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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-én  

     18,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt  
Ludányi Ferenc képviselők 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
Meghívottként megjelentek: 
 Keszte Tibor Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatója 
 Pálosi Györgyné művelődésszervező 
 Hammer Tünde védőnő 
 Dr. Purger Piroska gyermekorvos 
 Gressai Ákos r. őrnagy, őrsparancsnok 
 Dr. Petrovics Antal háziorvos 

Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, azzal a változtatással, hogy tekintettel a megjelent, beszámolót tartó előadókra, ezen 
témákat tárgyalja elsőként. Ennek megfelelően, az eredetileg a 6. napirendben tárgyalandó 
közbiztonsági beszámoló kerüljön előre.  
 
Napirendi javaslat: 

 
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

2./ Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról 
  Előadó: Dr. Petrovics Antal, háziorvos, Dr. Purger Piroska gyermekorvos,  

 Hammer Tünde védőnő 
 
3./ Beszámoló a házi segítségnyújtás működéséről 

Előadó: vezető gondozó 
 

4./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

5./ 2019. évi koncepció elfogadása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 

6./ Indítványok, egyebek 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Már Ágnes és Ludányi Ferenc személyében. 
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A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

Napirend előtt 

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

- Szeptember 3-án Visontán egy tájékoztatón vettem részt, ahol a vidék fejlesztéséről tartott 
előadást Gyopáros Alpár kormánymegbízott.  

- Október 14-én idősek napi rendezvényt tartottunk, minden képviselőnek, dolgozóknak és 
segítőknek köszönöm a részvételt. 

- A Sósiréti út, a zártkertek megközelítésére kijelölésre került, elkezdődhet annak tisztítása. 
- Az október 23-i ünnepséget megtartottuk.  
- 21-én a Nótaest sikeresen megrendezésre került.  
- November 5-én az Arénában felejthetetlen előadáson vettünk részt, közel 90 fővel 

tekintettük meg a Vörös Rébék című produkciót. 
- November 17-én megtartották az iskolabált, amelyen több mint 170-en voltak. 
- Sajnos a Művelődési Ház férfi WC-jében a piszoárok eldugultak és bár a karbantartók 

mindent elkövettek, nem sikerült elhárítani a hibát. Még a kihívott dugulás elhárítással 
foglalkozó vállalkozás sem járt eredménnyel, sőt a Vízmű szakemberei sem tudtak mit 
kezdeni a hibával. Nehezen találtunk egy vállalkozót, aki bontással fogja megoldani a 
problémát. 

- Meghívást kaptam Hatvanba az országos diákolimpia díjátadó ünnepségére, ahol a 
gyöngyöstarjáni diákok országos harmadik helyezést értek el csapatban. A megyéből 
kevés, a miénkhez hasonlóan kis iskola büszkélkedhet ilyen eredménnyel. Nagyon 
gratulálok a három fős csapatnak és oktatójuknak, Bagi Józsefnek.  

- 26-án, hétfőn megtartottuk a közmeghallgatást (falugyűlést), ahol sajnos ismét kevés 
érdeklődő jelent meg.  

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, megkérem az általános iskola igazgatóját, tartsa meg 
beszámolóját. 

2./ Általános iskola beszámolója 
 
Keszte Tibor: 
Elsőként a felújításról beszélnék. Úgy érzem, hogy kényszerhelyzetben vagyunk, mivel még 
júniusban megtörtént a kipakolás, abban a reményben, hogy a nyáron megkezdődnek a 
munkálatok. Később szeptemberi dátumról beszéltek, de végül további 30 napos késéssel, október 
3-án kezdődött meg a felújítás. Itt szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét, hogy 
helyet biztosított azoknak az osztályoknak, amelyeknél munkálatok folynak, így a tanítást nem 
kellett szüneteltetni, ahogyan teszik más községekben. Jelenleg ott tartunk, hogy az alsó szint a 
múlt héten vissza tudott költözni, a felső szint jelenti a problémát. Elvileg holnap műszaki átadás 
lesz, azonban a tényleges befejezés december 20. körül várható. A kivitelező hozzáállása is 
meglehetősen érdekes, nem annyi terem lesz felújítva, amennyi eredetileg tervbe volt véve, ami 
egyrészt szerencse, másrészt viszont nagyobb szervezőmunkát igényel. A munkások munkához 
való hozzáállása csapnivaló, de mint mondtam, kényszerhelyzetben vagyunk. 
 
Már Ágnes:  
Mi a helyzet vizes blokkokkal? 
 
