
1 

HATÁROZATOK TÁRA  2020 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NORMATÍV HATÁROZATAI 

 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
23. § (2) Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított 
szervek szervezetét és működését. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II. 13.) KT 
határozata 
óvoda nyári zárva tartásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyfalva Óvoda 
igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárva tartásáról és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) b) pontjában biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mosolyfalva Óvoda zárva tartását 2020. 
július 27-től 2020. augusztus 15-ig engedélyezi. Az óvodában tervezett felújítási munkák miatt a zárva 
tartási időszak változhat. 
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé és az 
ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg. 
 
Felelős: Szecskő Tiborné mb. igazgató 
Határidő: 8 napon  belül 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (II. 13.) KT 
határozata 
óvodai beiratkozás időpontjáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a 
nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat 
fenntartásában működő Mosolyfalva Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját 2020. április 24-30. 
közötti időpontra tűzi ki. 
A Mosolyfalva Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási 
területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők. 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, 
felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi 
előírások figyelembevételével történő közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (II. 13.) KT 
határozata 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. évi rendezvénytervéről 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 
rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Pávakör rendezvényei 
Rendező: Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Nagyik és Unokák Énekkar rendezvényei 
Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
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2020. április 12. Húsvétoló  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. május 1. Piknik a Völgyi-tónál  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. május 30. Nyitott pincék napja 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. május 31. Gyereknap 
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. június 20. Múzeumok éjszakája - nyári mulatság, főzőverseny, réteshúzó,  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. július 10. Muzsikál az Erdő  
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. augusztus 21-22. Szüreti mulatság  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
2020. november 28. Adventi boros-toros  
Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Ozsvári Dénes, a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke, Pálosi Györgyné művelődésszervező 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (II. 13.) KT 
határozata 
beszerzési szabályzat módosításáról 
 
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) b) pontja alapján a 68/2017. (VIII. 
8.) KT határozattal jóváhagyott, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata (továbbiakban szabályzat) I. 
(2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Önkormányzat 
költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti 
értékhatárokat, de meghaladja a nettó 1 000 000 forintot.” 
 
2. A szabályzat III. pontja a következő (4)-(6) ponttal egészül ki: 
„(4) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként  
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy 
vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozóját 
az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
(5) A (4) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) a polgármester, 
b) a képviselő, 
c) a bizottság nem képviselő tagja, 
d) a jegyző, 
e) az intézményvezető, 
f) az a)-e) pont szerinti személyekkel közös háztartásban élő, Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozó, 
valamint az a)-f) pont szerinti személyek tulajdonában álló szervezet.  
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele 
szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.” 
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A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szabályzat egységes szerkezetű szövegét 
Gyöngyöstarján Község honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (II. 13.) KT 
határozata 
Gyöngyöstarján, külterület 092/47 , 0125/5 és 0125/86 hrsz-ú ingatlanok kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításáról és kapcsolódó intézkedésekről 
 
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 , 0125/5 és 0125/86 hrsz-ú ingatlanokat. A Képviselő-
testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról az ingatlanok 
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 és 0125/30 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kötött 
településrendezési szerződést a határozat 1. pontjának megfelelően módosítsa. 
 
Felelős: Kiss Viktor 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. 
 
Felelős: Kiss Attila 
Határidő: 30 napon belül 
 
4. A 93/2019. (XI. 28.) KT határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019-2024. évi gazdasági programjáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján az Önkormányzat 
2019-2024. évi gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Melléklet a 20/2020. (VII. 2.) KT határozathaz 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2019-2024) 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő 
rendelkezéseket tartalmazza: 
 
„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
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4. a gazdasági program, a […]; 
 116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 

feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban 
– tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.” 
 
Kapcsolódási pontok az önkormányzat céljai és a megyei területfejlesztési elképzelések 
között 
 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 40/2014. (VI. 27.) közgyűlési határozatával fogadta el „Heves Megye 
Területfejlesztési Programja” (továbbiakban: Területfejlesztési Program) című dokumentumot és 
felhatalmazta a Közgyűlés Elnökét, hogy a program jóváhagyását a területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért felelős miniszternél.  
 
1. Átfogó célok azonossága 
- Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság: befektetések térségbe való vonzása, illetve a 
befektetés-ösztönzés erősítése szükséges. A foglalkoztatás és aktivitás növelése érdekében nagy 
hangsúlyt kell fektetni az álláskeresés ösztönzésére, vonzóvá kell tenni a munkát az inaktívak 
számára, illetve lehetőséget kell teremteni az újrakezdésre. 
- Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom: gyermekvállalás 
feltételeinek javítása az önkormányzati intézményrendszer (családi napközi, óvoda, iskola) 
fejlesztésével. Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése a környezeti nevelés, 
szemléletformálás, fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások, illetve a környezeti 
információkat biztosító rendszerek támogatásával és ehhez pályázati forrás biztosításával. 
- Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet: Törekedni kell 
történelmi emlékeink megőrzésére, bemutatására, eredeti vagy új funkcióval történő hasznosítására. 
Törekedni kell a zöldfelületek növelésére, folyamatos gondozására. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az 
épületenergetikai szempontok érvényesítésére, energiahatékonysági korszerűsítésekre. 
 
