Jegyzőkönyv

Készült: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő Testületének 2013.
június 12-én, 08 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Szolcsák Gyula polgármester
Lovász András képviselő
Hibó Tibor képviselő
Kiss István képviselő
Meghívottak: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Lovász András alpolgármester
Kiss István képviselő

Szolcsák Gyula polgármester
Üdvözölte a képviselő testület tagjait, köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel az ülés kezdetekor jelen van 4 képviselő.
Megállapítja, hogy az ülést az SZMSZ-ben foglaltak szerint hívták össze.
A polgármester felkéri Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt, hogy 2013. június 12-i nyilvános rendkívüli
ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére. A polgármester a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri Lovász András alpolgármestert és Kiss István képviselőt.
A polgármester a Képviselő Testületi ülést megnyitja.

Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.

A képviselő testület a következő napirendi pontokat 4 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal
elfogadta.
1./ A hétvégi és hétközi háziorvosi ügyeleti rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló
együttműködési megállapodás felülvizsgálata. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

2./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása(előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

A napirendi pontok tárgyalása:
1./ A hétvégi és hétközi háziorvosi ügyeleti rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló
együttműködési megállapodás felülvizsgálata. (előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Szolcsák Gyula polgármester
Kérem a Jegyző Urat, tájékoztassa a jelenlévő képviselőket az előterjesztés lényegi tartalmáról.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
2003. decemberében Gyöngyössolymos Község együttműködési megállapodást kötött a háziorvosi
ügyeleti rendszer létrehozása tekintetében összesen 7 társtelepüléssel a ügyelet működtetéséről.
2003. óta zökkenőmentesen működik a társulás, amelyet OEP finanszírozással és támogatással
működtet az önkormányzatok összessége és ehhez az OEP támogatáshoz minden egyes
önkormányzat további pénzügyi forrásokat juttat. Az önkormányzatokról szóló hatályba lépett új
jogszabály kötelezően előírja a megállapodások felülvizsgálatát. Ez alapján a társulási tanácsnak meg
kell választani a társulási tanács elnökét illetve a MÁK részére szükséges adatokat el kell küldeni a
törzskönyvi bejegyzéshez. Ahhoz, hogy a társulás határozni tudjon a megállapodás felülvizsgálatáról,
a társ önkormányzatok KTI-nak előzetesen határozatban kell döntenie arról, hogy az együttműködési
megállapodást felülvizsgálja és azt elfogadja.
Szolcsák Gyula polgármester
Tisztelt képviselő társaim, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk a határozati
javaslatról.
A képviselő testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot hozta:
27/2013.(VI.12) Kt. határozat
1 ) Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az „Együttműködési
Megállapodás Önkormányzati Társulás létrehozásáról és működtetéséről orvosi ügyeleti
rendszerről” című dokumentum szövegét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146. §(1) bekezdésének megfelelően a határozat mellékletét képező szöveggel
2013. július 1-jei hatálybalépéssel felülvizsgálta és elfogatja.
2 ) Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete döntött arról, hogy a
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Tanácsában az Önkormányzatot a
mindenkori Polgármester képviselje, akadályoztatása esetén pedig az Alpolgármester.
3) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása(előterjesztés csatolva)
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Szolcsák Gyula polgármester
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.

Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Tisztelt képviselő testület a Heves megyei Kormányhivatal 2013. május 30-i levelében
tájékoztatott minket arról, hogy 2013. 07.01. napjáig kötelező jelleggel el kell készíteni az
Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját. Ez a program egy 5 éves időtartamot fog át,
amelynek keretében a településen élő hátrányos helyzetű emberek problémáit kivánjuk
analizálni. Elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi Program, amelyet elküldtünk véleményezésre a
szakhatósághoz, amelyet ellenjegyeztek és elfogadtak.
Szolcsák Gyula Polgármester
Szavazásra teszi föl a napirendi pontot.
A képviselő testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot hozta:

28/2013.(VI.12) Kt. határozat
1.) Gyöngyössolymos Közös Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018
elfogadja.
2.) Gyöngyössolymos Közös Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert
hogy az első pontban foglalt döntéssel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Szolcsák Gyula polgármester
Kérdezte van-e valakinek hozzászólása, mivel több hozzászólás nem volt, a Testületi ülést
09 óra 05 perckor bezárta.

K.m.f.
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