
A Képviselő-testület 2014. december 18-i testületi ülésén történt 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi utolsó ülésén a 

következő döntéseket hozta meg: 

A testület elfogadta 2015. évi munkatervét, melyben 9 ülés és egy közmeghallgatás 

megtartása szerepel, de a Képviselő-testület szükség szerint rendkívüli üléseket is tarthat. 

Rendelet született a köztisztviselők illetménykiegészítésének 10-ről 15 %-ra emeléséről, a 

gyermek és szociális étkezési térítési díjak emeléséről, a településkép védelméről és a 

szippantott szennyvíz díjának megállapításáról. 

A gyermekétkezésben a díjak a következők szerint alakulnak 2015. január 1-jétől: 

Étkeztetésben részesülők megnevezése Fizetendő nettó díj (Ft) 

Óvodai gyermekellátás (reggeli)   57 
Óvodai gyermekellátás (ebéd) 177 
Óvodai gyermekellátás (uzsonna) 57 
Családi napköziben ellátottak 291 
Iskolai menza (csak ebéd) 264 
Iskolai napközi ellátás reggeli 86 
Iskolai napközi ellátás ebéd 264 
Iskolai napközi ellátás uzsonna 86 
Alkalmazottak ebéd 355 
Vendég ebéd 675 

A szociális étkezésben továbbra is jövedelemfüggő a térítési díj mértéke, melyek az alábbiak 

2015. január 1-jétől: 

Megnevezés 
Fizetendő nettó 

térítési díj 
Ft/adag 

nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 230 
nyugdíjminimum. 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással 308 
nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén 277 
nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással 385 
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén 355 
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén kiszállítással 472 

 

A szippantott szennyvíz elszállításának legmagasabb díja 2015-ben Gyöngyöstarjánban 

elszállított 0-5 m3 mennyiség esetén nettó 9 680 Ft, elszállított 5-10 m3 mennyiség esetén 

nettó 14 090 Ft. 

Ismét kiírásra kerül a mezőőri szolgálat 2 álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat.  

Tárgyalt a testület a 2015 januárjában bevezetésre kerülő szelektív hulladékgyűjtésről is: a 

szolgáltatóval történő egyeztetést követően a két féle edényzet ritkábban, de külön 

elszállítással lesz gyűjtve: emellett természetesen megmarad a kommunális hulladékgyűjtés 

heti rendszeressége is. Szintén a szelektív hulladékgyűjtők pályázatával összefüggő döntés, 

hogy az utófinanszírozott pályázat támogatási összegének megérkezésééig a 

Takarékszövetkezettől az önkormányzat folyószámla hitelkeretet igényel. 

A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, az óvoda, a konyha és 

a családi napközi dolgozói részére egyszeri 10 000 Ft, a jegyző részére pedig egyszeri 

100 000 Ft juttatást állapított meg. 

 

 

 


