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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

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

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Babus Edina 
Dr. Lipovszky András (17 óra 20 perctől) 
Ludányi Ferenc 
Ozsvári Dénes képviselők (17 óra 25 perctől) 
 

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

Nagy Ádám bizottsági tag 
Szecskő Tiborné a Mosolyfalva Óvoda igazgatója 
Keszte Tibor a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatója 
Dávid Péter r. őrmester körzeti megbízott 
Baloghné Kocsmárszki Katalin vezető gondozó 
Major Éva gondozó 
Hammer Tünde védőnő 
Gressai Ákos r. őrnagy. őrsparancsnok 
Dr. Petrovics Antal háziorvos 
 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor:  
Nagy tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 képviselőből 4 jelen van, és ennek alapján az ülést megnyitom. Az ülés 
napirendje megegyezik a meghívóban szereplő napirendekkel.  
 
Napirendi javaslat: 

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

Előadó: Kiss Viktor polgármester  
 
2./ Tájékoztató a község közbiztonságáról 

  Előadó: Dávid Péter körzeti megbízott 
   Molnár József polgárőrség parancsnoka 

 
3./ Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásról 
  Előadó: Dr. Petrovics Antal háziorvos 
   Dr. Purger Piroska gyermekorvos, Hammer Tünde védőnő 
 

 4./ Beszámoló a házi segítségnyújtás működéséről 
  Előadó: Baloghné Kocsmárszki Katalin vezető gondozó 
 
 5./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Kiss Viktor polgármester  
 
 6./ 2020. évi koncepció elfogadás 

Előadó: Kiss Viktor polgármester  
 

7./Indítványok, egyebek 
 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
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Van-e valakinek ezzel kapcsolatban javaslata, észrevétele? Ha nincs, kérem kézfeltartással jelezzétek 
annak elfogadását!  
 
Kiss Viktor:  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
Megkérdezem a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a 
képviselő-testület tagjai közül mindenkinek sikerült-e leadni a vagyonnyilatkozatot? Illetve sikerült-e 
mindenkinek regisztrálni a KOMA rendszerben? 
 
Babus Edina: 
Igen. 
 
Kiss Viktor:  
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Nagyné Záper Krisztina Mária és Babus Edina képviselőket. 
Kérdezem, hogy elfogadjátok-e a felkérést?  
 
Nagyné Záper Krisztina Mária: 
Igen. 
 
Babus Edina: 
Igen. 
 
Kiss Viktor:  
Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatommal, kézfeltartással jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyetértett. 

Napirend előtt: 

1./ Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról 

- A Művelődési Ház öltözőjének felújítása megtörtént, a korábban megkötött szerződés 
értelmében kifizettünk 847 ezer forintot. 

- Az öltözőbe az önkormányzat vásárolt két darab mosdókagylót, tartozékaival együtt, amit a 
karbantartók felszereltek. 

- Köztemetőbe vásároltunk három darab gurulós szeméttárolót a használt mécsesek gyűjtésére. 
Ezeket a későbbiekben a rendezvényeknél fogjuk elhelyezni.  

- Falumúzeumhoz faanyagot és festéket vásároltunk, a leomlott falrészlet beépítéséhez. A 
javítási munkák korábban megrendelésre kerültek, a kivitelezés maradt ránk, melynek 
végösszege 889 ezer forint volt.  

- A Dobó utcában vízelnyelő fedelét kicseréltük, helyreállítottuk. 
- A temetőben a pad és kerevet festése megtörtént. 
- Kossuth utcában az útfelújítást napi szinten ellenőriztük, november 20-án a műszaki átadása 

megtörtént. 
- A mozgáskorlátozottak egyesületének 10.000.- forint támogatást utaltunk át. 
- A Szabadság utcából jött egy kérelem, hogy a lakóház és a közterület közötti szakaszt aszfaltos 

útburkolattal szeretnék ellátni. Ehhez a hozzájárulást megadtuk. A munkálatokat önerőből 
végezték. 

- Dr. Petrovics Antal édesanyjának temetésén képviseltem önkormányzatunkat. 
- Kistérségi társulás alakuló ülésén vettem részt jegyző úrral. 
- Az iskolás jótékonysági bálon képviselőtársakkal közösen képviseltük az önkormányzatot.  
- Gyöngyöstarjáni Általános Iskola Márton napi vers- és prózamondó versenyét támogatta az 

önkormányzat. 
- Miller Zoltán művész úrral a szerződés aláírásra került. 
- Környezetbarát útszóró só került megrendelésre, ezzel is felkészülve a téli síkosság-

mentesítésre, ez időközben meg is érkezett. 
- Dél-Mátra Közhasznú Egyesület ülésén vettem részt, ezt követő napon az Egészségügyi 

Társulás alakuló ülésére került sor.  
- A buszmegállónál a zöldterület rendezés, valamint a Rózsa utca végének rendezése megtörtént. 
- November 20-án a Gyöngyös-Mátra Közhasznú Turisztikai Egyesület értekezletén vettem 

részt. 
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- November 22-én Hevesen a diákolimpia díjátadó ünnepségén képviseltem településünket. 
Király Bernadett, Bagi Kata és Kutrucz Kinga vehetett át díjat községünkből. 

- November 28-án, azaz ma délelőtt védelmi bizottsági ülés volt, ahol szintén részt vettem.  
 
Kérem a testülettől tájékoztatásom tudomásul vételét.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

2./ Gyöngyösi Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója 

 
Kiss Viktor:  
Felkérem az igazgató urat, tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Keszte Tibor: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A 2019/2020-as tanév szeptember 2-án rendben megkezdődött. A 
szakos ellátottságunk 100%-os, minden tárgyat megfelelő szakos pedagógus tanítja. Áttanító 
pedagógus egy rajztanár van. Szeptember 23-tól Molnár Károly volt gyöngyöspatai intézményvezető 
főállásban oktat matematika tárgyat nálunk, én pedig heti két alkalommal áttanítok Gyöngyöspatára.  
A programokról, versenyekről. Október 1-jén a Zene Világnapját ünnepeltük meg Borik Ildikó tanárnő 
vezetésével, Ozsvárt Katica, Szita Jázmin és Szőke Viktória hangszeres produkcióival és valamennyi 
diák közös énekével. Október 2-án a könyvtárban író-olvasó találkozó volt, Kovács Attila íróval 
találkozhattak a gyerekek, megismerkedhettek a korosztályuknak írt könyveivel. Még aznap iskolánk 
nyolcadik osztályos tanulói közül páran részt vettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert 
Szakközépiskolája által szervezett gasztronómiai versenyen. Kolbászos lecsót főztek bográcsban, illetve 
további étkeket, valamint a tálaláshoz díszasztalt készítettek, elnyerve a legtisztább konyha címet. 
Sándorné Paulik Erika az Állatok Világnapja alkalmából játékos vetélkedőt szervezett a felső 
tagozatosoknak. Október 3-án az alsó tagozat színházlátogatáson vett részt. A Bonbonetti 
csokoládégyár látogatására is több gyermek ment el. Az aradi vértanúk emléknapján Borik Ildikó 
tanárnő vezetésével színvonalas ünnepi megemlékezést tartottak a gyerekek. Az 1956-os forradalomról 
is megemlékeztünk október 22-én, Dr. Lipovszki András gyerekekhez szóló zenés előadásával, valamint 
a 8. osztályos tanulók műsorával. Az alsósok Halloween váró tökös bulit tartottak október 22-én, 
jelmezverseny, tökfaragás, kézműves foglalkozás, esti vetítés és disco is volt, a legkisebbek kivételével 
ott alvós volt a program. 
Magyar nyelv és irodalomból megyei szép kiejtési versenyen voltak tanulóink. Ötödik osztályból Novák 
Lili ötödik, Kiss Virág hetedik, Nyári Aliz nyolcadik helyezett lett. Hatodik osztályból Tóth Hanna 
második lett, Pászti Zsombor ötödik, Erdős Anna hatodik.  
Körzeti szép kiejtési versenyen Jászárokszálláson voltak tanulóink, Galambos Eszter és Szőke Viktória 
hetedikes tanuló. A Márton napi vers- és prózamondó versenyen közel 70 tanuló vett részt a 
tankerületi és a gyöngyöstarjáni általános iskolából. A zsűri szerint is nagyon színvonalas versenyen 
tanulóink szép eredményeket értek el. Prózában Ozsvári Bendegúz első, Pető Mercédesz második, 
Jancsó Gabriella harmadik helyezett lett, Pászti Zsombor és Nagy Annabella különdíjat kaptak. Vers 
kategóriában Tóth Hanna második és Kovács Márton harmadik lett. Itt szeretném megköszönni az 
önkormányzat támogatását, köszönjük szépen.  
Ugyanezen a napon egy három fordulós matematika verseny első fordulóján vettek részt a felsős 
tanulók a felsővárosi iskolában, ennek tavasszal lesz a harmadik fordulója. Egy korábbi EFOP-os 
múzeumpedagógiai programban is részt veszünk, szeptemberben ötödik osztályosok voltak egy öt 
napos délelőtti napközis foglalkozáson a gyöngyösi Mátra Múzeumban, ezen kívül az összes felsős öt 
alkalommal hetente két órás foglalkozáson vesz részt. Mivel ez délelőtti program, jeleztem a 
kapcsolattartónak, hogy a jövőben ezen változtatni kellene, hogy az öt óra elmaradása nagy kiesést 
jelent. Ígéretet kaptam arra, hogy a jövőben déltől vagy legkésőbb egy órától tartják ezeket a 
foglalkozásokat. A program 2023-ig tart és nagyon jó, a múzeum profiljába tartozó témák vannak, pl. 
ősmaradványok szerepe, élőhely környezet, klímaváltozás okai, -hatásai, élőlények szárazon, vízen, stb.   
Az iskolában a működési feltételek adottak, a tankerület rendben fizeti a béreket, közüzemi számlákat. 
Nincs elmaradás. Jeleztem a felső szinten történt beázást feléjük, a felújítást végző vállalkozót a 
tankerület megkereste, kérte, hogy jöjjön ki és mérje fel a helyzetet, adjon árajánlatot az időleges 
javításra, de még nem kaptam visszajelzést.  
 
