Jegyzőkönyv
Készült: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő Testületének 2013. 05.
10-én 09 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Szolcsák Gyula polgármester
Lovász András alpolgármester
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
Hibó Tibor képviselő
Kiss István képviselő
Benedek Zsolt alpolgármester
Lukács László képviselő
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Meghívottak: Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Visztenvelt Andrea projekt koordinátor
Bozsik Nikolett Bábakő Kft.
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Lovász András alpolgármester
Benedek Zsolt alpolgármester
Szolcsák Gyula polgármester
Üdvözölte a képviselő testület tagjait, 09.00 köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel az ülés kezdetekor jelen van 7 képviselő.
Megállapítja, hogy az ülést az SZMSZ-ben foglaltak szerint hívták össze.
A polgármester felkéri Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt, hogy 2013. május 10-i nyilvános rendes
ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére. A polgármester a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri Lovász András alpolgármestert és Benedek Zsolt alpolgármestert.
A polgármester a képviselő testületi ülést megnyitja, felkéri Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt
rövid bemutatkozásra.
Lukács László képviselő
A napirendi pontok megszavazása előtt üdvözli a jegyzőt.
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az SZMSZ szerinti testületi ülés szabályait.
Lukács László képviselő
Napirendi pontokkal kapcsolatban kérdést tett föl, hiányolta az általa benyújtott két
előterjesztés napirendi pontokba történő felvételét.
Az egyik előterjesztés a HVB Elnökének visszahívására tett előterjesztése, a másik
előterjesztés Sárkány András Ferenc művelődési ház előtti térburkolat építése.
Szolcsák Gyula polgármester
A HVB elnökének felmentésére tett előterjesztést a nem került a napirendi pontok közé
mivel az ügyben rendőrségi feljelentés is megtörtént, a vizsgálat eredményétől függően fogja
a KT tárgyalni. Sárkány András Ferenc munkájának utólagos kifizetése törvénybe ütköző
cselekmény volna, melyet a jegyző megerősített, ezért nem került napirendi pontok közé.
1.

Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Ismerteti a szerződéskötés szabályait, megállapításra kerül, hogy az előterjesztés nem
tárgyalható.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A képviselő testület a következő napirendi pontokat 7 igen szavazattal elfogadta.
1./ Támogatási szerződés megkötése NFÜ-vel a TÁMOP 2.4.5/2012 Gyöngyössolymos
összefog a családokért a munkáért pályázat keretében. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Visztenvelt Andrea projekt koordinátor
2./ A Solymos Bábakő Település Üzemeltető Kft. éves beszámolójának megtárgyalása és
elfogadása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Bozsik Nikoletta
3./ A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ munkájáról szóló 2012.évi beszámoló
megtárgyalása és elfogadása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
4./ Vagyonátadási megállapodás megkötése a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel.
(előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
5./ Megállapodás megkötése Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással a társulási
vagyon felosztására és egyéb követelések teljesítésére. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
6./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.
(előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előkészítő: Siraki Tamásné pénzügyi előadó
7./ Babiczki István eladási szándéknyilatkozatának megtárgyalása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
8./ Hibóné Fehér Adrienn kérelme. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
9./ Gyöngyössolymosért Oklevél adományozása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
10./ Képviselői keret, költségtérítés megállapítása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
11./Sárkány András Ferenc képviselői munkájának elismerése. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
12./ A település 800-ik éves évfordulójának újbóli megünneplése. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
13./ Egyebek
2.