Keszte Tibor: 
A mellékhelyiségeket teljesen szétverték, kicseréltek mindent, még a lefolyókat is, mindent 
felújítottak. A leszedett, veszélyes hulladékokat elszállították, az elektronikai jellegű hulladékot, 
mint például a fénycsöveket, januárban az elektronikai hulladékgyűjtés alkalmával fogják elvinni. 
A világítás teljesen új, a folyosókon is átvezetékeltek, korszerű, ledes világítást kaptunk. Minden 
osztályban lesz digitális tábla. 
Az iskolai élettel kapcsolatban: a Márton napi rendezvényünket a felújítás miatt nem tudtuk 
megtartani, de természetesen jövőre megrendezésre kerül. A Határtalanul program keretén belül 
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Torockón voltunk a gyerekekkel, a kirándulás jól sikerült. A Luca napra megszervezett 
boszorkánykészítő versenyre több alkotás készült, ezeket a program keretén belül fogják értékelni. 
Természetesen, ahogyan szoktunk, idén is részt veszünk a rendezvényen. Többfordulós 
matematikai versenyen indultunk, az első fordulón már túl vagyunk. Kompetencia alapú 
szövegértő versenyen voltak alsósok, Bódis Adél Bora harmadik helyezést ért el, Kovács Enikő, 
negyedik osztályos tanuló pedig első lett. A 7. osztályosokkal fizikai versenyre megyünk. 
Amennyiben tudunk, minden versenyen indulunk, azonban sok esetben szülői segítséget kell 
kérni. Szerencsére nagyon segítőkészek, számíthatunk rájuk.  
A megszervezett papírgyűjtésen egy konténert sikerült megtölteni, ami 89 ezer forintos bevételt 
eredményezett, azonban, amennyiben sikerül – szintén szülői segítséggel – további mennyiséget 
tudunk majd eljuttatni az átvevőhöz, ami 30 ezer forintos többletbevételt jelent.  
A középiskolák kötelezettsége, hogy informáljanak a helyi gyerekek eredményeiről. El lehet 
mondani, hogy mindenhol megállják helyüket diákjaink, szép eredményeket értek el.  
 
Már Ágnes:  
A pedagóguslétszám megoldott? 
 
Keszte Tibor: 
Tanév elején három fő elment, de sikerült őket pótolni. 
 
Már Ágnes:  
A továbbtanulással kapcsolatban, mi jelenleg a helyzet? 
 
Keszte Tibor: 
Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk, úgy tűnik vannak diákok, akik a megyén kívül 
szeretnének továbbtanulni. Február 15-ig kell jelentkezni a központi felvételire. 
 
Már Ágnes:  
Hogy vált be az összevont osztály? 
 
Keszte Tibor: 
Megoldjuk, eddig működik. Egy kisfiú esetében kell fejlesztőpedagógust alkalmazni, mivel 
mozgása nehézkes.  
 
Már Ágnes:  
Köszönöm.  
 
Nagy Károly:  
A tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk a Luca napon jutalomban részesíteni az országos 
versenyeken eredményes kiváló sportolóinkat. Az asztalitenisz sportág eredményeiről már 
tudunk. Van-e esetleg más, akit ki lehetne emelni?  
 
Keszte Tibor: 
Át fogom gondolni és tájékoztatást adok.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Az elektronikai hulladékgyűjtésből mekkora bevétel szokott beérkezni? 
 
Keszte Tibor: 
A legközelebbi januárban lesz, a korábbiakról nincs információm? Az alapítványt kellene 
megkérdezni. 
 
Nagy Károly:  
Ezzel kapcsolatban jó lenne tudatni a szülőkkel, hogy csak és kizárólag a hulladékgyűjtés 
alkalmával hozzanak elektronikai eszközöket, mivel nem tudjuk hol tárolni azokat.  
 
Keszte Tibor: 
A gyerekeken keresztül értesíteni fogjuk őket. 
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Nagy Károly:  
Van-e további kérdés az igazgató úrhoz? Amennyiben nincs, köszönjük a tájékoztatót és további jó 
munkát kívánunk.  
 
Keszte Tibor: 
Köszönöm, hasonlóan jó munkát! 

3./ Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója 
 
Nagy Károly:  
Felkérem a jelenlévő elnök urat, tartsa meg tájékoztatását. 
 
Szecskő Zsolt: 
Az elmúlt testületi ülés óta két bizottsági ülés volt, ahol elsősorban települési támogatásokat 
bíráltunk el. Döntöttünk a Bursa Hungarica pályázatokról, ennek keretében 7 fő 
továbbtanulásához járulunk hozzá a 2019-es évben. A szociális rendelet módosítására tett 
javaslatot megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk azzal a kiegészítéssel, illetve módosítással, hogy a 
születési- és a temetési támogatás 25-25.000.- forintra emelkedjen, illetve a temetési támogatás 
jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül illessen meg minden kérelmezőt. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, a rendelettervezet tárgyalásánál visszatérünk rá. Szeretném köszönteni meghívott 
vendégeinket, Dr. Purger Piroska gyermekorvost, Hammer Tünde védőnőt és Gressai Ákos rendőr 
őrnagy urat, a gyöngyöspatai rendőrőrs őrsparancsnokát. Elsőként őt kérném fel a beszámoló 
megtartására. 

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

- 46/2018. (V. 24.) Vidékfejlesztési Programban beszerzendő munkagép kezelőjének 
beiskolázásáról. A munkásunkat beiskoláztuk. 

- 66/2018. (IX. 4.) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési pályázatának 
közbeszerzési ajánlattételi felhívásáról. A felhívást megküldtük. 

- 67/2018. (IX. 27.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról. 
Csatlakoztunk, a bizottság már döntött is a beadott pályázatokról. 

- 68/2018. (IX. 27.) közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról. 
Meghatároztuk, a közmeghallgatást megtartottuk. 

- 69/2018. (IX. 27.) Helyi esélyegyenlőségi programról. Elfogadásra került, megküldtük az 
illetékeseknek. 

- 70/2018. (IX. 27.) 0387/1 hrsz-ú ingatlanon erdőrészlet közérdekből történő igénybe 
vételéről. A döntést meghoztuk. 