Kiss Viktor:  
Van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz? 
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Babus Edina: 
Nekem egy kérésem lenne. Nagyon szép eredményekről hallottunk és tudunk. Ezeket nem lehetne 
feltenni a honlapra? Iskolaválasztás előtt nagyon sokat informálódnak honlapokról és ezzel talán 
vonzóbbá tudnánk tenni iskolánkat. 
 
Keszte Tibor: 
A Hírmondóban meg szoktak jelenni ezek az eredmények, de majd a honlapra is fel fogjuk tenni. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönjük a tájékoztatást. 
 

3./ Mosolyfalva Óvoda tájékoztatója 

(Tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Köszönjük, van-e kérdés vagy észrevétel? 
 
Babus Edina: 
Látható már, hogy a következő években hogyan alakul a gyermeklétszám az óvodában? 
 
Szecskő Tiborné: 
A nagycsoportban 18 fő van jelenleg, a középsőben 13-14-en vannak, itt már majd lehet probléma. A 
kiscsoportban egyáltalán nincs gond, mivel 25-en vagyunk. 
 
Kiss Viktor:  
Van-e még más kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a tájékoztatókról! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a tájékoztatókat tudomásul vette. 
 
Kiss Viktor:  
Igazgató úr jelezte, hogy korábban el kell mennie, nem tartjuk fel, köszönjük a részvételt, további jó 
munkát kívánunk. 
 
Keszte Tibor: 
Köszönöm. 

4./ Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 

 
Kiss Viktor:  
Kérem a bizottság elnökét, tájékoztasson az október óta eltelt időszak munkájáról! 
 
Babus Edina: 
Két bizottsági ülésünk volt, az egyik szociális, ahol települési támogatásokat tárgyaltunk, illetve a Bursa 
Hungarica pályázatokat bíráltuk el. Itt született javaslat a szociális rendelet módosítására, amelyet a 
képviselő-testület elé terjesztettünk. A második ülésünkön inkább pénzügyi témákat vitattunk meg, 
köztük a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására, illetve a 2020. évi koncepcióra vonatkozó 
előterjesztéseket, mindkét témát megtárgyalásra és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. A 
koncepcióhoz annyi módosítást javasoltunk, hogy egyes szolgáltatási díjak megemelését javasolja a 
Pénzügyi bizottság. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönjük a tájékoztatást. A Kulturális, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatóját következő 
alkalommal meghallgatjuk, mivel nincs itt a bizottság elnöke. Áttérnénk az első napirendünkre. 
 
(17 óra 20 perctől Dr. Lipovszky András képviselővel kiegészülve folytatódik az ülés.) 
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I. Napirend Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

 
Kiss Viktor:  
A lejárt határidejű határozatok esetében a jelenlegi képviselő-testület által meghozott határozatokat 
ismertetném. 

- 66/2019. (X. 29.) alpolgármester-választáshoz ad hoc bizottság megválasztásáról. 
Megválasztása megtörtént. 

- 67/2019. (X. 29.) alpolgármester megválasztásáról. Megválasztásra került. 
- 68/2019. (X. 29.) polgármester illetményének megállapításáról. Döntés született. 
- 69/2019. (X. 29.) alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról. Megállapítottuk. 
- 70/2019. (X. 29.) Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökéről és 

tagjairól. Megválasztottuk. 
- 71/2019. (X. 29.) Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság elnökéről és tagjairól. 

Határoztunk. 
- 72/2019. (X. 29.) helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításának 

véleményezéséről. A véleményezési anyagokat megküldük a véleméynező szervek részére, 
közzétettük a faliújságon, interneten, és lakossági fórumot tartottunk.  

- 73/2019. (X. 29.) Mátra Art and Music Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről. 
A szerződés aláírásra került. 

- 74/2019. (X. 29.) Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása. A meghatározott 
10.000.- forintot elutaltuk.  

- 75/2019. (X. 29.) munkaterv módosításáról. A munkaterv módosításra került, december 12-én 
kerül megtartásra a testületi ülés. 

- 78/2019. (XI. 7.) Márton napi versmondó verseny támogatása. A kért összeget, számla 
ellenében kifizettük. 

- 80/2019. (XI. 7.) Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltóegyesület bérleti szerződésének 
módosítása. A szerződés módosítása megtörtént. 

- 81/2019. (XI. 7.) TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési 
eljárásról. A közbeszerzési eljárás megindításra került, műszaki ellenőr kiválasztása 
megtörtént, az ajánlattételi határidő december 2. A közbeszerzési eljárásról szóló döntés 
várhatóan a december 12-i ülésen fog megszületni. 

Kérem a képviselő-testülettől a lejár határidejű határozatok tudomásul vételének jóváhagyását 
kézfelemeléssel jelezzétek! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Átruházott hatáskörben 4 fő részére történt születési és 4 fő részére temetési támogatás megállapítása. 
 

II. Napirend Tájékoztató a község közbiztonságáról 

 
Kiss Viktor:  
Felkérem Gressai Ákos rendőr őrnagy urat, gyöngyöspatai őrsparancsnokot, tartsa meg tájékoztatóját. 
 
(17 óra 25 perctől Ozsvári Dénes képviselővel kiegészülve folytatódik az ülés.) 
 
Gressai Ákos: 
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Mindig szeretek Gyöngyöstarjánba járni, mivel ez egy nyugodt 
falu. Úgy is szoktam nevezni, hogy a béke szigete. 2018. évben összességében a rendszerünk szerint – 
ami nem csupán az adott évben történ bűncselekményeket számolja, hanem a bíróság által befejezett 
ügyeket is – 22 ügy volt, ami végeredményben 15 ügy volt, ami nem tekinthető soknak. Jelen állás 
szerint – mai napig bezáróan – 2019-ben 14 ügy van, ebből 5 országos szintű (pl. internetes csalás vagy 
személyes adatokkal való visszaélés).  
A 2018-as év, a korábbiakhoz hasonlóan, viszonylagos nyugalomban telt. A kapitányságon viszont 
jelentős változások történtek, melyek jelenleg is folyamatban vannak. Elmondható, hogy a gyöngyösi 
kapitányság a legjobbak között van, amiben nagy szerepe van minden egyes kollégának, jelesül a 
körzeti megbízottnak is, aki nem csak Gyöngyöstarjánban lát el szolgálatot, hanem a Gyöngyöspatai 
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Rendőrőrshöz tartozó településeken is. A legnagyobb gondot a súlyos létszámhiány okozza, bár a 
teljesítményen ez nem látszik, köszönhetően a kollégák kitartó munkájának. Nagyon nagy számú 
túlórák vannak, ami embert próbáló és sokszor a családi élet rovására megy. Átcsoportosításokkal 
próbálunk terheket levenni a vállukról és bízunk abban, hogy a jövőben vonzóvá válik a rendőri munka 
és fel tudjuk tölteni a létszámot. Amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok. Ha nincs, én szeretnék 
kérdezni. Elsőként, hogy tervbe volt véve a körzeti megbízotti iroda kialakítása. Ezzel kapcsolatban mit 
lehet tudni? 
 