2. Specifikus célok azonossága 
- Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés: támogatni szükséges a magas hozzáadott értékkel 
rendelkező termékek kifejlesztését és gyártását, a helyi termékek piacra vitelének erősítését valamint a 
wellness és a turisztikai ágazat helyi élelmiszerszektorral való együttműködésének fokozását. 
- Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum: életminőségének 
javítása, helyi termékpályák kialakítása, a helyi közösségek erősítése, mezőgazdaság 
versenyképességnek növelését az önkormányzat is kiemelt célnak tekinti. 
- Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom: Gyöngyöstarján fontos 
célként jelöli meg az érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom 
fejlődésének elősegítését az identitástudat növelésével, a közösséghez tartozás érzésének erősítésével, az 
egészségmegőrzés fontosságának megértésével, az egészséges életmód elterjesztésével, a generációk 
tiszteletén alapuló egészséges családmodellek létrejöttével, a gyermekek vállalásának ösztönzésével, az 
odafigyelés, gondoskodás és segítségnyújtás elősegítéét a családon és a közösségeken belül, a társadalmi 
különbségek mérséklését, továbbá a lakosság biztonságérzetének növelését. 
 
A megyei területi célokhoz Gyöngyöstarján a Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengelyhez 
kapcsolódással, a Mátra hegység által kínált adottságok (erdő, kastélyok, ásványok) kiaknázásával kíván 
csatlakozni. Fontosnak tartja az önkormányzat a mátrai borvidék helyi borászainak turisztikai 
termékkínálatban való részvételét. 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kiemelten egyetért a megyei önkormányzat alábbi stratégiai 
céljaival és fejlesztései során az alábbi intézkedéseket, beavatkozási pontokat helyezi előtérbe: 
2.1. Prioritás: A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával  
 
2.1.1. intézkedés: Üzleti környezet javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése 
 
2.1.1.4. beavatkozás: Iparterületek infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése 

ipar telepítésére alkalmas terület kialakítása, illeszkedve a helyi környezeti, természeti, 
társadalmi viszonyokhoz 

2.1.1.5. beavatkozás: Piacra jutás segítése 
a külső tőkebefektetések ösztönzése, a hatékony településmarketing, a települési gazdasági célú 
beruházások ösztönzése illeszkedve a térségi célokhoz 

 
2.2. Prioritás: Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés 
 
2.2.1. Intézkedés: Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése  
 
2.2.1.1. beavatkozás: Szállás és szolgáltatásfejlesztés 

az átlagosan eltöltött vendégéjszakák számának növelésére, a húzó turisztikai ágazatok 
szolgáltatásaik színvonalának és minőségének javítására kell koncentrálni 

2.2.1.2. beavatkozás: Új innovatív megoldások és turisztikai attrakciók létrehozása a helyi gazdaság 
élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás érdekében 

beavatkozás az önmagában is piacképes, nagyobb tömegek mozgatására is alkalmas, turisztikai 
vonzerővel bíró attrakciók bevezetésére koncentrál 

 
2.2.2. Intézkedés: Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése  
 
2.2.2.2. beavatkozás: Kulturális örökségre alapuló turizmus fejlesztés 

különösen fejleszthető területek a kulturális örökségre és értékekre épülő, rendezvényturizmus, 
történelmi turizmus, vallási turizmus 

2.2.2.4. beavatkozás Bor- és gasztronómia turizmus fejlesztése 
gasztronómiai adottságainak kiaknázását jelentősen segítheti a borturizmus, hiszen a bor és 
gasztronómia turizmus népszerűsége egyre növekszik 

2.2.2.5. beavatkozás Aktív turizmust szolgáló feltételrendszer kialakítása 
megfelelő mennyiségű kiépített kerékpárútra, illetve ezek egy hálózatba történő egyesítésére van 
szükség 

 
2.3. Prioritás: Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés 
 
2.3.2. Intézkedés: A helyi termékek versenyképességének növelése termékpálya modellek 
kialakításával 
 
2.3.2.1. beavatkozás: Rövid ellátási lánc (REL) kialakításának támogatása helyi piacok létrehozatalával 

A helyi termékek árusításához helyi kiskereskedelmi piacok és helyi kisboltok létrehozatalára van 
szükség, melyek hozzájárulhatnak a helyi termelők által előállított, a tömegcikkeknél 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszerek elterjedéséhez. 

 
2.4. Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése  
 
2.4.1. intézkedés: A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése 
 
2.4.1.2. beavatkozás: Óvodai szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli biztosítása 

Ezen beavatkozás keretében a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt 2014-től esetlegesen fellépő 
férőhelyhiány miatti óvodai kapacitásbővítés biztosítása illetve az óvodai ellátások 
infrastrukturális fejlesztése (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, indokolt esetben új 
építése) és eszközbeszerzésével. 