- 71/2018. (IX. 27.) 0387/1 hrsz-ú ingatlan területrészének megvásárlásáról. A terület nem 
került megvásárlásra. 

- 73/2018. (IX. 27.) TOP-3.2.1-16 jelű önkormányzatok épületenergetikai pályázatának 
tervezéséről. Felhívtuk a tervező figyelmét a határozatnak megfelelően. 

- 74/2018. (IX. 27.) igazgatási szünetről. Az igazgatási szünet elrendelésre került, 
megtartottuk. 

- 75/2018. (IX. 27.) EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Megváltozott 
munkaképességű emberek támogatása” projekt támogatásának igényléséről. 1 fő 
foglalkoztatásra került. 

- 77/2018. (IX. 27.) mobil színpad borításának elkészíttetéséről. A borítást elkészítették, a 
Luca napon már használatba vesszük. 

- 78/2018. (IX. 27.) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása a TOP-
3.2.1-16-HE1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében. A kiválasztott ajánlattevővel 
a szerződést megkötöttük. 

- 79/2018. (XI. 12.) szociális rendelet felülvizsgálatáról. A bizottság megtárgyalta, a mai 
ülésen ismét napirendre fogjuk venni. 

- 80/2018. (XI. 12.) igazgatási szünetről. Az igazgatási szünetet elrendeltük. 
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- 81/2018. (XI. 12.) védőnői szolgálat környezetének akadálymentesítési munkáiról. A 
munkálatok folyamatosak. 

- 82/2018. (XI. 12.) Pesti Levente helyiségbérleti kérelméről. Értesítettük az érintettet, a 
helyiséget kibérelték. 

- 83/2018. (XI. 12.) Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása. A támogatást 
átutaltuk. 

- 84/2018. (XI. 12.) Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről. A döntésről értesítettük az érintetteket. 

 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutolsó rendes ülésünk óra, átruházott hatáskörben: 
2 fő részére történt születési támogatás megállapítása. 

VI. Indítványok, egyebek 

1./ Közbiztonsági beszámoló megtárgyalása 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A közbiztonságról szóló beszámolót köszönettel, megkaptuk, megküldtük a képviselőknek, 
megkérdezem az őrsparancsnok urat, hogy van-e kiegészítése ahhoz? 
 
Gressai Ákos: 
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. A megküldött beszámoló – úgy 
gondolom – meglehetősen részletes. Tartalmazza, hogy 18 bűncselekmény történt az elmúlt 
időszakban, azonban ez valamivel több, mint a ténylegesen elkövetett bűncselekmények száma, 
mivel a 18-ban benne vannak a bíróság által ebben az időszakban lezárt ügyek is. Ennek 
megfelelően, a település közbiztonsági szempontból való besorolása nem változott. Előző évben 
júliusig láttunk el szolgálatot a határnál, azóta ez megoldódott a határvadászok bevonásával. A 
kihelyezett 40-es sebességkorlátozó táblákról pozitív visszajelzést kaptunk, szükséges és indokolt 
volt. Május 1-től Nagy László helyett Dávid Péter látja el a körzeti megbízotti feladatokat, aki 
lelkes, ambiciózus kolléga. Ezalatt a rövid idő alatt is már sikeres akciókat hajtott végre. Ha van 
kérdés, szívesen válaszolok. 
 
Már Ágnes:  
Van-e arra lehetőség, hogy a gyermekek részére tájékoztató előadást tartsanak, mondjuk az 
iskolában a közlekedés, az internet, a drog kockázatairól, illetve más, őket érintő veszélyekről?  
 
Gressai Ákos: 
A kábító- illetve bódítószerek elsősorban a 13-15 éves korosztályt érintik, de már az általános 
iskolában is volt rá precedens. Előadások tartására az iskolarendőr program keretén belül van rá 
mód. Emellett folyamatosan küldünk bűnmegelőzési anyagokat, de ha személyes jelenlétre van 
igény, vagy más jellegű kérdések merülnek fel, tudjuk azokat teljesíteni.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük. Két dolgot említenék meg. Az egyik a gyorshajtás kérdése, amit kezelni kellene, a 
másik pedig a községben esetleg felmerülő drogprobléma. A szórakozóhelyeken esetleg nagyobb 
rendőri jelenléttel lehetne gyakrabban ellenőrizni a vendégeket. 
 
Gressai Ákos: 
Volt már rá példa, hogy nagyobb erővel vonultunk ki, de eddig még nem találtunk semmit, de meg 
fogjuk ismételni az akciót. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban mik a tapasztalatok? 
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Gressai Ákos: 
Sehol nem megy zökkenőmentesen, illetve amennyiben már több éves a megfigyelőrendszer, már 
elavultnak számít, mivel nagyon kis felbontásban rögzít. Vannak már korszerűbbek, ezeket 
fokozatosan cseréljük. A községben lévő kamerákkal kapcsolatban nincs információnk. 
 
Nagy Károly:  
Mi még nem kaptunk visszajelzést a kamera működéséről. Amennyiben kérhetjük, rendszeresen 
jelezzenek vissza erről, hogy az esetleges hibákat orvosolni tudjuk. 
 