Kiss Viktor:  
A Hősök u. 1. szám alá volt betervezve, azonban van még tennivaló a helyiség állapotával kapcsolatban. 
Amennyiben a jövő évben a Magyar Falu program keretében tudunk pályázni szolgálati lakás 
felújítására, a jelenlegi ingatlant is át lehet alakítani és akkor ide költözhetne az iroda is. Mérlegelni 
kell, hogy melyik megoldás kivitelezhető és melyik lenne a legjobb. Ebben az évben azonban nem 
tudunk a körzeti megbízott részére irodát biztosítani. 
 
Gressai Ákos: 
A nem jól működő kamera-rendszerrel kapcsolatban milyen elképzelések vannak? 
 
Kiss Viktor:  
A kamera rendszámfelismerő rendszere 1,5 éve nem működik. Az általános karbantartást sem végezték 
el rajta. Azonban egyéb problémák is adódtak. Újra kell tervezni, be kell jelenteni, illetve 
engedélyeztetni kell. A rendszer bővítése is tervben van, erre is szeretnénk pályázatot találni, mivel 
önerőből ennek kivitelezése nem megvalósítható. 
 
Gressai Ákos: 
A polgárőrséggel kapcsolatban milyen tervek vannak? Megoldható lenne- e a támogatásuk, mivel nagy 
segítséget jelentenének a körzeti megbízottnak. 
 
Kiss Viktor:  
A polgárőrségben lévő belső konfliktust kell elsőként kezelni. Korábban toborzásról is volt szó, de a 
fejleményekről nem tudunk. Nyilván nagy segítség lenne a körzeti megbízottnak és jól szervezett, 
hatékony polgárőrség működése. Ehhez anyagi támogatás is jó lenne, és kérnénk a rendőrség 
segítségét is, hogy amennyiben pályázat keretében történő támogatás lehetőségéről információjuk 
lenne, juttassák el hozzánk. A szándék maximálisan megvan mindhárom kérdéses terület 
megoldásában, de nem ebben az évben önkormányzati önerőt nem tudunk biztosítani.  
 
Gressai Ákos: 
A toborzás nagyon jól hangzik. Akár a Luca napon is lehetne már kitelepülni és megkezdeni a 
népszerűsítést. Ebben mi is tudnánk segíteni, hoznánk eszközöket, szóróanyagot.  
 
Kiss Viktor:  
Erről még beszélni fogunk. A körzeti megbízott részére nagy segítség lenne egy működő polgárőrség, 
viszont az is nagyon jó lenne, ha a körzeti megbízottunk minél többet lenne a faluban. Van más kérdés 
vagyészrevétel? 
 
Dr. Lipovszky András: 
Az illegális szemétlerakással kapcsolatban lenne egy felvetésem. A mezőőri szolgálat idején még fel 
tudtuk számolni ezeket a lerakó helyeket, azonban mióta az megszűnt, egyre több helyen lehet 
felfedezni újra azokat. Milyen jellegű megoldásokat lehetne erre találni? 
 
Kiss Viktor:  
A körzeti megbízottnak milyen tapasztalatai voltak a mezőőrséggel kapcsolatban? 
 
Dávid Péter: 
Az elődöm jókat mesélt róluk. Elmondható az is, hogy fűtési szezonban nagyon sok lopás történik 
külterületen, amit szintén a mezőőrök tudtak elsőként észlelni.  
 
Gressai Ákos: 
Civil kezdeményezést el tudok képzelni a polgárőrségen belül (amennyiben nincs mezőőrség), akik 
felderíthetik az illegális lerakó helyeket, de a polgárőrség keretén kívül nem lehet ilyen tevékenységet 
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végezni. Annál is inkább, mivel míg a hulladéklerakás szabálysértésnek minősül, a veszélyes hulladék 
lerakása már bűncselekménynek. Ennek megállapításához pedig szakértő bevonása szükséges. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az államigazgatás átszervezésével lehetett hallani, hogy a szabálysértési ügyek átkerülnek a 
rendőrséghez.  
 
Gressai Ákos: 
Ez igaz.  
 
Kiss Viktor:  
Van-e még kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a tájékoztató tudomásul 
vételéről! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

III. napirend Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásról 

 

1./ Védőnő tájékoztatója 

(Tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A tájékoztatót megküldtük a képviselőknek, megkérdezem a védőnőt, hogy van-e kiegészítése? 
 
Hammer Tünde: 
Létszámadatokkal szeretném kiegészíteni a megküldött tájékoztatót. Jelenleg 12 kismamám, 20 
csecsemő,1-3 éven aluli gyermek 28 van, 3-6 éves 68 fő és iskolás korú 118 fő. 2019-ben 20 fő született 
(és még várható 1, esetleg 2), 2018-ban 15, 2017-ben 14, 2016-ban 21, 2015-ben 24, 2014-ben 13, 2013-
ban szintén 13 és 2012-ben 19 gyermek született. Ez a hullámzás mindig is megvolt, nagy átlagban 20 
főt lehet számolni. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönjük.Van-e kérdés a védőnőhöz? 
 
Dr. Lipovszky András: 
Nekem csak egy megjegyzésem lenne. Azokat a házakat, amelyeket mostanában adnak el a faluban, 
szinte minden esetben gyermekes családok veszik meg, ami nagy jó. 
 
Hammer Tünde: 
Igen, el lehet mondani, hogy van mozgás a faluban. Voltak, akik elköltöztek, de szerencsére sok 
gyermekes család költözik be. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a tájékoztatót elfogadta. 

2./ Háziorvos tájékoztatója 

 
Kiss Viktor:  
Felkérem a jelenlévő Dr. Petrovics Antal háziorvost, tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Dr. Petrovics Antal: 
A legnagyobb változás a korábbiakhoz képest, hogy új körzeti nővér dolgozik mellettem, akivel 
maximálisan meg vagyok elégedve. A faluban dolgozó két gondozó munkája óriási jelentőségű, mivel 
nagyon idősödik a lakosság és sokan egyedül élnek. A jövőben több gondozóra lesz szükség. A 
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legnagyobb problémát a mozgásszervi betegségek jelentik, illetve az életmód, amin sajnos nagyon 
nehéz segíteni. Egészségesebben kellene élnünk. Országos szinten is elmondható az, ami helyi szinten 
tapasztalható, hogy technikai- és emberhiánnyal küzd az egészségügy. A feltorlódott munkák, betegek 
miatt az orvosok közötti kommunikáció is hiányos, nekünk is alkalmazkodni kell a kialakult 
helyzethez, ami sokszor nem egyszerű. Ugyanakkor a betegek részéről is teljesen más hozzáállás 
tapasztalható, mint volt néhány évvel ezelőtt. Ezért is lenne jó még több házhoz járó gondozó, aki 
legalább figyelne az idős, beteg emberekre. A jelenleg fennálló egy orvos-egy ápoló nem tudja teljes 
mértékben felölelni az egész falut. Nem is beszélve azokról a szomszédos községekről, ahol vagy 
megszűnt a háziorvosi praxis, vagy tartós helyettessel oldják meg az ellátást, ami sok szempontból nem 
jó. A gyöngyösi ügyelet ellátása sem működik megfelelően és nincs kapcsolat más társ szervekkel. 
Szerencsére még Gyöngyöstarján jó helyzetben van a három szakasszisztenssel. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönjük a tájékoztatást. Amennyiben nincs kérdés, képviselő-testülettől a tájékoztató tudomásul 
vételének jóváhagyását, kézfeltartással jelezzétek! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a tájékoztatót elfogadta. 
 

3./ Gyermekorvos tájékoztatója 

(Tájékoztató a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A gyermekorvos beszámolóját korábban megküldtük. A doktornő sajnos nem tudott ma eljönni. 
Amennyiben el tudjuk fogadni az írásbeli tájékoztatót, kérem a képviselő-testülettől a tájékoztató 
tudomásul vételének jóváhagyását, kézfeltartással jelezzétek. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a tájékoztatót tudomásul vette. 

IV. napirend Beszámoló a házi segítségnyújtás működéséről 

(Beszámoló a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Van-e kérdés, kiegészítés a beszámolóhoz? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testülettől a 
beszámoló tudomásul vételének jóváhagyását, kézfeltartással jelezzétek! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a beszámolót tudomásul vette. 
 