2.4.1.3. beavatkozás: Családi napközik fejlesztése 
Cél a családi napközi elérhetővé tétele,  a családi napközikben dolgozók szakmai kompetenciáinak 
fejlesztése, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és 
már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése) 
és eszközbeszerzésével. 
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2.4.2. intézkedés: Egészséges társadalom kialakítása 
 
2.4.2.1. beavatkozás: A lakosság felvilágosítását szolgáló programok 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségtudatos magatartás megalapozására. Növelni 
szükséges a tanulók egészséggel kapcsolatos tájékozottsági ismeret és készség szintjét. Ezen 
beavatkozás keretében valósulhatnak meg a lakosság közeli (pl. mobil szűrőbuszokkal 
megvalósuló) szűrési programok, a komplex egészségnevelési, felvilágosító programok, az 
egészséges életmód elemeinek terjesztése az egészségmegőrzés és a prevenció érdekében. 

2.4.2.2. beavatkozás: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
A beavatkozás a "társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem" tematikus 
célkitűzések érvényesülése érdekében a megyében található egészségügyi alapellátórendszer 
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátást és a védőnői hálózat) és 
önkormányzati járóbeteg ellátás intézményei szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek 
korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza a Semmelweis Terv 
iránymutatásaival összhangban. 

2.4.2.4. beavatkozás: Az egészségügyi intézmények műszerezettségi, informatikai fejlesztése 
Az önkormányzat támogatja a településen működő egészségügyi szolgáltatók fejlestési 
elképzeléseit. 

2.4.2.5. beavatkozás: Idősek életét támogató ellátások és szolgáltatások bővítése, minőségének javítása 
A beavatkozás lehetőséget nyújt arra, hogy az egyedül élő idősek számának növekedésével az 
idősek nappali ellátását biztosítsa illetve a beteg vagy idős családtag ápolásának-gondozásának 
vállalása illetve az egészséges, aktív idősödést támogató programok megvalósítása és fejlesztése (a 
kulturális és egyéb közösségi tevékenységek igénybevételének támogatása, a már működő 
alkotókörök és egyéb közösségi tevékenységek továbbfejlesztése, az idősödő és idős emberek 
számára, a környezetés természetvédelmi tevékenységekbe való bekapcsolódás elősegítése saját 
lakóhelyén és azon kívül is) megvalósulhasson. 

2.4.2.6. beavatkozás: A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

A hátrányos helyzetű személyeket minél szélesebb körben be kell vonni a településeknek 
kötelezően ellátandó feladatok igénybe vételére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki 
szolgálat, családsegítés, idősek nappali ellátása). A beavatkozáson belül támogathatóak a 
funkciójukat vesztett épületek szociális célú hasznosítása, a lakosság szociális alapellátáshoz 
illetve szociális szakellátásához való hozzáférésének elősegítése, a közintézmények 
akadálymentesítése, az önkormányzatoknál esélyegyenlőségi munkatárs, illetve szociális 
munkások alkalmazása illetve a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek folyamatos képzése, 
valamint az intézményen belüli belső továbbképzések figyelemmel kísérése. 

 
2.4.3. intézkedés: A társadalmi befogadás erősítése a foglalkoztathatóvá válás elősegítésével  
 
2.4.3.7. beavatkozás: közfoglalkoztatás támogató rendszer létrehozása 

A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló 
álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatott 
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. Az értelmes, szervezett, 
ellenőrzött munkavégzés érdekében ugyanakkor szükséges a munkaszervezők/közfoglalkoztatás-
szervezők alkalmazása és kiemelt költségének támogatása, hiszen problémaként jelentkezik, hogy 
a foglalkoztatottak nagy része képzetlen, ezért munkavégzésük fokozott irányítást igényel, kevés 
azonban az irányításra alkalmas foglalkoztatott. Jelentős adminisztratív terhet jelent továbbá az 
önkormányzatok számára a jogosultság megállapítása, a foglalkoztatási szerződések megkötése, 
valamint a rendszeres bérszámfejtés. 

 
2.4.4. intézkedés: A sport, a mozgás, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappillére  
 
2.4.4.3. beavatkozás: Sportlétesítmények korszerűsítése, tornaterem építése, diáksport versenyek 
rendezése és közösségi szabadidős programok támogatása 

Cél a sportpályák felújítása, fogadóépület építése felújítása közösségi tér kialakításával és 
kapcsolódó kisléptékű infrastrukturális fejlesztések 

 
2.4.5. intézkedés: Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra szerepének növelése a 
térségi identitás erősítésében  
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2.4.5.1. beavatkozás: Általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények és tornatermeik 
infrastrukturális fejlesztése, eszközigényeik fejlesztése 
 A mindennapi testnevelés feltételeinek biztosítására elérendő cél tornaterem építése. 
 