Gressai Ákos: 
Meg fogjuk nézni, hogy jelenleg milyen állapotban van és értesítést küldünk. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Több helyen vannak már külföldről származó munkások. Az idegenrendészeti ellenőrzés keretén 
belül szokták-e őket ellenőrizni? 
 
Gressai Ákos: 
A hazánkba érkező külföldiekkel kapcsolatban intézkedési terv készült, de ez elsősorban a 
migránsokra vonatkozik. A munkát vállalni hozzánk érkező külföldiekkel kapcsolatban, mivel a 
médiában is többször elhangzott már, hogy munkaerőhiány van, előszeretettel alkalmaznak a 
munkaadók külföldi állampolgárokat. A környéken velük eddig még nem volt gond. Illegális 
munkavállalók, illetve törvényszegés esetén tudunk segítséget nyújtani a megfelelő 
társhatóságokkal közösen eljárva. A legális munkavállalók esetében elsősorban a szállásadók 
figyelmét hívjuk fel az elhelyezésüket illetően.  
 
Dr. Petrovics Antal: 
Ezek a munkavállalók egészségügyi vonatkozásban is nagy kockázatot jelentenek. Ennek már 
látjuk is a hatásait. A drogproblémára visszatérve, Gyöngyösorosziban nagyobb számban 
fordulnak elő ilyen esetek, vannak helyek, ahová már mi sem merünk kimenni. 
 
Gressai Ákos: 
Valóban nem egyszerű a helyzet. Korunk egyik legnagyobb problémája lesz. 
 
Nagy Károly:  
Köszönjük a kiegészítést. Amennyiben nincs további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi 
határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
beszámolóját Gyöngyöstarján község közrend-közbiztonsági helyzetéről megtárgyalta és 
elfogadta. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányság részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2018. (XI. 29.) 
KT határozata 

közbiztonsági beszámoló elfogadásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
beszámolóját Gyöngyöstarján község közrend-közbiztonsági helyzetéről megtárgyalta és 
elfogadta. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányság részére. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Nagy Károly:  
További sok problémamentes napot kívánok! 
 
Gressai Ákos: 
Köszönjük, én is további jó munkát kívánok! 

II. napirend Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról 

1./ Gyermekorvos beszámolója 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A beszámolót megkaptuk, megküldtük a képviselőknek. Kérdezem a jelenlévő Dr. Purger Piroska 
gyermekorvost, hogy van-e kiegészítés a beszámolóhoz? 
 
Dr. Purger Piroska: 
Ez év márciusa óta működik a prevenciós praxisközösség Gyöngyöspata, Nagyréde és 
Gyöngyöstarján részvételével. Az Európai Uniós projekt költségvetése közel 100 millió Ft, 
melyben 5 orvos, 1 projektmenedzser, 1 dietetikus, 1 gyógytornász és 8 ápolónő dolgozik 20 
hónapon keresztül. Mindhárom településen egészségnap keretében lakossági szűréseket végzünk ( 
EKG, vérnyomás-, vércukor-, testsúly-, testzsír mérés, érszűkület vizsgálat, prosztata szűrés). Úgy 
érzem ezzel közelebb kerültünk a lakossághoz. Mint gyermekorvos, továbbra is azt tapasztalom, 
hogy a gyermekek között nagy arányban vannak túlsúlyosak, a prevenciós tevékenységünknek 
remélhetően lesz eredménye közöttük is.  
 
Dr. Petrovics Antal: 
Véleményem szerint akkor lenne értelme a szűréseknek, ha nem 50, hanem 5000 lakos venne 
részt benne. Az elhízás milyen okokra vezethető vissza? 
 
Dr. Purger Piroska: 
Általános iskolában minden 4-5. gyermek túlsúlyos, középiskolában minden 5. Elsősorban a 
nassolás és a cukros üdítők fogyasztása a probléma. Véleményem szerint csak annyi élelmiszert 
kellene adni a gyermekeknek, amennyi elég nekik a tízóraira, nem adnának pénzt édességre és 
ebben az esetben az ebédet is nagyobb kedvvel enné meg.  
 
Ludányi Ferenc: 
Nem véletlen, hogy nem szeretik a testnevelés órát. 
 
Dr. Purger Piroska: 
Mert nem tudnak mozogni. Ebben a kérdésben a neveléssel is gondok vannak. Függőségek 
alakulnak ki a nem megfelelő szabadidő eltöltés miatt, telefon és számítógép függők lesznek. 
Vannak már cukorbeteg, illetve magas vérnyomásos gyermekek. Ebben a kérdésben is a 
megelőzés lenne a legfontosabb.  
 
Nagy Károly:  
Az önkormányzat részéről, illetve ha anyagi oldalról közelítjük meg a problémát, a konyhások 
elmondása szerint nagyon sok ételt visznek vissza a gyerekek. Kértem, hogy mérjék fel, hogy 
milyen arányban dobják ki a megmaradt ételt, de úgy érzem, nagy a baj mindkét oldalról.  
 
Dr. Purger Piroska: 
A jelenlegi szülőtársadalom teljesen nélkülözi azt a gondolkodást, ami megadná a gyerekek 
számára a megfelelő nevelést.  
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Nagy Károly:  
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés a gyermekorvos asszonyhoz, kérem szavazzunk a beadott 
beszámolóról! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

2./ Védőnő beszámolója 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A védőnőtől kérdezem, hogy a beadott beszámolójához van-e kiegészítése, illetve az új védőnői 
szolgálattal kapcsolatban milyenek a vélemények? 
 
