Jegyzőkönyv

Készült: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013.10.03-án
14.00 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Lovász András alpolgármester
Benedek Zsolt alpolgármester
Kiss István képviselő
Hibó Tibor képviselő
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
Lukács László képviselő
Meghívottak:
Bíróné Nádudvari Éva Óvodavezető
Nagyné Tóth Erzsébet Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető
Hegyi Beatrix családgondozó
Varga Andrea családgondozó
Siraki Tamásné Pénzügyi vezető tanácsos
Szolcsákné Forgó Marianna Szociális igazgatási előadó
Lakosság részéről:

nem volt résztvevő

Lovász András alpolgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy hat képviselő
van jelen, így az ülés határozatképes. 14.10 perckor a Képviselő testület ülését megnyitotta.
Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna és Hibó Tibor
képviselőket javasolta. Szavazás során a javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv vezetésére dr Tanács Péter Zsolt jegyzőt kérte fel.
azaz: 6 igen szavazat 0 nem 0 tartózkodással a hitelesítők a fent említett képviselők.

Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő megkérdezte hol a polgármester?
dr Tanács Péter jegyző válaszolt a kérdésre: Polgármester úr hivatalos kötelezettségének
tesz eleget. A településsel kapcsolatos pályázati ügyben konferencián tartózkodik és
Gyöngyössolymost képviseli. Fontosnak tartotta részt venni ezen az eseményen.
A testületi ülés nélküle is lebonyolítható, nem kötelező minden ülésen jelen lennie.
Lukács László képviselő hozzászólása: A Polgármesternek dolgoznia kellene és nem mással
foglakozni. Miért nincs itt? Mikor lesz a következő ülés? Ez a második eset ebben az évben
hogy nem vesz részt az ülésen. Fontos dolgokat kellene megbeszélni.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Lovász András alpolgármester szintén tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a Polgármester hivatalos elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen,
ezért őt kérte fel a levezetésre.
Majd javaslatot tett három napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalására. A napirendi
pontok a 14-es 15-ös és a 18-as pontok, melyek önkormányzati vagyont illetve személyiségi
jogokat érintenek. Feltette szavazásra a javaslatot.
A szavazás eredménye:
Hibó Tibor, Kiss István és Lovász András igennel,
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna, Benedek Zsolt és Lukács László nemmel szavazott
3 igen

3 nem

0 tartózkodás

Ekkor Lukács László közölte, hogy ők a napirendi pontokra és nem a zárt ülés elfogadására
szavaztak. A jegyző megállapította, hogy három igen és három nem szavazattal a Testületi
ülésre előterjesztett napirendi pontok nem kerültek elfogadásra, így a Képviselő Testület
ülése a továbbiakban okafogyott. Továbbá tájékoztatta képviselőt, hogy az elfogadott SZMSZ
szerint a Testületi ülés levezetése szabályosan történik.
Az ülést hivatalosan nem zárták le, ezért az elkövetkező 15 percben Lukács László még
megjegyzéseket tett a Polgármesterre és a szerinte fontos eseményeke, amelyek nem
kerültek a napirendi pontok közé. A méltatlan párbeszéd, amely Lukács László és az
alpolgármester között zajlott, személyeskedő hangvétele miatt zavarta a meghívottakat, és
minden jelenlévőt.
Lovász András alpolgármester 14.23 perckor az ülést hivatalosan bezárta.
Lukács László közölte, hogy ő ebben nem is vesz részt. Távozott és elhagyta a termet.

Gyöngyössolymos, 2013.10.03.

………………………………………………..
Lovász András
alpolgármester

……………………………………………………
dr Tanács Péter Zsolt
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

………………………………………………….
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna
képviselő

……………………………………………………..
Hibó Tibor
képviselő

