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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2020. október 12-én 18,30 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

A Képviselő-testület döntései 

 

Határozat 
57/2020. (X.12.) KT házi segítségnyújtás feladatellátás átadásáról 

Határozat 58/2020. (X. 12.) KT  településrendezési eszközök módosítása partnerségi 
egyeztetési szakasz lezárásáról 

Határozat 59/2020. (X. 12.) KT  településrendezési eszközök módosítása véleményezési 
szakaszai lezárásáról és a záró szakmai véleményezési 

szakasz megindításáról 
Határozat 60/2020. (X. 12.) KT  Nemzeti Kulturális Alap "Járási, megyei, országos és 

nemzetközi hatókörű közművelődési 
nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint 

szakmai konferenciák megrendezése" pályázat 
benyújtásáról 

 ____________________________________________________________  
Jegyzőkönyv oldalszáma: 620-678 
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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 12-én 18.30 
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme (3036 Gyöngyöstarján, 
Jókai tér 3.) 

Jelen vannak:  

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Kovács Menyhértné képviselő  
Ludányi Ferenc képviselő 
Ozsvári Dénes képviselő 
Babus Edina képviselő  
Dr. Lipovszky András képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Dr. Jakab Csaba jegyző 

Meghívottként megjelentek: 

 Paulenka Hajnalka községüzemeltetési ügyintéző - jkv. vezető 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

Kiss Viktor:  
Köszönti a meghívottakat és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 képviselő közül 7 jelen van, s 
ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirenddel. 
Ennek megfelelően: 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

Napirendi javaslat: 
 

1. A házi segítségnyújtás működésének megvitatásáról 

Előadó: Kiss Viktor polgármester 
  

2. A település rendezési eszközök módosításáról (Kiss Attila) 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 

 3.) Indítványok, egyebek 

 
 
 
Kiss Viktor: 
 
Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék annak 
elfogadását! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslattal 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
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Kiss Viktor:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ozsvári Dénes és Dr. Lipovszky András személyében. 

A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért 
 
 
1.) Napirend: A házi segítségnyújtás működésének megvitatásáról 
 

KissViktor: Tisztelt képviselő társaim, korábban már többször egyeztettünk a házi segítségnyújtás 
feladatellátással kapcsolatban. Javaslatot teszek arra, hogy a házi segítségnyújtás feladatot 2021. január 
1-tétől Gyöngyöstarján településen a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása lássa el. Azon 
környező településeken, ahol a kistérség látja el ezt a feladatot, 0 Ft a térítési díj, cél, hogy 
településünkön is minél többen vegyék igénybe ingyenesen a szolgáltatást, ezzel anyagilag segíteni 
tudunk az ellátottaknak és családjaiknak is.. Nagyobb számú gondozottal és a kistérségi 130%-os 
normatívával az önkormányzat hozzájárulás összege töredéke lesz annak, amibe jelenleg az önálló 
feladatellátás kerül. 
A társulás átveszi a most foglalkoztatott dolgozókat, maradnak itt a faluba. 
Babus Edina: Ha megszületik a döntés, minél előbb beszélni kell a dolgozókkal. 
Dr. Jakab Csaba: Ha csatlakozunk a szakmai felügyelet is garantált lenne. 
Kiss Viktor: A szakmai felügyelet is fontos. Ha a mostani létszámmal számolunk már kevesebbe kerül 
az önkormányzatnak az ellátás, de ha nő az ellátottak létszáma akkor még kevesebb a költségünk. 
Nagyné Záper Krisztina: A fő szempont, hogy mindenki számára ingyenes lenne az ellátás. A szakmai 
felügyeletet mi nem tudtuk biztositani, ez is megoldódna és a költségeink is csökkenek. 
Babus Edina: Az első félév után látjuk majd az eredményeket. 
 

Határozati javaslat 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a házi segítségnyújtás feladatellátást a 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása útján kívánja ellátni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 

Határidő: 15 napon belül  

 
 
Kiss Viktor: 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezzék a határozati javaslat 
elfogadását! 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2020. (X. 12.) KT 
határozata 

 
házi segítségnyújtás feladatellátás átadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a házi segítségnyújtás feladatellátást a 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása útján kívánja ellátni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
2.) Napirend: A település rendezési eszközök módosításáról (Kiss Attila) 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
Dr. Jakab Csaba: Két részből áll. A terület besorolása változik meg. 

