
A Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén történt 

 

Idei első munkaterv szerinti ülésén a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés 

megtárgyalásával egyidejűleg döntött a helyi civil szervezetek és szerveződések 2015. évi 

támogatásáról. A támogatások a döntés sorrendjében az alábbiak: 

- Dudeláné Kiss Anna a nótás találkozó megszervezéséhez 100 000 Ft, 

- a Nagyik és unokák énekcsoport a működésükhöz 100 000 Ft,  

- a Gyöngyöstarjáni Pávakör működésükhöz 500 000 Ft,  

- a 125 éves Önkéntes Tűzoltóegyesület működésükhöz 400 000 Ft,  

- a Gyöngyöstarjáni Polgárőrség működésükhöz 100 000 Ft, 

- a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület működésükhöz 100 000 Ft, 

- a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör működésükhöz képviselői tiszteletdíjból biztosított 

fedezettel 2 393 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást kapott. 

 

Az Önkormányzat idei évi költségvetési főösszege 280 millió forint, mely hiányt nem 

tartalmaz. A rendelet kihirdetését követően Gyöngyöstarján honlapján és a községházán 

megtekinthető. 

 

Elfogadta a testület a 2015. évi rendezvénytervét, mely a következő eseményeket tartalmazza: 

- 2015. április 18. Nagyik és Unokák tavaszváró bálja (Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar) 

2015. április 25 . Tavaszi nótaszó (Rendező: Kiss Anna nótaénekes) 

2015. június 6. 17.00: A 125 éves Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jubileumi 

Közgyűlése és Tűzoltó bál (Rendező: Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyöngyöstarján) 

2015. június 20. Múzeumok Éjszakája (Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és 

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület) 

2015. július Muzsikál az erdő (Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány) 

2015. október 24. Tök jó buli 

2015. december 5. Gyöngyöstarjáni Lucázás. 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni 

Napköziotthonos Óvoda zárvatartását az óvodai szolgáltatás megfelelő biztosítása mellett 

2015. július 27-től 2015. augusztus 14-ig engedélyezte. 

 

Testvértelepülési kapcsolatok fejlesztésére az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani, 

melyben az eddigi hivatalos testvérkapcsolat, a németországi Geisingen mellett Zenta-Kertek 

településsel és akár újabb, magyarlakta községekkel kívánja együttműködését fejleszteni. 

 

A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület ingyenes használatra megkapta az 

önkormányzat tulajdonában álló, Dobó u. 32 szám alatti ingatlant, melyen a Falumúzeum 

található. A testület ülésén a megállapodás szövegét jóváhagyta. 

 

2015. április 1-jétől indul a mezőőri szolgálat, kettő fő közalkalmazott foglalkoztatásával. 

 

Döntés született arról, hogy az Önkormányzat egy 1795 nm területű gyep, 3267 nm területű 

árok külterületi ingatlant, valamint egy Rákóczi utcai beépítetlen területet egy évre szívességi 

használatba ad Benedek Péter részére. 

 

Az ülésen Dr. Petrovics Antal háziorvost felterjesztette a Képviselő-testület a „Heves 

Megyéért” kitüntetésre, valamint a gyógyszertár üzemeltetőjének kérelmére 2015. évre a 

helyiség bérleti díjából 50 %-os kedvezményt adott. 

 