Hammer Tünde: 
A beszámolóhoz nincs kiegészítésem, úgy gondolom, mindent beleírtam. Az új szolgálat 
helyiségéről pedig, nekem személy szerint nagyon tetszik. 
 
Dr. Purger Piroska: 
Mióta a község gyermekorvosa vagyok a védőnői szolgálat régi helyiségét használom. Ennek már 
sok éve. Nagyon örülök az új épületnek. 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel várok mindenkit a Luca napon, az átadásra.  
 
Dr. Purger Piroska: 
Mikortól lehet ténylegesen használni? 
 
Nagy Károly:  
Akár már januártól. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Jelenleg a papírmunkát intézzük, de amint minden engedélyt beszereztünk, használatba lehet 
venni. 
 
Hammer Tünde: 
Azt szeretném kérni, hogy egyelőre a régi helyiséget se zárjuk be, mivel szeretném ott megtartani a 
baba-mama klubot, illetve egy, gyerekekkel, szülőkkel való beszélgetős, személyes jellegű 
kapcsolattartásra szeretném használni, amit az új épületben – helyszűke miatt – nem tudnék 
végezni. Ez a használatbavétel nagy beruházást nem igényel. 
 
Már Ágnes:  
Az új helyen ezt nem lehetne megtartani?  
 
Hammer Tünde: 
Kötetlenebb lenne, illetve ha nagyobb a tér, nem lenne veszély a gyerekekre. Itt a szülőket is 
jobban lehetne tájékoztatni arról, hogyan neveljék a gyerekeiket. 
 
Dr. Purger Piroska: 
Itt jelentett régen nagyon sokat a több generációs család, ami nagyobb biztonságot is adott a 
gyermeknevelésben, adott egyfajta tartást. Ez a régi családszerkezet mára megváltozott, föllazult, 
széthullott családokkal találkozhatunk.  
 
Ludányi Ferenc: 
Sajnos a mai fiatalok már nem fogadják el az idősek véleményét, tanácsait. 
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Nagy Károly:  
A védőnő kérésére visszatérve, van-e más ötlet a régi védőnői szolgálat kihasználására? 
Szecskő Zsolt: 
Amíg nem lesz más kihasználási lehetőség, támogatom a védőnő kérését. 
 
Nagy Károly:  
Mivel magam sem látok más lehetőséget, úgy gondolom, hozzá tudunk járulni. 
Már Ágnes:  
Viszont a közösségi házból sem kellene minden programot elszervezni.  
 
Szecskő Zsolt: 
Ne hagyjuk, hogy funkcióját veszítse. 
 
Már Ágnes:  
El lehetne gondolkodni azon, hogy az IKSZT-t alakítsuk-e át úgy, hogy legyen egy nagyobb 
helyiség, ahol többen elférnek. 
 
Nagy Károly:  
Erre vissza fogunk térni. Amennyiben nincs további észrevétel a védőnő beszámolójához, kérem 
szavazzunk arról! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

3./ Háziorvosi beszámoló 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkaptuk a beszámolót, amit ki is osztottunk. Kérdezem Dr. Petrovics Antal háziorvost, hogy 
van-e kiegészítése? 
 
Dr. Petrovics Antal: 
Itt is meg szeretném köszönni a házi betegápolásban résztvevők segítségét, mivel nagy iramban nő 
az öregek és magányosak száma, mi pedig kevesen vagyunk az ellátásukhoz. Az elhangzott 
Európai Uniós pályázattal kapcsolatban pedig nekem nagyon negatív véleményem van. Bár 
egyetértek az alapgondolattal, de a kivitelezéssel már nem. Talán lehetne hatékonyabb a program. 
A külön szűrővizsgálatokhoz nincs megfelelő informatikai és humán erőforrás. Hosszabb távon is 
lehetne prevenciós programokat tartani, nem csupán a meghatározott 20 hónapban. 
 
Dr. Purger Piroska: 
A projektet egy projektmenedzser felügyeli, nekünk nincs ráhatásunk, megpróbáljuk az adott 
keretek között kihozni a legtöbbet. Gyöngyöspatán 100-an vettek részt a szűrővizsgálaton, ahol ki 
tudtuk szűrni a veszélyeztetett embereket. Az 50-70 éves korosztály részéről kifejezetten nagy 
érdeklődést tapasztaltam. És az is pozitív, hogy ezek az emberek szűrés után próbáltak 
továbbmenni a jelzett problémák mentén a különféle szakorvosokhoz. A gyermekek esetében 
pedig abban reménykedem, hogy találunk egy olyan utat, amelyen el tudjuk indítani azokat, 
akiket hagyományos úton nem tudunk elirányítani a megfelelő kezelés felé. Már ha csak 
gondolatébresztő jelleggel is tudunk rájuk hatni és kevesebb túlsúlyos gyermek lesz, illetve le 
tudnak fogyni, már megérte. Mi vagyunk a frontvonalban. Mi tudunk tanácsot adni a szülőknek, 
hogy hogyan tudja egészségesebben nevelni gyermekét. 
 
Dr. Petrovics Antal: 
A felnőttgyógyászat már nem ennyire preventív. 
 