Nagy Ádám bizottsági tag eskütétele 
 
Kiss Viktor:  
Felkérem Nagy Ádámot, a Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagját az eskü letételére, és 
egyben megkérem a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel.  
 
E s k ü t é t e l 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 7. melléklete) 
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V. napirend A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Amint hallottuk, a pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy 
van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testülettől a 
költségvetési rendelet módosításának elfogadását, kézfeltartással jelezzétek! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta 
a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását. A képviselő-testület az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XII. 3.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 

20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 

2019. 10. 31-i költségvetési beszámoló 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A költségvetési beszámolóval kapcsolatos előterjesztéssel összefüggésben van-e kérdés vagy észrevétel? 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testülettől a költségvetési beszámoló elfogadását, kézfeltartással 
jelezzétek! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a költségvetési beszámolót elfogadta. 
 

VI. napirend 2020. évi koncepció elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Az előterjesztéshez képest, a 2020. évi koncepcióra vonatkozóan kiegészítéseink lennének. Ennek 
ismertetéséhez átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A 2020. évi koncepciót a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolta azzal, hogy a 2020. évi szolgáltatási díjaknál az infláció mértékének megfelelő emelést 
javasol. Az erre vonatkozó előterjesztés a 2019. december 12-i képviselő-testületi ülésre fog elkészülni. 
Ez már tartalmazza azokat a rendeletmódosításokat, illetve határozati javaslatokat, amelyek 
szükségesek a változtatások bevezetéséhez. Arról is volt szó, hogy az étkeztetési térítési díj, házi 
segítségnyújtásnak a díjai most nem emelkednek, 2020. első negyedévében várhatóak ezeknek a 
térítési díjaknak a felülvizsgálatai, illetve az intézményi térítési díjaknak a megállapítása. Ezeket majd 
akkor fogja felülvizsgálni a képviselő-testület. A koncepció elfogadásánál több olyan témakör van, ami 
ki lett küldve a képviselő-testületnek és megtárgyalásra, valamint elfogadásra javasoljuk a képviselő-
testületnek.  
Elsőként egy árajánlat lett kiküldve az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásáról. Olyan árajánlatot 
kaptunk a jelenlegi szolgáltatótól, amely intézményekre lebontva tartalmazza az adatvédelmi 
tisztviselői feladatok ellátását. Ez éves szinten összesen 500.000.- forint. Viszont érkezett javaslat 
ugyanettől a cégtől arra vonatkozóan is, saját dolgozói körből betanítanának egy adatvédelmi 
tisztviselőt, a képzés díja 122.000.- forint, ami értelemszerűen kevesebb lenne és hosszabb távon 
kifizetődőbb lenne. A képviselő-testületnek azonban mégis azt javaslom, hogy továbbra is külsős 
személy lássa el az adatvédelmi feladatokat, egyrészt ő külső szemmel nézi az intézményeinket, ezáltal 
jobban észrevesz olyan hibákat az adatkezelésünkben, amit ki kell küszöbölni. Másrészt amennyiben 
saját dolgozó látja el a feladatot, konfliktushelyzetek merülhetnek fel, valamint a folyamatos 
jogszabálykövetés, illetve változások figyelése nagymértékben akadályozhatja a saját munkakörének 
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ellátását. Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletbe az árajánlat 
szerinti költségekkel tervezze be a feladatellátást. 
 
Dr. Lipovszky András: 
Az árajánlat reális adatokat tartalmaz? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Reálisak az árak, mert amikor elindult a GDPR feladatok ellátásának kötelezettsége, 3-4 árajánlatból 
választottuk ki ezt a céget úgy, hogy ehhez képest a többi árajánlat 1,5-2 millió forintnál kezdődött. Ők 
egy mátraszentimrei, mondhatni kis cég, a szakembereit felkészültnek találjuk, több önkormányzattal 
állnak kapcsolatban, akik szintén elégedettek a munkájukkal. Úgy gondolom, hogy ár-érték arányban 
ez az árajánlat megfelelő. 
 
Kiss Viktor:  
Korábban beszéltem jegyző úrral és elmondtam, hogy én azt is reálisnak tartanám, ha saját dolgozót 
küldenénk el erre a képzésre, és talán a fennmaradó összeget bekalkulálni a bérébe, mivel plusz 
munkafeladatot lát el. Abban azonban igaza van a jegyző úrnak, hogy egy külsős személy talán jobban 
észreveszi a hibákat. Az éves szintre lebontott költségek között nagy különbségek vannak.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Jelenleg nehéz azt megítélni, hogy annak, hogy külsős vagy belsős emberrel látjuk el a feladatot, milyen 
hosszú távú következményei lehetnek. A külsős feladatellátást tekintve mindig azon az állásponton 
vagyok, hogy szerződés alapján a felelősség vállalása is a külsős cégen van. Véleményem szerint a 
kockázatkezelés hatékonyabb, ha külsős cég látja el a feladatot. 
 
Babus Edina: 
Ez rögzítve van a szerződésben? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Bár most nincs előttem a szerződés, de nyilván a Polgári Törvénykönyv alapján le lehet ezt fektetni. Ha 
saját felelősségi körben történik a károkozás, akkor a megbízottnak, illetve a vállalkozónak kell a kárt is 
fedezni.  
 
Ozsvári Dénes: 
Hány éve látja el ezt a feladatot ez a külsős cég? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tavalyi évtől. 
 
Ozsvári Dénes: 
A cégtől ide jönnek és átnéznek iratokat, anyagokat vagy tanácsot is adnak?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Adatvédelmi szabályzat készült az intézményekre – önkormányzatra, óvodára és hivatalra – 
vonatkozóan, az adatvagyon leltár felállítása folyamatban van. Ez tartalmazza, hogy az intézmények 
milyen típusú adatokat, milyen módon kezelnek. A cég képviselői tartottak egy rövid képzést is a 
dolgozóknak ezzel kapcsolatban, kitértek arra is, hogy mire érdemes figyelni. 
 
Ozsvári Dénes: 
Nem lenne hatékonyabb, ha oktatásokat tartanánk több személy részére? Nagyfokú változások vannak 
ezekben a jogszabályokban? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Annyira változik, mint az összes többi jogszabály.  
 
Dr. Lipovszky András: 
A külsős cég mindenképpen jó abból a szempontból, hogy a felelősség is őt terheli. Azonban 
amennyiben ez nincs megjelölve a szerződésben, mindenképpen a képzést javaslom. 
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Babus Edina: 
A kérdés, hogy intézményen belül ki vállalná a felelősséget? Különösen akkor nehéz ezt a feladatot 
ellátni, ha az illető nem kompetens a másik dolgozó vagy a vezető munkakörében.  
 
Szecskő Tiborné: 
Ez a feladatellátás olyan szintű papírmunkával jár, hogy személy szerint nem kívánom egyetlen 
dolgozómnak sem. 
 
Kiss Viktor:  
Javaslom, hogy az árajánlatban szereplő költségeket tervezzük be a költségvetésbe és ha változtatni 
szeretnénk, később is dönthetünk másként. Talán még lehetne más cégeket is megkérdezni ahhoz, 
hogy össze tudjuk hasonlítani az árakat. 
 
Babus Edina: 
Tájékozódási jelleggel kérhetek árajánlatot. 
 
Kiss Viktor:  
Köszönöm. Jegyző úr, vannak még további kiegészítések a koncepcióhoz? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A másik, koncepcióval kapcsolatos döntés a hivatalon belüli képzési költségeket illeti. Állam általi 
előírás, hogy a hivatal dolgozói továbbképzésen vesznek részt, és ezért normatívát fizetünk a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemnek. Ezek legtöbbször e-learning képzések. Viszont vannak olyan képzések, 
amelyek ebbe a továbbképzési normatívába nem tartoznak bele, ilyen például az anyakönyvvezetői 
képzés, amit a normatíván felül kell fedezni. A hivatalon belül 2020-ban megpróbálok még egy 
anyakönyvvezetőt kiképeztetni, jelenleg két fő van, amelyből egy fő nyugdíj előtt áll, ezért indokolt 
további személyt kiképezni anyakönyvvezetői feladatok ellátására. Ennek költsége az idei évben bruttó 
116.000.- forint volt. Javaslom a 2020. évre ezt az összeget betervezni. 
További, koncepciót érintő javaslat a 2020. évi rendezvényterv, amit a kulturális bizottság megtárgyalt 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Az éves rendezvényterv összköltsége bruttó 5,6 millió 
forint, amely nem egy összegben jelentkezik. A koncepciónál el kell dönteni, hogy ezt a forrást az 
önkormányzat biztosítja-e a rendezvények megszervezésére. 
 