2.5. Prioritás: Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése  
 
2.5.1. intézkedés: Az elérhetőség feltételeinek javítása  
 
2.5.1.1. beavatkozás: Közúthálózat-fejlesztés 

Kiemelt cél az önkormányzat tulajdonában álló kül és belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése, 
autóbuszmegállók kiépítése 

2.5.1.4. beavatkozás: Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Csatlakozás a megépíteni kívánt mátrai kerékpárúthoz 

 
2.5.2. intézkedés: Stratégiai erőforrások megóvása, természet- és környezetvédelem  
 
2.5.2.2. beavatkozás: Ár- és belvízvédelem 

Az önkormányzat tulajdonában és / vagy kezelésében lévő vízfolyások korszerűsítése, 
záportározók felújítása, csapadékvíz elvezetés komplex kezelése 

2.5.2.7. beavatkozás: Környezeti tudatosság ösztönzése 
környezeti szemléletformálás, szelektív hulladékgyűjtés lakossági támogatását elősegítő 
programok megvalósítása 

 
2.5.3. intézkedés: Fenntartható település- és térszerkezet 
 
2.5.3.1. beavatkozás: Az önkormányzati közszolgálatást nyújtó intézmények fejlesztései 
2.5.3.2. beavatkozás: Az épített környezet fejlesztése a vonzó települési arculat megteremtése érdekében 
(A vidéki természeti- és kulturális örökség védelmének támogatása) 

Cél valamennyi közintézmény energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése 
2.5.3.3. beavatkozás: A közösségi terek fejlesztése az életminőség javítása céljából 

közterületek, lépcsősorok, parkok; játszóterek; piacterek; kegyeleti helyek; közösségi helyek: 
művelődési ház, könyvtár, térburkolatok, közvilágítás; közlekedésbiztonság, kisléptékű 
közlekedési fejlesztései, civil szerveződések, hagyományőrző csoportok népességmegtartó 
erejének támogatása 

2.5.3.4.beavatkozás: Települési infrastruktúra fejlesztések a közbiztonság javítása érdekében 
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, együttműködés a rendőrséggel és a polgárőrséggel 
2.5.3.5. beavatkozás: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása 

Infrastruktúrafejlesztés - közvilágítás, ivóvízhálózat kiépítésének támogatása az eddig nem 
ellátott területeken, utcákban 

2.5.3.6. beavatkozás: A helyi identitás megerősítése és közösségformálás, 
közösségformálást erősítő akciók, programok, szemléletformáló kampányok megvalósítása 
együttműködve helyi civil szervezetekkel 

 
2.5.4. intézkedés: Infokommunikációs fejlesztések  
 
2.5.4.2. beavatkozás: Közszféra informatikai fejlesztése; elektronikus közszolgáltatások elérhetővé 
tétele, megismertetése 

az önkormányzat és a hivatal informatikai felkészítése az e-közigazgatás kihívásaira és 
előírásaira, információbiztonsági szakember megbízása 

2.5.4.3. beavatkozás: Az információs társadalom kiépítéséhez szükséges hálózatok fejlesztése 
2.5.4.4. beavatkozás: Digitális írástudatlanság felszámolása, IT technológiák használatának ösztönzése 

Közösségi programok szervezése a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának céljai 
 
Polgármesteri hivatal. 

- Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi közös hivatal működik 2013 márciusa óta. A hatályos törvény 

alapján 2025-ig továbbra is közös hivatal marad. 

- Célunk az ügyfélközpontú ügyintézés és a jó kommunikáció a lakosság és az önkormányzat 

között. A szakképzett hivatali apparátus kialakítása, naprakész ismereteinek biztosítása. 
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Munkavégzéshez szükséges elektronikai háttér biztosítása, újítása elengedhetetlen az 

elkövetkező időszakban. 

Képviselő-testületi munka. 
- A képviselő-testület szerepvállalásának erősítése a lakosság és a helyi közösségeknek a települést 

érintő önkormányzati döntésekben való részvétele érdekében, a bizottsági munka 

hatékonyságának javítása. A helyi civilszervezeteknek az önkormányzati döntés előkészítő 

folyamatba való fokozottabb bevonása. 

Település üzemeltetés. 
- Az önkormányzati bel és külterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.  

- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok. (zöldterületek gondozása, fák szükséges 

gallyazása, ravatalozó karbantartása.) 

-  A község belterületein zöldterületek karbantartása, virágosítás. 

Egészségügyi ellátások. 
- A színvonalas egészségügyi ellátáshoz szükséges önkormányzati segítség megadása és a 

szűrőprogramok támogatása. 

Szociális feladatok. 
- Alapellátások színvonalas, hatékony és takarékos működtetése, a nyugdíjasok szabadidő 

eltöltési lehetőségeinek bővítése. 

- A munkanélküliség csökkentése érdekében a foglalkoztatás bővítése, közfoglalkoztatási 

lehetőségek kiterjesztésével. 

- Otthonteremtési támogatás nyújtása 

- Szociális földprogram szervezése 

- Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális támogatások nyújtása 

Köznevelési feladatok 
- Az óvodai nevelés, mint önkormányzatnál maradt köznevelési feladat megszervezése, helyi 

neveléspolitika kialakítása az intézményvezetők és a szülők bevonásával. 