 
Határozati javaslat 1 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján készülő új 
településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 
vonatkozásában a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017 (X.3.)  Ör. rendelet szerinti partnerek 
véleményét kikérte, figyelemmel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény előírásaira. A véleményezési eljárás során a 
partnerek részéről érkezett észrevételek figyelembevétele megtörtént.  
 
A Képviselő-testület az új településrendezési eszközök készítésének vonatkozásában a partnerségi 
egyeztetési eljárást lezárja.  
 

Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2020. (X. 12.) KT 

határozata 
 

településrendezési eszközök módosítása partnerségi egyeztetési szakasz lezárásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján készülő új 
településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 
vonatkozásában a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017 (X.3.)  Ör. rendelet szerinti partnerek 
véleményét kikérte, figyelemmel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény előírásaira. A véleményezési eljárás során a 
partnerek részéről érkezett észrevételek figyelembevétele megtörtént.  
A Képviselő-testület az új településrendezési eszközök készítésének vonatkozásában a partnerségi 
egyeztetési eljárást 2020. október 15. napjával lezárja.  
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Határozati javaslat 2 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntések Gyöngyöstarján 
Község új településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv) készítésével összefüggő eljárások véleményezési szakaszai lezárásának és a záró 
szakmai véleményezési szakasz megindításának tárgyában” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 



625 
 

1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 39.§ (2) bekezdése szerint a település új településrendezési eszközének 
egyeztetési anyagával kapcsolatban tudomásul veszi, hogy környezeti vizsgálat nem vált 
szükségessé, ugyanakkor az állami főépítész a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek 
tartja, a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket és az azokra adott önkormányzati 
főépítészi és tervezői válaszokat megismerte, azokat elfogadja, azokkal egyetért. 

2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított településrendezési 
eszközök egyeztetési anyagát a beérkezett vélemények alapján történő átdolgozást követően záró 
véleményezés megindítására alkalmasnak találja, a Rendelet 39. § (3) bekezdése szerint a 
véleményezési szakaszt lezárja és felkéri a polgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról és 
közzétételéről gondoskodjon. 

3. A képviselő-testület egyidejűleg felkéri a polgármestert a Rendelet 40. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint a záró véleményezési szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására, valamint a 
dokumentáció megküldésére. 

 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: Az Állami Főépítész részére a dokumentáció megküldése és záró véleményezési szakasz 
kezdeményezése a tervező által átdolgozott dokumentáció beérkezését követően: azonnal 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2020. (X. 12.) KT 

határozata 
 

településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszai lezárásáról és a záró 
szakmai véleményezési szakasz megindításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntések Gyöngyöstarján 
Község új településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv) készítésével összefüggő eljárások véleményezési szakaszai lezárásának és a záró 
szakmai véleményezési szakasz megindításának tárgyában” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 39.§ (2) bekezdése szerint a település új településrendezési eszközének egyeztetési anyagával 
kapcsolatban tudomásul veszi, hogy környezeti vizsgálat nem vált szükségessé, ugyanakkor az állami 
főépítész a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja, a véleményezési szakaszban beérkezett 
véleményeket és az azokra adott önkormányzati főépítészi és tervezői válaszokat megismerte, azokat 
elfogadja, azokkal egyetért. 
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított településrendezési eszközök 
egyeztetési anyagát a beérkezett vélemények alapján történő átdolgozást követően záró véleményezés 
megindítására alkalmasnak találja, a Rendelet 39. § (3) bekezdése szerint a véleményezési szakaszt 
2020. október 15. napjával lezárja és felkéri a polgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról és 
közzétételéről gondoskodjon. 
3. A képviselő-testület egyidejűleg felkéri a polgármestert a Rendelet 40. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a záró véleményezési szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására, valamint a dokumentáció 
megküldésére. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: Az Állami Főépítész részére a dokumentáció megküldése és záró véleményezési szakasz 
kezdeményezése a tervező által átdolgozott dokumentáció beérkezését követően: azonnal 
 
 