Nagy Károly:  
A pályázatokkal kapcsolatban mi is hasonló cipőben járunk. A kiírt pályázatok nem mindig a 
legfontosabb területeket érintik, illetve lehet, hogy lehetne jobban is megvalósítani egy-egy 
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pályázatot, de jelenleg ilyen keretek között tudunk mozogni. Azzal azonban egyet tudok érteni, 
hogy a pályázattal elindított mozgalom ne álljon meg 20 hónap után. Örülök, hogy megosztottátok 
velünk a jelenleg titeket aggasztó problémákat, így mi is jobban rálátunk a hétköznapi gondokra. 
 
Dr. Petrovics Antal: 
Mi is köszönjük a meghívást. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs hozzászólás a háziorvosi beszámolóhoz, kérem szavazzunk róla! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 

III. napirend Beszámoló a házi segítségnyújtás működéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A beszámolót előzetesen megküldtük a képviselőknek. Hallhattuk, hogy Dr. Petrovics Antal 
háziorvos jó véleménnyel van a gondozók munkájáról, ahol én is. Van-e kérdés a beszámolóval 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk róla! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a beszámolót elfogadta. 
 
 

IV. napirend A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Mivel a mai testületi ülésre nem készült el az előterjesztés, kérem a napirend elnapolását a 
decemberi testületi ülésre. 
 
Nagy Károly:  
Támogatom. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

V. napirend 2019. évi koncepció elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a gazdálkodási ügyintézőnknek, Gyenesné Fekete Ildikónak. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
A kiküldött anyagból két dolgot szeretnék kiemelni: az egyik, hogy az infláció várhatóan 3% lesz 
2019-ben. Ezzel kapcsolatban kell döntést hozni arról, hogy az önkormányzati szolgáltatások díjai 
követik-e ezt a szintet? Amennyiben igen, akkor a 2019. évi költségvetésben már ezzel a 
változással számolnánk. A másik pedig, hogy 2019-től a béren kívüli juttatások szabályai 
megváltoznak. Az Erzsébet utalvány bérnek megfelelően fog adózni. Három számítást készítettem 
a megfelelő költségvonzattal: 
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1.) A kedvezőtlenül változó 2019. évi adótörvény miatt, ha az önkormányzat szeretné 
megtartani az utalvány nettó értékét (tekintettel arra, hogy bérként adózik az utalvány 
teljes összege) a fenti 34 fővel számolva 7.313.000 Ft-ba kerülne éves szinten. Ez az összeg 
1.572.000 Ft-al emelné meg a költségvetésünket. (A dolgozónak juttatott 15 000 Ft-os 
utalvány esetén a munkabért 5 000 Ft többlet-SZJA terheli.) 

2.) Amennyiben az utalvány bruttó 10.000 Ft értéke marad meg, úgy a dolgozó részére a 
nettó juttatás 6.650 Ft/hó. Ebben az esetben az önkormányzati teher 4.876.000 Ft lenne. 
Ez az összeg 865.000 Ft-al kevesebb mint a 2018. évi. 

3.) Köztes megoldásként választható hogy a munkavállaló a 2018. évi 10.000 Ft helyett 
12.000 Ft-os utalványt kap, melyből a munkavállaló ténylegesen 7.980 Ft-ot kap készhez. 
Ennél a megoldásnál az önkormányzati teher megegyezik az előző évivel. 

 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben 10.000.- forintos béremelést adnánk, akkor is ugyan ezek lennének az adóterhek? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Igen, de ez nem béren kívül juttatás lenne. 
 
Nagy Károly:  
Bonyolítja a helyzetet a köztisztviselők bérének rendezése, illetve, hogy még nincsenek 
információink a minimálbér, illetve garantált bérminimum összegéről. Ha beépítenénk a bérbe, 
ennek a juttatásnak a béren kívüli jellege elveszne. Javaslom, hogy maradjon meg a Cafetéria, 
illetve, hogy a 10.000.- is maradjon meg, még akkor is, ha ez nagyobb önkormányzati költségekkel 
jár.  
 
Szecskő Zsolt: 
Így viszont 1,5 millió forint többletkiadása lesz az önkormányzatnak, amit nem a dolgozóknak 
adunk. Ami a dolgozónál filléres tételként jelentkezik, az nekünk milliós tétel. Úgy gondolom, 
felelősséggel kell gazdálkodnunk.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A problémát abban látom, hogy az állam a közszférától ugyanazt a bérfejlesztést várja el, mint a 
versenyszférától. A versenyszféra ezt az árak emelkedésében érvényesíti. Az állam ezt nem tudja 
sehol érvényesíteni. Az adómértékek évek óta nem emelkedtek, a községnek nincs akkora 
bevétele, hogy versenyben maradjon. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy a 
versenyszférában is munkaerőhiány van. 
 
Nagy Károly:  
Ezért is kellene jobban megbecsülni a saját dolgozóinkat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Meg kell őket becsülni, de valamiért mégsem látom megoldásnak, hogy a pénzünket feléljük. És 
még nem is tartunk a költségvetés tárgyalásánál. Ha elszórjuk a jelenlegi megtakarításunkat, 
miből fogunk utat javítani? Ha pedig a bevétel növelése mellett döntünk, a lakosságot is tudatni 
kell, hogy azért emeljük meg a kommunális adó mértékét, hogy meg tudjuk emelni a béreket.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ezért készült három féle számítás a Cafetéria rendszer megtartására.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Amennyiben pedig teljes mértékben eltörlésre kerülne a Cafetéria, 900.000.- forint/év 
megtakarítása lenne az önkormányzatnak. 
 