Ozsvári Dénes: 
Maratoni munkamegbeszélésen alakult ki az a fő csapásirány, amely a 2020. évi rendezvénytervben 
szerepel, amely kiindulópontként szolgál egyelőre, a pontosítást a későbbiekben elvégezzük. A 
költségek tekintetében azonban változás már nem várható.  
 
Dr. Lipovszky András: 
A szervezés, illetve lebonyolítás feladataira külsős, segítőkész emberek bevonását tervezzük, de nagy 
vonalakban már rendelkezésre áll a rendezvényterv. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A végleges rendezvénytervet kérjük terjessze be a bizottság a képviselő-testület elé, hogy el lehessen 
fogadni. 
 
Nagyné Záper Krisztina Mária: 
Jó lenne minél hamarabb látni a tervet. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Több helyről igény van arra, hogy a 2020. évi rendezvényeket már korábban közölje az önkormányzat, 
akár turisztikai szervezetekkel, akár más érdeklődőkkel. A koncepció elfogadásakor kérem vegye 
figyelembe a képviselő-testület, hogy amennyiben 2020. évben is lesz nyugdíjba vonuló dolgozó, 
részére jutalmat fizethessen ki az önkormányzat, illetve intézménye.  
 
Babus Edina: 
Akikről egyelőre tudunk, hogy nyugdíjba készül, név szerint Ludányi Zoltánné és Pálosi Györgyné, 
tudjuk, hogy mikortól nem dolgoznak már? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ludányiné szeptembertől nem dolgozik, Pálosiné pedig májustól kezdi meg felmentését. 
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Babus Edina: 
És van arra mód, hogy az utódjuk be tudja tanulni a munkaköröknek megfelelő munkafolyamatokat? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Amennyiben a képviselő-testület biztosítja az anyagi fedezetet az átmeneti időszakra, akkor igen. Ha a 
testület úgy dönt, hogy ezt a költséget vállalja, a párhuzamos időszakokra eső bérköltséget kiszámoljuk 
és a 2020. évi költségvetésbe már ezt az összeget is szerepeltetni fogjuk.  
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Azt azért figyelembe kell venni, hogy az átfedési időszakra szokták tervezni az elmenő dolgozók a 
szabadságuk kivételét, ezért érdemesebb nagyobb ciklust betervezni.  
 
Ozsvári Dénes: 
Az erre az időszakra eső költségeket mindenképpen be kell tervezni a költségvetésbe.  
 
Kiss Viktor:  
Köszönöm. Kérem a képviselő-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, szavazzunk az alábbi 
határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2020. 
évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendeletét készítse el és a polgármestert, hogy azt terjessze a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és 
Településfejlesztési Bizottság elé az alábbi módosításokkal: 
1. az önkormányzati rendeletben és határozatban megállapított szolgáltatási díjak emelését a 3,4 %-os 
infláció összegének megfelelően kell tervezni, 
2. az önkormányzat és intézményeiben az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására évi nettó 504 
000 Ft-ot biztosítani kell, továbbá meg kell vizsgálni, hogy a feladatellátást külső cégen keresztül vagy 
saját dolgozóval lássák el az intézmények, 
3. a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 1 fő anyakönyvvezető képzési költségeit 
bruttó 116 000 Ft összegben biztosítani kell, 
4. az Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervének költségeit a költségvetésben bruttó 5 600 000 Ft 
összegben biztosítani kell, 
5. a költségvetés tervezetében ki kell mutatni, hogy a 2020. évben megszűnő jogviszonyok mellett a 
munkavégzés alóli felmentés és a szabadságok kiadása figyelembevételével a folyamatos feladatellátás 
hogyan biztosítható az engedélyezett létszámkeret időszakos emelésével, a munkakör átadás-átvétel 
biztosításával. 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. február 14. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2020. évi díjak emeléséhez szükséges 
előterjesztést a Képviselő-testület részére készítse el. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. december 12.” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
az önkormányzat 2020. évi koncepciójáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2020. 
évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendeletét készítse el és a polgármestert, hogy azt terjessze a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és 
Településfejlesztési Bizottság elé az alábbi módosításokkal: 
1. az önkormányzati rendeletben és határozatban megállapított szolgáltatási díjak emelését a 3,4 %-os 
infláció összegének megfelelően kell tervezni, 
2. az önkormányzat és intézményeiben az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására évi nettó 504 
000 Ft-ot biztosítani kell, továbbá meg kell vizsgálni, hogy a feladatellátást külsős cégen keresztül vagy 
saját dolgozóval lássák el az intézmények, 
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3. a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 1 fő anyakönyvvezető képzési költségeit 
bruttó 116 000 Ft összegben biztosítani kell, 
4. az Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervének költségeit a költségvetésben bruttó 5 600 000 Ft 
összegben biztosítani kell, 
5. a költségvetés tervezetében ki kell mutatni, hogy a 2020. évben megszűnő jogviszonyok mellett a 
munkavégzés alóli felmentés és a szabadságok kiadása figyelembevételével a folyamatos feladatellátás 
hogyan biztosítható az engedélyezett létszámkeret időszakos emelésével, a munkakör átadás-átvétel 
biztosításával. 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. február 14. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2020. évi díjak emeléséhez szükséges 
előterjesztést a Képviselő-testület részére készítse el. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. december 12. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A koncepcióhoz kapcsolódik még a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.) 
 
A megküldött előterjesztésben egy rendelettervezet található, amely szerint 2020. évben a 
köztisztviselői illetményalap összege 46.380.- forint, illetve az illetménykiegészítés a 2016 óta 
megállapítottakhoz képest változatlan. 
Kiss Viktor:  
Kérem a képviselő-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, szavazzunk a megküldött 
rendelettervezet alapján! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta 
a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelettervezetet. A 
képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XII. 3.) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

 
(Rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A Mosolyfalva Óvoda vezetője kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyet előzetesen 
megküldtünk a testületnek. 
(Kérelem és határozati javaslat a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.) 
 
A kérelem az óvodánál keletkezett bérmaradvány szétosztásáról szól. Külön kérelem nélkül, a hivatali 
és az önkormányzati dolgozók között is van lehetőség a keletkezett bérmaradvány szétosztására. 
Személy szerint támogatom ezen összegek szétosztását, hiszen a dolgozók sokszor erőn felül 
teljesítenek, így náluk jobban senki nem érdemli meg ezen juttatásokat. Kérem a tisztelt képviselő-
társakat, velem együtt támogassák ezen kezdeményezést, a Mosolyfalva Óvoda, a Hivatal és az 
Önkormányzat dolgozóinak lelkiismeretes munkáját ezzel is elismerve. Van-e kérdés vagy észrevétel az 
előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a kiosztott határozati javaslatnak 
megfelelően! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
2019. évi bérmaradvány felhasználása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
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Hivatal és Mosolyfalva Óvoda költségvetési szervnél 2019. évi bérmaradvány felhasználásáról és az 
alábbi határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület a polgármester részére engedélyezi Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
költségvetési szervnél bruttó 1 098 000 Ft és járulékai erejéig a bérmaradvány felhasználását. 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2019. december 20. 
2. A Képviselő-testület a jegyző részére engedélyezi Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetési szerv székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők részére bruttó 1 008 000 Ft és járulékai 
erejéig a bérmaradvány felhasználását. A juttatáshoz szükséges fedezet átcsoportosítására 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatától és a Mosolyfalva Óvodától Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetési szervhez a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2019. december 20. 
3. A Képviselő-testület az igazgató részére engedélyezi a Mosolyfalva Óvoda költségvetési szervnél 
bruttó 2 482 000 Ft és járulékai erejéig a bérmaradvány felhasználását. 
Felelős: Szecskő Tiborné igazgató 
Határidő: 2019. december 20. 
4. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a bérmaradvány felhasználását a 2020. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2020. február 14. 
 
Kiss Viktor:  
5 perc szünetet rendelek el. 
 
(Az ülés a szünetet követően folytatódik.) 
 