A napirendi pontok tárgyalása:
1./ Támogatási szerződés megkötése NFÜ-vel a TÁMOP 2.4.5/2012 Gyöngyössolymos
összefog a családokért a munkáért pályázat keretében. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Visztenvelt Andrea projekt koordinátor
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Visztenvelt Andreát, tájékoztassa a KT.-t a pályázattal
kapcsolatban.
Visztenvelt Andrea részletes tájékoztatást adott a pályázattal kapcsolatban.
A képviselők kérdéseire az előadó válaszolt.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület az
előterjesztést és 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
16/2013. (V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) mint
támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel mint
közreműködő szervezettel (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület, C.j.sz.:
01-09-919262, képviseli: Bene Dániel ügyvezető igazgató) Támogatási szerződést
köt a Gyöngyössolymos összefog a családokért, a munkáért projekt című, TÁMOP
2.4.5-12/3-2012-0003 azonosító számú projekt tekintetében.
2. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
2./ A Solymos Bábakő Település Üzemeltető Kft. éves beszámolójának megtárgyalása és
elfogadása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Bozsik Nikoletta
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolta. A felügyelő bizottság
tárgyalta: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Benedek Zsolt alpolgármester
A felügyelő bizottsági ülésre miért nem kapott meghívót a harmadik tag.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Mert a Kft. SZMSZ-e szerint csak önkormányzati képviselő lehet a FEB tagja. / Felkéri
Bozsik Nikolettát tájékoztassa a KT.-t a Solymos Bábakő Település Üzemeltető Kft. éves
tevékenységével kapcsolatban. A tájékoztatás után a képviselők kérdéseire válaszolt.
A képviselők a FEB bizottsági ülés jegyzőkönyvét megkapták.
3.

Bozsik Nikoletta előadó
Ismerteti a Solymos Bábakő Település Üzemeltető Kft. éves beszámolóját.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület az
előterjesztést 5 igen, 1 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a beszámolót és az
alábbi határozatot hozta.

17/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Solymos Bábakő Település-üzemeltető Kft. (Székhely: 3231 Gyöngyössolymos,
Szabadság út 139., C.j.sz.: 10-09-03-1936, ügyvezető igazgató: Zsidainé Tóth
Annamária) Éves Beszámolóját a 2012. üzleti évről elfogadja.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: azonnal

3./ A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ munkájáról szóló 2012.évi
beszámoló megtárgyalása és elfogadása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőnek
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Ismerteti az előterjesztést, megállapítja, hogy az előterjesztést rendben találta.
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
Kéri a fogadóórák publikálását szélesebb körben.
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti a fogadóórák publikálásának helyeit és megállapítja, hogy több ember veszi
igénybe, mint régebben, de szükség esetén szélesebb körben ismertetik a fogadóórát.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az
előterjesztést.
18/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi Gyöngyössolymos községben végzett
munkájáról szóló beszámolót, továbbá a Gyöngyössolymos község 2012. évi
családsegítési és beilleszkedést segítő program feladatairól szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: azonnal

4.

4./ Vagyonátadási megállapodás megkötése a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel.
(előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula Polgármester
Bevezeti az előterjesztést, átadja a szót Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Ismerteti a kötelező vagyonátadás jogi hátterét és menetét.
Lukács László képviselő
Kérdezi, hogy kinek a feladata a hálózat működtetése és karbantartása.
Szolcsák Gyula polgármester
Azt a tájékoztatást kapta a Vízmű jogászától, hogy nem változtatnak a régi szerződésen.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen
0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést.
19/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 79.§. (1) bekezdésben foglaltak
alapján – törvényi jogosultságának és kötelezettségének megfelelően – 2013.
január 1. napjával térítésmentesen átveszi a Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában
álló Víziközmű vagyont a 2012. gazdasági év lezárását követő állapotnak megfelelő
lista alapján.
2. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonátadásra
vonatkozó megállapodást aláírja és a vagyonátadással kapcsolatos szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
5./ Megállapodás megkötése Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással a társulási
vagyon felosztására és egyéb követelések teljesítésére. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti az 5. napirendi pontot.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Ismerteti az új megállapodást a Társulással kapcsolatban.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadta.
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti részletesen a megállapodás lényegét.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést.
5.