Nagy Károly:  
Ha a csökkentés vagy az eltörlés mellett döntünk, csak a dolgozó jár rosszul! 
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Szecskő Zsolt: 
Javaslom, hogy egyelőre legyen a 12.000.- bruttó mértékű Erzsébet utalvány, ezzel az 
önkormányzatnak nincs többletkiadása és majd a költségvetés tárgyalásakor vissza fogunk térni 
rá. Akkor már látni fogjuk összességében, hogy milyen mértékig emelhetjük meg esetleg a 
Cafetériát. Addig még több olyan dolog is közbejöhet, amiről jelenleg még nincs információnk. 
 
Nagy Károly:  
A javaslat tehát az, hogy egyelőre válasszuk az előterjesztésben 3. pontként megjelölt változatot, 
tehát bruttó 12.000.- forint értékű Erzsébet utalványt, a költségvetés tárgyalásakor pedig 
visszatérünk a kérdésre. Mi a képviselő-testület véleménye a szolgáltatási díjak 3%-os emeléséről? 
Szecskő Zsolt: 
Inkább emeljünk évente 2-3%-ot, mint hogy egyszerre legyen nagyobb mértékű emelés. 
 
Már Ágnes:  
Volt az utóbbi években emelés? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akkor most ne foglalkozzunk vele. 
 
Nagy Károly:  
Ha nincs további észrevétel, és el tudjuk fogadni a koncepciót az imént említett változtatásokkal, 
kérem szavazzunk az alábbi 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 az alábbi módosításokkal: 
1. 2019. évi tervezésnél a szolgáltatási díjakat változatlan szinten kell figyelembe venni 
2. a cafetériarendszeren kívüli juttatások az önkormányzat részére többletköltséget nem 
okozhatnak, de a munkavállalók részére változatlan nettó juttatáshoz szükséges többletköltséget a 
rendelettervezetben be kell mutatni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. február 15.” 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2018. (XI. 29.) 
KT határozata 

 
az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról 

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 az alábbi módosításokkal: 
1. 2019. évi tervezésnél a szolgáltatási díjakat változatlan szinten kell figyelembe venni 
2. a cafetériarendszeren kívüli juttatások az önkormányzat részére többletköltséget nem 
okozhatnak, de a munkavállalók részére változatlan nettó juttatáshoz szükséges többletköltséget a 
rendelettervezetben be kell mutatni. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. február 15. 
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VI. Indítványok, egyebek 

2./ Szociális rendelet módosításának megtárgyalása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Amit a tájékoztatóban halottuk, a Pénzügyi és Szociális Bizottság már megtárgyalta az 
előterjesztést és az ő javaslatuk szerint készült el az előterjesztés.  
 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Igen, a jogosultsági feltételek és a juttatások mértéke változott. A születési és temetési támogatás 
egyaránt 25.000.- forintra emelkedik, illetve bizottsági javaslat alapján a temetési támogatás 
megállapításánál nem vizsgáljuk a jövedelmi viszonyokat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondoljuk, hogy ne legyen ilyen jellegű megkülönböztetés, kapja meg minden kérelmező. 
 
Már Ágnes:  
Ha már a születési támogatást is megkapja mindenki, itt se legyen különbségtétel. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben el tudjuk fogadni a szociális rendelet ilyen jellegű módosítását, kérem 
kézfelnyújtással szavazzunk.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2018. (XII. 5.). önkormányzati rendelete  

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 

3./ Zöldhulladék elszállításáról 
 
Nagy Károly:  
November elején szállította el a hulladékkezelő ez évben utolsó alkalommal a zöldhulladékot. 
Mivel azóta pár helyről jelzést kaptam, hogy további zsákokkal termelődött, felmerült a gondolat, 
hogy egy plusz szállítást iktassunk be. Árajánlatot kértem, egy fuvar 130.000.- forint+ ÁFA lenne, 
zsák nélkül.  
 
Már Ágnes:  
Nem tudjuk esetleg megoldani házon belül? Ha zsák nélkül kellene kihelyezni a zöldhulladékot, az 
nagyon megnehezítené a helyzetet. 
 
Szecskő Zsolt: 
A zöldhulladékot nem elég elszállítani, azt kezelni is kell. 
 
Már Ágnes:  
Ha olyan területre vinnénk, ahol szétterítve 1 év alatt le tudna bomlani, talán még a talaj állagát is 
javítaná. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ha ilyen formában el tudnánk helyezni, vagy egy nagy gödörbe beásni, inkább ezt választanám. A 
130.000.- + ÁFÁ-t túlzottnak tartom. 
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Nagy Károly:  
Én sem gondolom ilyen költségek mellett megrendelni a szállítást, de az elvitelhez és kezeléshez 
emberek kellenek.  
 
Már Ágnes:  
Akár megbízási díj ellenében is lehetne 2 embert foglalkoztatni 4 órában. Ez az összeg sem lenne 
annyi, mint amennyit a hulladékkezelő kér. 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, jelenleg a gumiabroncs gyűjtése indokoltabb lenne. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az új hulladékgazdálkodási szerződés megkötésével a plusz szolgáltatás plusz költségekkel jár, 
tehát a gumiabroncs elszállítása is többletköltséget eredményez. 
 