VII. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási megállapodás 
módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A 2019. október 13-i választásokat követően indokolt a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi 
Társulása társulási megállapodását felülvizsgálni, melynek szövegét az előterjesztéshez csatoltam. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A társulás újjáalakulását követően elnökként Kiss Viktor polgármester urat választották, 
Gyöngyöstarján a székhely. A társulási megállapodás két részletben történik, mivel a társulási 
megállapodásokat az abban részt vevő valamennyi településnek minősített többséggel el kell fogadni. 
És mivel van benne egy meglehetősen érzékeny, anyagiakat érintő téma, kérdéses, hogy minden 
település megszavazza-e, mivel az alakuló ülésen megoszlott a vélemény a társulásban részt vevő 
önkormányzatok között. Ezért két határozati javaslat készült. Az elsőben a változások társulási 
megállapodásban történő átvezetése szerepel, a másodikban pedig az alakuló ülésen, a feladatellátást 
szervező Dr. Petrovics Antal által felvetett emelt összegű hozzájárulásra teszünk javaslatot.  
 
Ozsvári Dénes: 
Mennyi az éves költsége az  ügyeleti ellátásnak? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Negyedévente számlázzuk ki az éves szinten közel 1.152.000.- forintot jelentő összeget. Ez hétvégi 
ügyeletet jelent, illetve a 16,00 – 8,00-ig tartó időszakot. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben nincs kérdés, illetve észrevétel kérem szavazzunk az előterjesztés 1. számú határozati 
javaslatáról! 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai 
Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Társulási Megállapodás 
módosítását az alábbiak szerint: 
1.1.) A Társulási Megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. A társulást, amelynek lélekszáma 2013. január 1-jén 20 193 fő volt, a következő önkormányzatok 
alkotják: 
  

Önkormányzat neve Önkormányzat címe 

Lélek-
száma 
2013. jan. 
1-jén 

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. 2613 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 147. 1541 

Gyöngyöspata Város Önkormányzata 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65. 2649 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3. 2399 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 3036 

Karácsond Községi Önkormányzat 3281 Karácsond, Szent István u. 42.  3131 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 3214 Nagyréde, Fő út 4.  3222 

Szűcsi Községi Önkormányzat 3034 Szűcsi, Petőfi u. 117. 1602 

 
1.2.) A Társulási Megállapodás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15. A Társuláshoz a gyöngyösi és a hatvani járáshoz tartozó települési önkormányzatok 
csatlakozhatnak. A Társuláshoz csatlakozni kívánó Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát 
tartalmazó határozatát a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek kell megküldeni a 
csatlakozás tervezett időpontját megelőző legalább hat hónappal. A nyilatkozatot tartalmazó 
határozatnak tartalmaznia kell, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 
fogadja el, és vállalja a Társulás működésével és a csatlakozott feladatok vonatkozásában a 
feladatellátással kapcsolatos költségek viselését. A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó 
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek. A döntésükről értesítik a 
csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselőtestületét és a társulási tanácsot.” 
1.3.) A Társulási Megállapodás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„21. A társulás döntéshozó szerve Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási 
Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács). A Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok 
képviselőtestületei a mindenkori polgármestert delegálják. 
 A társulás tagjait a következő polgármesterek képviselik: 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata nevében: Pásztor János polgármester 
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat nevében: Tóth Szilveszter polgármester 
Gyöngyöspata Város Önkormányzata nevében: Hevér Lászlóné polgármester 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevében: Kiss Viktor polgármester 
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat nevében: Asztalos Miklós polgármester 
Karácsond Községi Önkormányzat nevében: Földi Csaba polgármester 
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata nevében: Siposné Fodor Judit polgármester 
Szűcsi Községi Önkormányzat nevében: Hordósné Kovács Krisztina polgármester” 
1.4.) A Társulási Megállapodás a következő 43/A. ponttal egészül ki: 
„43/A. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke 2018. július 1-jétől 40 Ft/fő/hónap.” 
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1.5.) A Társulási Megállapodás 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„52. A társulás tagjai a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht. és a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen 
megállapodásból eredő, ill. a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út 
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, 
megegyezésre. A jogvita eldöntésére az Egri Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bírósága 
illetékességét kötik ki.” 
1.6.) A Társulási Megállapodás a következő 56. ponttal egészül ki: 
„56. Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a társulási megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elektronikus hitelesítéssel lássa el.” 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt  Társulási Megállapodást aláírja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 
a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elektronikus 
hitelesítéssel lássa el. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
 
Kiss Viktor:  
A hozzájárulás összegének emelését tartalmazó, az előterjesztés második határozati javaslatáról kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai 
Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete elfogadja a Társulási Megállapodás 
módosítását az alábbiak szerint: 
A Társulási Megállapodás a következő 43/B. és 43/C. ponttal egészül ki: 
„43/B. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke 2020. január 1-jétől 60 Ft/fő/hónap. 
43/C.  Az önkormányzat a 43/B. pontban megállapított hozzájárulását Képviselő-testületének 
minősített többséggel hozott döntése alapján megnövelheti vagy csökkentheti abban az esetben, ha 
megállapodik az önkormányzat területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezettel arról, hogy az önkormányzat ügyeleti ellátásának költségeihez hozzájárul. A megállapodást 
a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával jóváhagyja abban az esetben, ha a 
megállapodás megkötésével a Társulás bevételei nem csökkennek. Amennyiben a Társulási Tanács a 
megállapodást nem hagyja jóvá, az önkormányzat a 43/B. pontban megállapított hozzájárulást köteles 
megfizetni.” 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt  Társulási Megállapodást aláírja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 
a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elektronikus 
hitelesítéssel lássa el. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
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2./ Alpolgármester meghatalmazása képviseletre társulásokban 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A Társulási Tanács üléseire a polgármester akadályoztatása esetén célszerű azt a személyt kijelölni, aki 
helyettesíti a polgármestert. Erre a feladatra felkérem Nagyné Záper Krisztina Mária alpolgármestert.  
Amennyiben a testület elfogadja a javaslatot, kérem kézfelemeléssel jelezzétek a megküldött határozati 
javaslat szerint 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
alpolgármester meghatalmazása képviseletre társulásokban 

 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Nagyné Záper Krisztina 
Mária Alpolgármestert, hogy a Polgármester helyett a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társulás/Orvos Ügyelet Mikrotérségi Társulás/ Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási tanácsülésén részt vegyen, képviselje az önkormányzatot és 
szavazzon. 
2. A megbízás a Polgármester megbízatása idejére érvényes. 
3. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozat-kivonat megküldésével 
tájékoztassa az érintett Társulásokat. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

3./ Alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Kiss Viktor:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése 
értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az alakuló ülések jegyzőkönyveit felülvizsgáló 
kormányhivatal észlelte, hogy van olyan település, ahol nem állapították meg ezt a költségtérítést.  
Ezért október 29-től visszamenőleg meg szükséges állapítani ezt a költségtérítést. Külön rendelkezés 
nincs arról, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester a költségtérítéséről lemondhat, de a 
kormányhivatal szerint ennek nincs akadálya. Az alpolgármester asszonyt előzetesen tájékoztattuk 
erről, és ő írásos nyilatkozatban lemondott a költségtérítésről. Első körben azonban meg kell szavazni 
azt. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Nagyné Záper 
Krisztina Mária társadalmi megbízatású alpolgármester részére havi bruttó 37 017 Ft összegű 
költségtérítést állapít meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Nagyné Záper 
Krisztina Mária társadalmi megbízatású alpolgármester részére havi bruttó 37 017 Ft összegű 
költségtérítést állapít meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Nagyné Záper Krisztina Mária: 
Bejelentem, hogy a költségtérítés összegéről írásban lemondok. 
 
(Lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.) 

4./ Igazgatási szünet 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A köztisztviselők szabadságának kiadása érdekében kérem, hogy 2019. december 7.,  14. , 30., 31. 
napjára, 4 munkanapra igazgatási szünetet rendeljen el. A fenti napok munkanapok, de az igazgatási 
szünet elrendelése mellett a szükséges feladatok elvégzésre kerülnek. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben nincs kérdés és el tudjuk fogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kérem 
kézfelemeléssel szavazzunk! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
igazgatási szünetről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2019. december 7.,  14. , 30., 31. 
napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 

5./ Közbeszerzési terv módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az energetikai pályázattal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás megindult, a közbeszerzési szakértő 
kérte ennek az eljárásnak a közbeszerzési tervben való feltüntetését.  
 