- Óvodai infrastruktúra fejlesztés 

- Az önkormányzat működtetési kötelezettsége alá eső oktatási épületek karbantartása. 

- Tehetséges fiatalok támogatása 

Sportfeladatok 
- Helyi sportklub, sportszervezetek működésének támogatása 

- Infrastruktúra fejlesztése.  

Kulturális, közművelődési feladatok. 
- A helyi könyvtár állományának bővítése, a nyitvatartás helyi igényekhez való igazítása, 

szolgáltatás fejlesztése a látogatók számának növelése érdekében. 

- Közösségi tér biztosítása 

- Helyi rendezvények szervezése, helyi értékek hagyományok bemutatása. 
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- Írott és elektronikus sajtón keresztül biztosítani a nyilvánosságot, tájékoztatás, információs 

felületek biztosítása a lakosság részére. (helyi újság, honlap.) 

Környezetvédelem 
- Önkormányzati intézmények energia ellátásának fejlesztése, megújuló energia hasznosításával. 

- Parkosítás fásítás, zöldterületek növelése gondozása. 

- Illegális szemétlerakók felszámolása. 

- Ivóvíz és szennyvíz kezelés, minőségjavítás. 

Vagyongazdálkodás 
- Meglévő vagyon őrzése, gyarapítása. 

- A vagyon hasznosítása, bérbeadása. 

- Vagyonfelélés elkerülése. 

Idegenforgalom 
- A település arculatának, küllemének javítása, a turisztikai vonzerő megteremtése, fokozása. 

- Helyi szokások, hagyományok felelevenítése, megtartása, helyi értékek megőrzése 

- Testvérkapcsolatok ápolása bővítése 

  
Gyöngyöstarján a Mátra déli lábánál fekvő település, ahol jellemzően a mezőgazdaság és a borászat adja 
a lakosság nagy részének a megélhetését. Ipar, a település adottságainál fogva minimális. Ennek további 
fejlesztése természetesen lehet cél, de a realitások a mezőgazdasági termékek feldolgozását teszik 
kézenfekvővé. Ez saját erőből nem megvalósítható, inkább a vállalkozók ösztönzése a cél, akár saját 
terület felajánlásával is.  Önkormányzatunk mezőgazdasági területe 40 hektár legelő. Ennek 
hasznosítását bérbeadással, vagy felvállalva az állattartás minden kockázatát lehet bővíteni. Kisebb 
táblában, konyhakert szerüen termeljük meg a konyhánk számára a burgonyát, zöldségeket. Szeretném 
jelezni, hogy ezen célok elérését csak megfelelő számú és alkalmas dolgozókkal lehet biztosítani.  
 
Cél: Adott gazdasági tevékenység eredményei helyben hasznosuljanak, akár mint 
megvásárolható termék, elérhető szolgáltatás, vagy mint munkahely és jövedelem. Helyi 
érdekű gazdaságfejlesztés legyen.  
 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
települési támogatás megállapításáról (idősek napja) 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályairól szóló 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési 
támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- idősek települési támogatása: 3000 Ft/fő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökét és a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások 
összegét. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Babus Edina bizottság elnöke 
Határidő: 15 napon belül 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 



10 

 

Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökéről és tagjairól 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29. napjától az Pénzügyi, 
Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
elnök: Babus Edina  
tagjai: Ozsvári Dénes, Ludányi Ferenc Tibor, Kovács Menyhértné képviselők, 
külsős tagjai: Major Éva Györgyi, Szecskő András 
A Képviselő-testület elrendeli a határozat közzétételét. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
házi segítségnyújtás szakmai programjáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján a házi segítségnyújtás szakmai programjának 
módosítását jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított szakmai programot egységes szerkezetben tegye 
közzé és nyújtsa be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2018. (IX. 27.) önkormányzati 
határozatával jóváhagyott Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját az áttekintés után nem kívánja módosítani, változatlan formában elfogadja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány kuratóriumi tagjainak, 
felügyelőbizottsági tagjainak, alapító okiratának megállapításáról, név- és 
székhelyhasználatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az Egészséges Jövőért 
Gyöngyöstarján Közalapítvány (3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) alapítója az alábbi határozatot hozta: 
1. Az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány kuratóriumának elnöke 2020. július 2. napjától 
2023. július 1. napjáig Varnyú Rita, Gyöngyöstarján, Damjanich J. u. 11. szám alatti lakos. 
2. Az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány kuratóriumának tagjai 2020. július 2. napjától 
2023. július 1. napjáig  
- Csomós Andrea Gyöngyöstarján, Dobó u. 27.,  
- Lipovszky-Molnár Zsuzsanna, Gyöngyöstarján, Deák F. u. 10., 
- Kovácsné Antal Tünde, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 32., 
- Sramkóné Kuti Beáta, Gyöngyöstarján, Szabadság u. 26., 
- Ludányiné Prém Judit, Gyöngyöstarján, Bocskai u. 33. 
szám alatti lakosok. 
3. Az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjai 2020. július 2. 
napjától 2023. július 1. napjáig 
- Földháziné Szalai Ágota, Gyöngyöstarján, Hóvirág u. 18.,  
- Nagyné Záper Krisztina Mária, Gyöngyöstarján, Aradi u. 31. 
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- Csernyik Edina Csilla, Gyöngyöstarján, István u. 49.  
szám alatti lakosok. 
4. A Képviselő-testület az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány alapító okiratát a határozat 
mellékletét képező szöveggel jóváhagyja. 
5. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány 
székhelyeként a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. című, Gyöngyöstarján Község Önkormányzat 
tulajdonában álló épületet jelölje meg. 
6. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány 
elnevezésében a Gyöngyöstarján szót használja. 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester, a jegyző és a kuratórium elnökének figyelmét, hogy a 
változásokat jelentsék be az Egri Törvényszék részére. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület tagfelvételi kérelméről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri felvételét tagként a Gyöngyöstarján 
Községi Sportegyesületbe (Székhely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát a Gyöngyöstarján Községi Sportegyesületben Kiss Viktor 
polgármester látja el, a megbízás visszavonásáig, de legkésőbb a polgármesteri tisztsége megszűnésének 
napjáig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében elfogadja tagként a 
Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület alapszabályát, részt vegyen a közgyűlésen, intézkedjen az 
alapszabályban tagok részére megállapított tagdíj átutalásáról és gyakorolja a tag alapszabályban és 
jogszabályban meghatározott jogait és kötelezettségeit. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület név- és székhelyhasználatáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarján Községi 
Sportegyesület név- és székhelyhasználatát engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatokat megtegye: 
„Kijelentem, hogy a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. (továbbiakban: ingatlan) használatának 
engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület az 
ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba 
bejegyeztesse és az ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként 
kifüggessze.” 
A használat jogcíme szívességi használat. 
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület a nevében a „Gyöngyöstarjáni” 
elnevezést használja.” 
A névhasználatért az önkormányzat térítést nem kér. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület vagyonhasználati szerződéséről 



12 

 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöstarján Községi 
Sportegyesület vagyonhasználati szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján belterület 
Gyöngyöstarján, 455 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 1. szám és Gyöngyöstarján 
belterület Gyöngyöstarján, 452 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 7. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó vagyonhasznosítási szerződést a polgármester Gyöngyöstarján Községi 
Sportegyesülettel megkösse. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkörrel kötött vagyonhasználati szerződés felmondásáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2013. július 3-án a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkörrel kötött, Virág u. 7. szám alatti ingatlan 
vagyonhasználati szerződését azonnali hatállyal, a szerződés 4. pontjában foglalt pénzügyi elszámolási 
kötelezettség megszegése miatt felmondja. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (VII. 2.) KT 
határozata 
Mosolyfalva Óvoda igazgatójának vezetői pótlékáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 1-jétől a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés 
g) pontja alapján módosítja Gyöngyöstarján Község Polgármesterének 14/2020. (VI. 3.9 határozatát a 
Mosolyfalva Óvoda igazgatójának kinevezéséről és annak utolsó bekezdését a következők szerint 
állapítja meg: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. melléklete és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés 
g) pontja alapján Szecskő Tiborné, a Mosolyfalva Óvoda igazgatójának intézményvezetői pótléka 2020. 
augusztus 15. napjától a pótlékalap 60%-a.” 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (VII. 30.) 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 2020. augusztus 28. és 29. napjára. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (VIII. 12.) KT 
határozata 
 
Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület név- és székhelyhasználatáról 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület 
név- és székhelyhasználatát engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében az alábbi nyilatkozatokat megtegye: 
„Kijelentem, hogy a Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. (továbbiakban: ingatlan) használatának 
engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület az 
ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba 
bejegyeztesse és az ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként 
kifüggessze.” 
A használat jogcíme szívességi használat. 
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület a nevében a „Gyöngyöstarjáni” 
elnevezést használja.” 
A névhasználatért az önkormányzat térítést nem kér. 
A Képviselő-testület 34/2020. (VII. 2.) KT számú határozatát visszavonja. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2020. (VIII. 12.) KT 
határozata 
 
Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület vagyonhasználati szerződéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyöstarjáni 
Rekreációs Egyesület vagyonhasználati szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló, Gyöngyöstarján belterület 
Gyöngyöstarján, 455 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 1. szám és Gyöngyöstarján 
belterület Gyöngyöstarján, 452 hrsz-ú, természetben Gyöngyöstarján, Virág utca 7. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó vagyonhasznosítási szerződést a polgármester a Gyöngyöstarjáni Rekreációs 
Egyesülettel megkösse. 
A Képviselő-testület 35/2020. (VII. 2.) KT számú határozatát visszavonja. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2020. (IX. 2.) KT 
határozata 
 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a Gyöngyös Körzete 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására irányuló javaslatot, és az 
alábbiak szerint döntött:  
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása és a 
Mátralab Nonprofit Kft. között ellátási szerződés jöjjön létre a demens nappali ellátás és az idősek 
átmeneti gondozóháza ellátásra vonatkozóan, 25 fő demens nappali ellátás és 22 fő idős átmeneti 
gondozás biztosítására, a ténylegesen igénybe vett ellátás finanszírozása mellett. Az ellátásokhoz 
nyújtott társulási (önkormányzati) támogatás összege demens nappali ellátás esetében 250 ezer 
Ft/fő/év; idősek átmeneti gondozása esetében 350 ezer Ft/fő/év.  
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Társulási Megállapodás módosítását az alábbi pontokban: 
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a) A II. 5. pont „A feladatellátás módja” címszó alatt kiegészítésre kerül: „A Többcélú Társulás feladatait 
saját intézménye és ellátási szerződés útján látja el.” 
b) A III. 2.1 a) pont Szociális intézményi feladatok címszó az „- idősek, demens betegek nappali ellátása 
és fogyatékkal élők bentlakásos és átmeneti elhelyezése” bekezdés kiegészül az „idősek átmeneti 
gondozása” kifejezéssel. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanácsot, és 
felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2020. (IX. 2.) KT 
határozata 
 
települési támogatások összegének megállapításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályairól szóló 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési 
támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 10000 
Ft/fő 
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10000 Ft/fő 
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10000 Ft/fő 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökét és a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások 
összegét. 
 
Felelős: Babus Edina, a bizottság elnöke, Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. október 1. 
 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2020. (IX. 24.) KT 
határozata 
 
Bursa Hungarica pályázat kiírása 

 
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi fedezetet 
– maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület a 
Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 2020. október 1. 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2020. (IX. 24.) KT 
határozata 
 
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 9-én (hétfő) 18 órakor 
közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. 
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem 
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)  
Napirend:  
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1. Tájékoztató a község környezeti állapotáról, ezen belül a csapadékvíz-elvezetés helyzetéről 
2. Kérdések, javaslatok megvitatása 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a helyben 
szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2020. (IX. 24.) KT 
határozata 
 
Mosolyfalva Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyfalva Óvoda 
Alapító Okiratának - módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
1.) A Képviselő-testület a Mosolyfalva Óvoda Módosító Okiratát jelen határozat 1. mellékleteként 
jóváhagyja. 
2.) A Képviselő-testület a Mosolyfalva Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű szövegét jelen 
határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az Alapító 
Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 

Okirat száma: GYT/3023-2/2020 

Módosító okirat 

A Mosolyfalva Óvoda a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014.II.4. 
napján kiadott, 8/2014. (II.4.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 56/2020. (IX.24) önkormányzati 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
1. 1.          A költségvetési szerv megnevezése: Mosolyfalva Óvoda 

1. 2.1.       A költségvetési szerv székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Damjanich János u. 1. 

       1. 2.2.       A költségvetési szerv telephelye: Általános Iskola Melegítő konyha                                                          

                                                                                         3036 Gyöngyöstarján Jókai tér 5. szám 

2. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

       6.3.    A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon  

Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1. szám 
ingatlanhelyiségeit, valamint 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 5. szám alatt lévő tálalókonyha és 
ebédlőhelyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, berendezéseket, felszereléseket és 
számítástechnikai eszközöket térítésmentesen használhatja. 
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A Költségvetési szerv sem az ingóságokat, sem az ingatlant nem idegenítheti el (kivéve a selejtezési 
szabályzat szerint) és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott (adományok) vagy 
pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés 
joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 

 

3036 Gyöngyöstarján 
Damjanich János utca 1. szám 

322 Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata gyakorolja 
a vagyon feletti rendelkezés 
jogát 

Óvodai nevelés, 

Gyermekétkeztetés, 
munkahelyi 
étkeztetés 

2 

 

3036 Gyöngyöstarján Jókai 
tér 5. szám 

431 Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata gyakorolja 
a vagyon feletti rendelkezés 
jogát 

Gyermekétkeztetés, 
munkahelyi 
étkeztetés 

 
3. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyöngyöstarján, 2020. szeptember 24. 
          Kiss Viktor 
        polgármester 
 

Okirat száma: GYT/3023-3/2020 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Mosolyfalva Óvoda alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1. 1.          A költségvetési szerv megnevezése: Mosolyfalva Óvoda 

1. 2.1.       A költségvetési szerv székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Damjanich János u. 1. 

       1. 2.2.       A költségvetési szerv telephelye: Általános Iskola Melegítő konyha 

                                                                                         3036 Gyöngyöstarján Jókai tér 5. szám 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv  

2.2.1.  megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
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2.2.2.  székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Általános Művelődési Központ 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 5. 

 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 

 3.2.2. székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. 

 

 4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata:  

A Mosolyfalva Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeletei 
alapján a gyermekek nevelését hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. 