Szecskő Zsolt: 
Viszont ez olyan méretű probléma, amit kezelni kell! 
 
Nagy Károly:  
A gumiabroncs elszállítás költségének utána fogunk járni. Egyelőre a javaslat tehát az, hogy a 
hulladékkezelő bevonása nélkül keressük meg a legjobb megoldást. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

4./ Pesti Levente kérelme 
(Kérelem a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Megkeresett Pesti Levente, hogy szilveszterre kibérelné a pizzéria helyiségét. Úgy gondolom nincs 
akadálya. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs ellenvetés, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Pesti Levente, Gyöngyöstarján, Árpád u. 25. szám alatti lakossal 2018. december 31. és 2019. 
január 1. napjára az önkormányzat tulajdonában álló, Hősök u. 1. volt klubhelyiségére bérleti 
szerződést kössön. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2018. (XI. 29.) 
KT határozata 

 
Pesti Levente helyiségbérleti kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Pesti Levente, Gyöngyöstarján, Árpád u. 25. szám alatti lakossal 2018. december 31. és 2019. 
január 1. napjára az önkormányzat tulajdonában álló, Hősök u. 1. volt klubhelyiségére bérleti 
szerződést kössön. 
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Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

5./ Gyöngyöstarján Községi Sportkör zárórendezvényének támogatásáról 

 
Nagy Károly:  
A Gyöngyöstarjáni Sportkör elnökének meghívását szeretném tolmácsolni a szervezet záró 
rendezvényére, valamint azt a kérelmet, hogy az önkormányzat is járuljon hozzá anyagilag annak 
költségeihez. Javaslom, hogy 20.000.- forintos támogatást biztosítsunk. 
 
Ludányi Ferenc: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs ellenvetés, illetve további észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő 
támogatást 2018. évre 20 000 Ft összegben, az ifjúsági labdarúgó-csapatok 2018. évi 
zárórendezvényére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat költségvetési rendeletének módosításakor az önkormányzat saját bevételeinek 
terhére biztosítsa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 15.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2018. (XI. 29.) 
KT határozata 

 
Gyöngyöstarján Községi Sportkör zárórendezvényének támogatásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő 
támogatást 2018. évre 20 000 Ft összegben, az ifjúsági labdarúgó-csapatok 2018. évi 
zárórendezvényére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: Nagy Károly polgármester  
Határidő: 15 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat költségvetési rendeletének módosításakor az önkormányzat saját bevételeinek 
terhére biztosítsa. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 15. 
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6./ "Gyöngyöstarján" című könyv vásárlásáról 

 
Nagy Károly:  
Megkeresett Bodnár László úr, aki ebben az évben is felajánlana néhány példányt a 
„Gyöngyöstarján” c. könyvéből. Tavaly 10 darabot vettünk, ebben az évben is ennyit javaslok 
ajándékként megvételre. 
 
Már Ágnes:  
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs ellenvetés, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Dr. Bodnár László szerzőtől 10 darab "Gyöngyöstarján" című könyvet vásároljon bruttó  
50 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2018. (XI. 29.) 
KT határozata 

 
"Gyöngyöstarján" című könyv vásárlásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Dr. Bodnár László szerzőtől 10 darab "Gyöngyöstarján" című könyvet vásároljon bruttó  
50 000 Ft értékben. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

7./ A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Amint a kiosztott előterjesztés is tartalmazza, a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló rendelet értelmében módosítani kell a 
szociális étkezés kormányzati funkció elnevezését, ezáltal az alapító okiratot is. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, egyértelmű a módosításra tett javaslat, így amennyiben nincs ellenvélemény, 
kérem szavazzunk a kiosztott határozati javaslatnak megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2018. (XI. 29.) 
KT határozata 

 
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
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(XII.29.) NGM rendelet 2. melléklete szerinti szociális étkeztetést érintő változásokat, valamint a 
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes 
szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az 
Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatán és egyéb dokumentumain a változást vezesse át. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
 

8./ Diákolimpián részt vevő tanulók támogatása 

 
Nagy Károly:  
A napirend előtti pontok között már említést tettem arról, hogy díjátadáson vettem részt, ahol a 
diákolimpián kimagasló teljesítményt nyújtó asztaliteniszezőink részesültek elismerésben. 
Személy szerint nagyon büszke voltam a lányainkra. Őket a Luca nap alkalmával szeretném 
kiemelni és jutalomban részesíteni, illetve ha esetleg tudomásotok van hasonlóan kimagasló 
szinten sportoló helyi gyerekekről, tudassátok, hogy őket is meg lehessen említeni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Oklevelet javaslok, de nem feltétlenül készpénzt. 
 
Nagy Károly:  
A tavalyi évben sport vásárlási utalványt kaptak. Idén is ezt tervezem. Az összegre kérek 
javaslatot. 
 
Ludányi Ferenc: 
10.000.- forintot javasolok. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további javaslat, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak 
megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a diákolimpián sikeres tanulókat 
10 000 Ft-os ajándékutalványban részesíti. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
utalványok beszerzésére és a Luca-napi rendezvényen átadására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2018. december 8.” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2018. (XI. 29.) 
KT határozata 

 
diákolimpián részt vevő tanulók támogatása 