Kiss Viktor:  
Kérem a képviselő-testületet, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019. (XI. 28.) KT 

határozata 
 

2019. évi közbeszerzési terv módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének módosítására” című előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét 
módosítja és felkéri a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Hatóság részére a módosított tervet küldje 
meg. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Ozsvári Dénes: 
Lehet már tudni, hogy az energetikai pályázattal kapcsolatban beérkeztek-e az árajánlatok? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
December 2-ig kell azokat beadni. 

6./ Gyöngyösi Rendőrkapitányság támogatása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság vezetője, Juhász János rendőr ezredes úr kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy a közeledő karácsonyi ünnepek előtt a rendőrség állományának 
jutalmazása érdekében 40.000.- forint készpénzzel támogassuk ezen kezdeményezését. Kérem a 
tisztelt képviselő-társakat, támogassa Önkormányzatunk ezen kezdeményezést. A jutalom átadásánál 
adott személy fogja tudni, kitől kapta a jutalmat, és külön kérem kapitányságvezető urat, hogy a 
Gyöngyöspatai Rendőrőrs állományához tartozzon a jutalmazott személy. Amennyiben támogatjátok a 
javaslatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányság kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 40 000 Ft-tal támogatja a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
Gyöngyöspatai Rendőrőrsénél szolgálatot teljesítő rendőr jutalmazását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
Gyöngyösi Rendőrkapitányság támogatása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányság kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 40 000 Ft-tal támogatja a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
Gyöngyöspatai Rendőrőrsénél szolgálatot teljesítő rendőr jutalmazását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről intézkedjen. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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7./ Nagy Károly kérelme 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Nagy Károly kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a munkája során használt mobiltelefont 
szeretné megvásárolni. Javasom, hogy ezen készülék térítési díj nélkül maradjon használatában. 
Amennyiben egyetértetek a javaslattal, szavazzunk az alábbi határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 db Samsung S8 telefonkészülék 
tulajdonjogát ingyenesen átruházza Nagy Károly, Gyöngyöstarján Nefelejcs utca 19. szám alatti lakos, 
Gyöngyöstarján volt polgármestere részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
telefonkészülék tulajdonjogának átruházásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 db Samsung S8 telefonkészülék 
tulajdonjogát ingyenesen átruházza Nagy Károly, Gyöngyöstarján Nefelejcs utca 19. szám alatti lakos, 
Gyöngyöstarján volt polgármestere részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Kiss Viktor:  
Nagy Károly kéréssel fordult továbbá a végkielégítésen kívüli 3 havi illetmény kifizetésével 
kapcsolatban. A törvény szerint 3 havi illetménynek megfelelő végkielégítés jár, és ezen kívül a testület 
további 3 havi illetménynek megfelelő összeg kifizetésére jogosult, amennyiben azt úgy ítéli meg. 
Személy szerint nem javaslom ezen összeg kifizetését, természetesen a testület dönthet másként is. 
Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk arról, hogy ki ért egyet azzal, hogy a 
törvény szerint járó végkielégítésen felül további 3 havi illetmény kerüljön kifizetésre!  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 1 igen, 5 nem és 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elutasította. 

8./ Számítástechnikai eszközök karbantartásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Szita Ferenc helyi vállalkozó, a számítógépek karbantartását végzi településünkön. Azzal a kéréssel 
fordult az Önkormányzathoz, hogy amennyiben továbbra is vele szeretnénk szerződést kötni, azt az új 
cégével, a Kiszicomp Bt-vel kössük meg. Ezzel kapcsolatban árajánlatot kértem, összehasonlítás végett 
más cégtől. A kettő közötti árkülönbség kb. 180.000.- forint/év, a helyi vállalkozó javára, tehát 
ennyivel olcsóbban végzi a munkát. Javaslom a költségmegtakarítás miatt a szerződés újrakötését Szita 
Ferenc helyi vállalkozóval. Tudom, hogy adott esetben késedelemmel végzi el a kért szolgáltatást, de 
javaslom, hogy a szerződést határozott időre kössük, és ezen idő alatt tapasztalatot gyűjthetünk a 
további szerződéshosszabbításhoz. Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk az 
alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 
óvoda megbízott igazgatóját, hogy a számítástechnikai eszközök karbantartására legfeljebb a jelenlegi 
költségek erejéig szerződést kössön a KISZICOMP Bt.-vel (3231 Gyöngyössolymos, Fecske út 63., 
adószám: 27099034-2-10., képviseli: Kis-Benedek Tamás), egy éves határozott időre. 
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Felelős: Kiss Viktor polgármester, Szecskő Tiborné mb. igazgató 
Határidő: 30 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
számítástechnikai eszközök karbantartásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 
óvoda megbízott igazgatóját, hogy a számítástechnikai eszközök karbantartására legfeljebb a jelenlegi 
költségek erejéig szerződést kössön a KISZICOMP Bt.-vel (3231 Gyöngyössolymos, Fecske út 63., 
adószám: 27099034-2-10., képviseli: Kis-Benedek Tamás), egy éves határozott időre. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Szecskő Tiborné mb. igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
 

9./ Szociális rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A korábbiakban elhangzott, hogy a szociális bizottság kéri a szociális rendelet módosítását. Erről 
előterjesztést küldtünk ki a képviselőknek. Kérem, hogy aki egyetért a rendelet módosításával, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta 
a szociális rendelet módosítását. A képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XII. 3.) 
önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 

15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Rendelet a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.) 
 
(19 óra 29 perctől Dr. Lipovszky András képviselő nélkül folytatódik az ülés.) 

10./ Településrendezési eszközök módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Kiss Attila helyi vállalkozó kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, a korábban elkészített 
Településszerkezeti Tervben feltüntetett helyrajzi szám módosításával kapcsolatban. Ezért határozat-
módosításra van szükség. Célszerű lenne a főépítész részére helyrajzi számok alapján megküldeni a 
településszerkezeti tervet, majd ennek véleményezése után kerülne ismét elfogadásra a testület elé.  
Amennyiben egyet tudunk érteni a megküldött határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel 
szavazzunk! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
településrendezési eszközök módosításáról és a 18/2019. (II. 14.) KT határozat 

módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Attila, 
Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakos kérelmét településrendezési eszközök módosítására és 
az alábbi határozatot hozta: 
I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a kérelmezőt, hogy a 
Gyöngyöstarján, külterület 0125/5 és 0125/86 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan telepítési 
tanulmánytervet nyújtson be. 
Felelős: Kiss Attila 
Határidő: 2020. január 15. 
II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő a településrendezési szerződés 
tervezetét, melyben a településrendezési eszközök módosításával összefüggő költségeket a kérelmező 
viseli. 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. január 10. 
III. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Gyöngyöstarján, külterület 0125/5 és 0125/86 hrsz-ú 
ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló előterjesztést készítse el. 
IV. A Képviselő-testület 18/2019. (II. 14.) KT határozatát módosítja és egységes szerkezetű szövegét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
"Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Attila, 
Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakos településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatban benyújtott telepítési tanulmánytervét és az alábbi határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja a Gyöngyöstarján, külterület 092/47 hrsz-ú ingatlant. A Képviselő-testület felhívja a jegyző 
figyelmét, hogy a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról az ingatlan tulajdonosait értesítse. 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Gyöngyöstarján, külterület 092/47 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési szerződést 
kössön a településrendezési eszközök kidolgozásának teljes összegben történő finanszírozására Kiss 
Attila, Gyöngyöstarján, Klapka u. 3. szám alatti lakossal vagy az általa képviselt céggel.  
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
3. A Képviselő-testület felkéri Kiss Attilát, hogy a településrendezési eszközök módosításának 
tervezetét a tárgyalásos eljárást megelőzően terjessze a Képviselő-testület elé.” 
V. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról a 092/47, 0125/30, 0125/5 és 
0125/86 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait értesítse. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 napon belül 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A tervező iroda előzetesen elkészítette a módosított telepítési terv tanulmányt is, ami ahhoz 
szükséges,hogy a képviselő-testület ezt a területet kiemelt fejlesztési célterületté nyilvánítsa, ami pedig 
ahhoz szükséges, hogy egyszerűsített eljárásban lehessen ezeket a módosításokat elvégezni. Viszont a 
település tervezőnek az volt a javaslata, hogy az a terület is maradjon a módosításban, amit nem 
sikerült megvásárolni a beruházónak. Javaslatom szerint ezt át kell gondolni olyan szempontból, hogy 
olyan területet az önkormányzat ne vonjon be fejlesztési célterületként, amire nem érkezett az ingatlan 
tulajdonosától igény, hogy ott fejleszteni akarna. A változtatásokat megküldtük a megyei főépítésznek, 
és a további lépésekkel a jövő év első ülésén tudunk majd foglalkozni. 
 