A Családi Bölcsőde Szakmai Programja alapján húszhónapos kortól kezdődően 5. évet betöltő életkori 
szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai ellátásba bevonható 
gyermekek körét meghatározhatja. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az 
egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés 
megvalósítása, amely a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Iskolai előkészítő oktatás: 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig az óvodába 
bejáró gyermekek ellátása, óvodai nevelése, személyiség fejlesztése. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali rendszerben, 
integrált oktatása és nevelése: 

Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 A Családi Bölcsőde Szakmai Programja alapján húszhónapos kortól kezdődően 5. évet betöltő életkori 
szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai ellátásba bevonható 
gyermekek körét meghatározhatja. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Óvodai nevelésben: Gyöngyöstarján közigazgatási területe, valamint más, nem Gyöngyöstarján 
község közigazgatási területéről óvodás korú gyermekek ellátása a maximális létszám erejéig. 

Gyermekek napközbeni ellátásában: Heves megye közigazgatási területe.  

 

5.  A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A Képviselő-testület – pályázat alapján – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
Törvényben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek fennállása 
esetén 5 évre intézményvezetőt nevez ki. 

5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

 6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  

A Költségvetési szerv jogi személy. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 
Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. sz.) a Költségvetési szervvel kötött Együttműködési 
Megállapodásnak megfelelően – ellátja azon gazdálkodási feladatokat, amelyek személyi és tárgy 
feltétele az intézményben nem áll fenn. 
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6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 Feladat ellátási hely megnevezése Tagozat 
megjelölése 

Maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Mosolyfalva Óvoda  75 gyermek 

2 Mosolyfalva Óvoda 

 Családi Bölcsőde 

 7 gyermek 

 

6.3.    A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon  

 

Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1. szám 
ingatlanhelyiségeit, valamint 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 5. szám alatt lévő tálalókonyha és 
ebédlőhelyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, berendezéseket, felszereléseket és 
számítástechnikai eszközöket térítésmentesen használhatja. 

A Költségvetési szerv sem az ingóságokat, sem az ingatlant nem idegenítheti el (kivéve a selejtezési 
szabályzat szerint) és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott (adományok) vagy 
pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés 
joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 

 

3036 Gyöngyöstarján 
Damjanich János utca 1. szám 

322 Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata gyakorolja 
a vagyon feletti rendelkezés 
jogát 

Óvodai nevelés, 

Gyermekétkeztetés, 
munkahelyi 
étkeztetés 

2 

 

3036 Gyöngyöstarján Jókai 
tér 5. szám 

431 Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata gyakorolja 
a vagyon feletti rendelkezés 
jogát 

Gyermekétkeztetés, 
munkahelyi 
étkeztetés 
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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. 
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 
 

 

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 
 

 

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. 
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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 
 

 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Polgármesterének 16/2020. (XI. 13.) határozata 
igazgatási szünetről 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörömben, Magyarország egész területére 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet tartama alatt, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva – a Képviselő-testület tagjaival egyeztetve és 
véleményének ismeretében - meghoztam az alábbi  

határozatot: 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet 
rendelek el 2020. december 12-ére, valamint 2020. december 21-31-ig. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  azonnal 
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Tárgymutató (oldalszámok) 

az Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján 
Közalapítvány kuratóriumi tagjainak, 
felügyelőbizottsági tagjainak, alapító 
okiratának megállapításáról, név- és 
székhelyhasználatáról, 10 

beszerzési szabályzat módosításáról, 2 
Bursa Hungarica pályázat kiírása, 14 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról, 14 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019-
2024. évi gazdasági programjáról, 3 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2020. 
évi rendezvénytervéről, 1 

Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület név- és 
székhelyhasználatáról, 11 

Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület 
tagfelvételi kérelméről, 11 

Gyöngyöstarján Községi Sportegyesület 
vagyonhasználati szerződéséről, 12 

Gyöngyöstarján, külterület 092/47 , 0125/5 és 
0125/86 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánításáról és kapcsolódó 
intézkedésekről, 3 

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkörrel kötött 
vagyonhasználati szerződés felmondásáról, 
12 

Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület név- és 
székhelyhasználatáról, 13 

Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület 
vagyonhasználati szerződéséről, 13 

házi segítségnyújtás feladatellátás átadásáról, 
21 

házi segítségnyújtás szakmai programjáról, 10 
helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről, 

10 
igazgatási szünetről, 13, 22 
közmeghallgatás időpontjának és 

napirendjének meghatározásáról, 15 
Mosolyfalva Óvoda alapító okiratának 

módosításáról, 15 
Mosolyfalva Óvoda igazgatójának vezetői 

pótlékáról, 12 
óvoda nyári zárva tartásáról, 1 
óvodai beiratkozás időpontjáról, 1 
Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökéről és 
tagjairól, 10 

települési támogatás megállapításáról (idősek 
napja), 9 

települési támogatások összegének 
megállapításáról, 14 

településrendezési eszközök módosítása 
partnerségi egyeztetési szakasz lezárásáról, 
21 

településrendezési eszközök módosítása 
véleményezési szakaszai lezárásáról és a záró 
szakmai véleményezési szakasz 
megindításáról, 21 

 


