozik. 
Az üzleti vagyonná minősített területrész a gyöngyöstarjáni 015/1 hrsz-ú ingatlan területét növeli 
oly módon, hogy a telekhatár rendezéssel a 014/19 hrsz-ú út területe 1084 m2-rel csökken, a 
015/1 hrsz-ú szőlő művelési ágú ingatlan területe 1084 m2-rel növekszik. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri Pásztiné Szecskő Annát, hogy a határozatnak megfelelően a 
változási vázrajzot készíttesse el és felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására az 
Önkormányzat nevében. 
 
3. A Képviselő-testület a határozatnak megfelelően az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét külön rendeletben módosítja a következők 
szerint: 
Forgalomképtelen ingatlanok 
116. Gyöngyöstarján    014/ 19 Külterületi út 958 m2 
Összesen 1 754 034 m2 
Üzleti vagyon 
36. Gyöngyöstarján    014/ 19 kivett, beépítetlen terület 1084 m2 
Összesen 667 478 m2 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelettervezet előterjesztésére. 
 
4. Az adás-vétellel járó költségek az Önkormányzatot nem terhelhetik. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 60 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2017. (XI. 23.) 

KT határozata 
 

Pásztiné Szecskő Anna területvásárlási kérelméről 
 