Babus Edina: 
Mikor indulna és meddig tartana a beruházás? 
 
Kiss Viktor:  
Előzetesen ezt nem tudni. A pályázattól függ. 

11./ Gyöngyösoroszi-Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
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Az egészségügyi társuláshoz hasonlóan, itt is alakuló ülést tartottunk. Két település van a társulásban, 
Gyöngyösoroszi a gesztor. A társulási megállapodást kell módosítani, mely szerint a mindenkori 
gyöngyösoroszi polgármester lesz az elnök, Gyöngyöstarján polgármestere pedig az alelnök. Ők 
képviselik a társulást.  
 
Kiss Viktor:  
Kérem a képviselő-testületet, hogy amennyiben a kiküldött határozati javaslattal egyet tudunk érteni, 
kézfelemeléssel jelezzétek! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
Gyöngyösoroszi-Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 
 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyösoroszi-
Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó 
javaslatot és az alábbiak szerint elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. 
1.) 
„3.1 neve: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat (székhelyönkormányzat) 
címe: 3211 Gyöngyösoroszi Kossuth út 147. 
adószáma:15729349-2-10 
képviselője: Gyöngyösoroszi polgármestere 
3.2 neve: Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat (tagönkormányzat) 
címe: 3036 Gyöngyöstarján Jókai tér 3 
adószáma: 15729088-2-10 
képviselője: Gyöngyöstarján polgármestere” 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, 
hogy a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elektronikus 
hitelesítéssel lássa el. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
 

12./ Kerékpárút konzorciumi megállapodásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Egy lehetőség érkezett kerékpárút kiépítésére, amely érintené Apcot, Rózsaszentmártont, Szücsit, 
Gyöngyöspatát, Gyöngyöstarjánt és Gyöngyöst. Gyöngyöspatáról Fajzaton keresztül jön át a faluba, 
lejön az István utcán, Dobó utcán a templomig, azelőtt befordul a falu központjába, majd a Rákóczi 
utcán kimegy az elkerülő útra, és onnan csatlakozik rá a Gyöngyösre vezető útra. Egyelőre ennél 
pontosabb részleteket nem tudunk. 
 
Ozsvári Dénes: 
Ez Belügyminisztériumi projekt? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Innovációs és  Technológiai Minisztérium projektje. 
 
Kiss Viktor:  
A további munkálatokhoz szükséges minden érintett község részéről ennek a konzorciumi 
megállapodásnak a megkötése. 
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Ozsvári Dénes: 
A már meglévő útszakaszra a kerékpárutat ráterhelik vagy mellé fogják kiépíteni? 
 
Kiss Viktor:  
Olyan nyomvonalat kell kijelölni, ahol a 2-2,5 méter széles kerékpárút végighalad, ami vagy térköves 
vagy aszfaltburkolattal ellátott. A Gyöngyöspata és Gyöngyöstarján közötti útszakasz esetében az lenne 
a legcélszerűbb, ha az teljes mértékben fel lenne újítva kb. 3 méter széles aszfaltos útként. Erre menne 
az aszfaltfelfestés. 
 
Ozsvári Dénes: 
A hidakkal mi lenne? 
 
Kiss Viktor:  
Azt is felfestéssel oldanák meg. 
 
Ozsvári Dénes: 
Ez tehát kimondottan egy turisztikai szempontból megvalósuló kerékpárút lenne. 
 
Kiss Viktor:  
Igen. 
 
Ozsvári Dénes: 
Milyen anyagi kötöttségekkel jár? 
 
Kiss Viktor:  
Anyagi költségekkel nem jár a községre nézve. Amennyiben egyet tudunk érteni az alábbi határozati 
javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzunk: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
aláírja a határozat mellékletét képező, „Kerékpárút a Mátra alján” projekt konzorciumi 
megállapodását. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
kerékpárút konzorciumi megállapodásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
aláírja a határozat mellékletét képező, „Kerékpárút a Mátra alján” projekt konzorciumi 
megállapodását. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 28. számú melléklete.) 
 

13./ Közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Közvilágítási közszolgáltatási szerződést kötöttünk a PS Projekt Kft-vel abból a célból, hogy a ledes 
közvilágítást megvalósítsa. A beruházás a beruházó cég hiteléből valósult meg, a szerződés pedig úgy 
szól, hogy a szolgáltatási díj egy része a hitelkamatok módosításának megfelelően módosul. Mivel ezen 
hitelkamatok az indexálásnak köszönhetően megváltoztak, ezért a szerződést is módosítani kell. 
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Ozsvári Dénes: 
Ez még tavalyi téma. Akkor arról volt szó, hogy az indexálással változó hitelkamatokat beépítik a 
szerződésbe. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Ez az indexálási számítások is benne vannak az előterjesztésben.  
 
Ozsvári Dénes: 
És ezáltal mennyivel fog nőni a hitel összege? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A szerződés módosítása szerint akár még csökkenhet is a szolgáltatási díj. Azt azonban nem lehet 
megmondani, hogy közép vagy hosszú távon hogyan változnak ezek a kamatok. A jelenlegi módosítás a 
mostani becslésekre van újraszámolva, most pedig alacsony kamatszintek vannak. A szerződésben 
kitérnek arra is, hogy abban az esetben, ha nagyobb mértékben növekedne a kamatszint, ez ne 
jelentkezzen nagyobb mértékben a szolgáltatási díjakban.  
 
Ozsvári Dénes: 
Hány évre szól a szerződés? 
 
Kiss Viktor:  
12 évre. A szerződésben valahol azt olvastam, hogy a megtakarítási költségeket vissza lehet fordítani 
további hálózatbővítésre? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az, hogy érdemben tud-e megtakarítás jelentkezni, nem tudom, de azért választotta a képviselő-
testület ezt a konstrukciót, mert feladatfinanszírozás van. Ennek keretében a közvilágítás dologi 
költségei – szolgáltatási díjak, áramdíj, bérleti díjak – számolhatók el. Ha a beruházást az 
önkormányzat önerőből valósította volna meg, azzal szemben nem tudtuk volta szembeállítani az 
állami normatívát. A beruházás megvalósulása után jelentkező költségcsökkenés pedig normatíva 
csökkenést is jelentett volna. 
 
Ozsvári Dénes: 
A hibabejelentéssel kapcsolatban lenne még kérdésem. A hivatal jelenti be ezeket a hibákat vagy a 
lakosság is megteheti? 
Dr. Jakab Csaba:  
Most már nyílt bejelentő fórum is van, ahol a lakosság is megteheti ezeket a bejelentéseket. 
 
Ozsvári Dénes: 
Ezt viszont kommunikálni kellene a lakosság felé, újságban, interneten. A lakosság még mindig azt 
hiszi, hogy a hibákkal az Émász-t kell felkeresni. 
 
Kiss Viktor:  
A szerződésmódosításra visszatérve, amennyiben nincs további észrevétel, kérem a képviselő-
testületet, aki a megküldött határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta PS Project Kft-vel kötött  
közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy közvilágítási közszolgáltatási szerződés 
módosítását aláírja. 
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Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

14./ Szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata szociális étkezés szakmai programja 2019. július 1-jétől 
hatályos, amit akkor az előző polgármester aláírt. Most viszont egy ellenőrzés során megállapították, 
hogy az akkori képviselő-testület nem hagyta jóvá. Kérem a képviselő-testületet, aki az alábbi 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Étkeztetés 2019. július 1-
jétől hatályos szakmai programját jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Mosolyfalva 
Óvoda mint szolgáltató részére. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Étkeztetés 2019. július 1-
jétől hatályos szakmai programját jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Mosolyfalva 
Óvoda mint szolgáltató részére. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

15./ Az Egészséges Jövőért Közalapítvány támogatásáról 

 
Kiss Viktor:  
Minden évben az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca napi bögrék megvásárlása 
alkalmával Önkormányzatunk 50.000.- forinttal támogatja. Kérem, hogy ez ebben az évben se legyen 
másként. Amennyiben egyet tudunk érteni ezzel, kérem az alábbi határozati javaslat szerint 
szavazzunk! 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítványt a Luca-napi rendezvényhez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal támogatja, 
bögrék megvásárlásával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatást a Közalapítvány részére fizesse 
ki. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2019. december 13.” 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2019. (XI. 28.) KT 
határozata 

 
az Egészséges Jövőért Közalapítvány támogatásáról 