20/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással (Székhely: Gyöngyös, Fő tér 13.,
Adószáma: 15382850-1-10 képviseletében Faragó László elnök) megállapodást köt a
társulási vagyon felosztására illetve a követelések teljesítésére.
2. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja
és a hozzá kapcsolódó egyéb szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
6./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.
(előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előkészítő: Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti a 6. napirendi pont tárgyalását
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi tervet.
Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Részletesen ismerteti a Pénzügyi tervet, a bevételek túlteljesültek, a kiadások pedig alul.
Szolcsák Gyula polgármester
Bemutatja Bodáné Kóka Ilona könyvvizsgálót.
Bodáné Kóka Ilona könyvvizsgáló
átnézte folyamatos egyeztetés után és a számviteli előírásoknak minden tekintetben
megfelel a Pénzügyi Terv.
Lukács László képviselő
Ellentmondást lát a zárszámadás és a pénzügyi terv között ill. több megjegyzése/kérdése volt
a község pénzügyivel kapcsolatban.
Benedek Zsolt alpolgármester
Elmondja, hogy a költségvetési kiadásokba nem kapott betekintést. Az óvoda költségvetése
több lett a tervezettnél.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Válaszol a felszólalásokra. A költségvetési rendeletbe bármikor bárki beleszólhat.
Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Ismerteti részletesen az adóbevételek alakulását, ill. az óvoda gazdálkodását.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel a beszámolót.
A képviselő testület 4 igen 3 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a beszámolót és
az alábbi rendeletet hozta.
6.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 5/2013.(V.10) önkormányzati rendelet az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.28.) önkormányzati
rendeletének
zárszámadásáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
7./ Babiczki István eladási szándéknyilatkozatának megtárgyalása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula Polgármester
Ismerteti a 7. napirendi pontot, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Földmérés kell a vétel előtt a telekhatárok miatt.
Szolcsák Gyula Polgármester
Az építési hatóság véleményét még nem tudjuk. A tehermentesítés Babiczki István dolga,
majd a szerződés alapján. Döntsünk, ha az építésügyi hatóság szerint beépíthető, akkor
megvesszük tehermentesítve 3000 Ft/m2 áron.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen
0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést.

21/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy
Gyöngyössolymos belterület Jókai Mór út 1371/ hrsz. összesen 1205 m2 jelenleg
beépítetlen ingatlant megvásárolja tehermentesítve, ha az építésügyi hatóság
szerint beépíthető.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az 1.
pontban körülírt ingatlan vételárát 3000 Ft/m2-ben határozza meg.
3. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt
ingatlannal kapcsolatosan az adás-vételi szerződést megkösse és a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
8./ Hibóné Fehér Adrienn kérelme. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
A rendeletek szerint nem kaphat mérséklést, de a testület méltányosságból egyéni elbírálás
alapján külön határozattal, maximum 50 %-ot adhat.

7.

Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
A gyerek betegsége miatt orvosi igazolással automatikusan 50 %-os kedvezményt kap a
térítési díjból, sőt még emelt családi pótlékot is.
Szolcsák Gyula Polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A képviselő testület a napirendi pontokat 4 igen 1 nem 2 tartózkodás szavazati aránnyal
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
22/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy Hibóné
Fehér Adrienn kérelmét elfogadja és Hibó Hanna óvodai térítési díját 50%-kal
mérsékli.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: azonnal
9./ Gyöngyössolymosért Oklevél adományozása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
Szolcsák Gyula Polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Lukács László képviselőnek.
Lukács László képviselő
Az előterjesztés keretében arra teszek javaslatot, hogy az Erdélyben lévő Kápolnásfalu
korábbi polgármesterei József G. Imre, néhai Benedek G. István és Benedek Z. István
megkaphassák ezt a kitüntetést. Megérdemlik az elismerést és szép keretek között kerüljön
átadásra az oklevél.
Tanács Péter Zsolt jegyző
A 9/1997-es rendelet szerint, a javasolt személyek nem felelnek meg a rendeletnek.
Szolcsák Gyula Polgármester
Mivel nem felel meg a rendeletnek, ezért nem szavaznak az előterjesztésről.
10./ Képviselői keret, költségtérítés megállapítása. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
Szolcsák Gyula Polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Lukács László képviselőnek.
Lukács László képviselő
Javaslatot tett arra, hogy a képviselőket illesse meg egy meghatározott összeg az évenkénti
költségvetésben. 25 ezer Ft-os összeget határozna meg, amit valamennyi képviselő szabadon
használhatna fel. Az indoklást az előterjesztésben leírta.
Ez éves szinten 3 millió Ft a költségvetésből.
Lovász András alpolgármester
A képviselő testület döntése az volt, hogy a munkájukért nem kapnak és nem is kérnek
pénzt. Ez el van fogadva. A kiküldetésből adódó útiköltség rendelet nélkül is elszámolható.
Ő ezen kívül semmilyen képviselői költségtérítésre nem tart igényt.
Nem javasolja az előterjesztés elfogadását.
8.

Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 2 igen 5 nem 0 tartózkodás
szavazati aránnyal nem fogadta el az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

23/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy Lukács
László képviselő Képviselői keret, költségtérítés megállapítása c. előterjesztését
elutasítja.
11./ Sárkány András Ferenc képviselői munkájának elismerése. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
Szolcsák Gyula polgármester
Sárkány András Ferenc 2007-ben megkapta a Gyöngyössolymosért Oklevelet,
Önkormányzati elismerést kapott, ez magasabb rangú elismerés, mint az előterjesztés, ezzel
el lett ismerve a munkája.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a képviselő testület 3 igen 0 nem 4 tartózkodás
szavazati aránnyal nem fogadta el az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

24/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy Lukács
László képviselő Sárkány András Ferenc képviselői munkájának elismerése c.
előterjesztését elutasítja.

12./ A település 800-ik éves évfordulójának újbóli megünneplése. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Lukács László képviselő
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Lovász András alpolgármesternek.

Lovász András alpolgármester
Egyszer már elég magas színvonalon megünnepeltük, ennek a fényét emelte az
állampolgársági eskü. Tehát nem látom értelmét még egyszer megünnepelni.
Kiss István képviselő
Még egyszer a 800. éves évforduló megünneplésére se pénz, se igény nincs.
Szolcsák Gyula polgármester
Színvonalasan megünnepeltük az évfordulót, javaslom az előterjesztés elutasítását.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a képviselő testület 1 igen 4 nem 2 tartózkodás
szavazati aránnyal nem fogadta el az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

9.

25/2013.(V.10.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy Lukács
László képviselő A település 800-ik éves évfordulójának újbóli megünneplése c.
előterjesztését elutasítja.
13./ Egyebek
Szolcsák Gyula polgármester
Csárdás László iskolaigazgató Úr megkeresett, hogy a teniszpályát rendbe kellene tenni.
A költsége 200 ezer Ft lenne, 40 ezer Ft anyagköltség és 160 ezer Ft munkadíj.
El kellene dönteni, hogy felvállalja-e a z Önkormányzat.
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
Én egy másik támogatásról szólnék. Kápolnásfaluval példa értékű kapcsolat folyik. Most mi
leszünk a vendéglátók. Szállás és programok anyagi fedezetéhez kellene az Önkormányzattól
kb. 200 ezer Ft támogatás.
Szolcsák Gyula polgármester
A 17 fős kisbuszt rendelkezésre bocsájtjuk.
Szolcsák Gyula polgármester
kéri, hogy szavazzanak mindkét kérésről, mindkettőt javasolja elfogadásra.
A képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta mindkét kérést
az alábbi határozattal:
26/2013.(V.10) Kt. határozat
Gyöngyössolymos Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy az iskola
rendelkezésére bocsájtja a 17 fős kisbuszt sofőrrel a Kápolnásfaluval tartandó rendezvény
idejére, 200 ezer Ft támogatást nyújt a szállás és a programok anyagi fedezetéhez,
valamint 200 ezer Ft támogatást nyújt a teniszpálya felújítására.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
Szolcsák Gyula polgármester
Kérdezte van-e valakinek hozzászólása, mivel több hozzászólás nem volt, a Testületi ülést
12 óra 48 perckor bezárta.
K.m.f.

Szolcsák Gyula
polgármester

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Lovász András
jegyzőkönyv hitelesítő

Benedek Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő
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