Jegyzőkönyv
Készült: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő Testületének 2013. 10.08án 16.15.órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Szolcsák Gyula polgármester
Lovász András alpolgármester
Hibó Tibor képviselő
Kiss István képviselő
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Meghívottak:
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Lovász András alpolgármester
Hibó Tibor képviselő
Jegyzőkönyv vezető : dr Tanács Péter Zsolt

Szolcsák Gyula polgármester
Üdvözölte a képviselő testület tagjait, 16.15 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. október 08.-i nyilvános
rendkívüli ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére. A polgármester a
jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Lovász András alpolgármestert és Hibó Tibor képviselőt
A polgármester a képviselő testületi ülést megnyitja.
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az SZMSZ szerinti testületi ülés szabályait, valamint tájékoztatja a képviselőket a
rendkívüli ülés összehívásának indokára.
Kiss István képviselő hozzászólása: Örülök hogy a Polgármester összehívta a Testületi ülést,
ugyanis a napirendi pontok fontossága miatt már a múlt héten tárgyalni kellett volna ezeket.
Sajnos a képviselőtársaim az elmúlt héten nem fogadták el a napirendi pontokat, ezért
nem tárgyalhattuk ezeket a fontos kérdéseket.

Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat és egyben tájékoztatja
a képviselőket, hogy három napirendi pont tekintetében zárt ülés megtartását javasolja és
ebben a tekintetben a zárt ülés a nyilvános ülést követően történik, ahol Testület a zárt ülés
napirendi pontjait külön fogadja el.

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
2./ Szociális ellátás helyzete Gyöngyössolymoson a Gondozási központ beszámolója a 2012. évről, és
tájékoztatás a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény 2013. évi működéséről.
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Nagyné Tóth Erzsébet
3./ Tájékoztató a közfoglalkoztatásról Gyöngyössolymos Községben
Előterjesztő: Szolcsák Gyula
Előadó: Szolcsákné Forgó Marianna
4./ Tájékoztató az önkormányzat és a Szociális és a Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2013. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula
Előadó: Siraki Tamásné

5./ Gyöngyössolymos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.19.)
rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula
Előadó: Siraki Tamásné

6./ Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
7./ Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata és Közbeszerzési Terve
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
8./ Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Előkészítési
megválasztása

Bizottság

Tagjainak

Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
9./ Egységes Vízkorlátozási Terv elfogadása Gyöngyös és térségéhez tartozó ivóvízellátó rendszerre
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

10./ Gyöngyössolymos központjában található üzlethelység rekonstrukciója
Előterjesztő: Szolcsák Gyula Polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

11./ Gyöngyössolymos központjában található üzlethelység Bérletére vonatkozó kérelmek
Előterjesztő: Szolcsák Gyula Polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
12./ Gyöngyössolymos Mérges patak út útépítési beruházás elindítása
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

13./ Gyöngyössolymosi SE. labdarúgó szakosztály kérelme
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
14./ / Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

15./ Gyöngyössolymos Képviselő testületének 2/2012. (II.24.) szociális rendeletének módosítása
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Hibó Tibor
16./ Solymosy Óvoda Pedagógiai Program módosítása
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Bíróné Nádudvari Éva

17./ Solymosy Óvoda csoportlétszám növelésének jóváhagyása
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Bíróné Nádudvari Éva

18./ A Művelődési Ház térfelújítás számlájának kiegyenlítése
Előterjesztő: Lukács László
Előadó: Lukács László

19./ Parkolóhely, gyalogos átkelőhely kialakítása
Előterjesztő: Lukács László
Előadó: Lukács László

20./ A Dende közi ivóvíz vezeték felújítása
Előterjesztő: Lukács László
Előadó: Lukács László

21./ Gyöngyössolymosi Közalapítvány működésének a biztosítása
Előterjesztő: Lukács László
Előadó: Lukács László
22./ Gyöngyössolymosi Oklevél Rendeletének a felülvizsgálata
Előterjesztő: Lukács László
Előadó: Lukács László
23./ A művelődési Ház termeinek igénybe vétele kampány időszakban
Előterjesztő: Lukács László
Előadó: Lukács László
24/ Egyebek

A képviselő testület a fenti napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadta.

2.
A napirendi pontok tárgyalása:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szolcsák Gyula polgármester: Kérem a jegyző urat tájékoztassa Testületet. Átadom a szót.
dr Tanács Péter: Köszönöm polgármester úr.
A jegyző tájékoztatja aaképviselő testületet, aköv.lejárt határidejű határozatokról:
5/2013(III.21) Kt határozat, a KT. a Gyöngyössolymosi civilek részére döntöttv összesen
2.300 000 Ft támogatás jutatásáról amely támogatást a jpogosultak kézhez kaptak,
azonban a aHíagyományőrző egyesület a támogatást még nem vette fel.

9/20123 ( III. 21.) KT határozat a KT döntött, hogy Jókai út 12/A szám alatti szolgálati lakás
tekintetében a Hivatal szerezzen be szakértői véleményt a forgalmi érték meghatározására.
A szakvélemény elkészült.
16/2013(V.10.) KT határozat a szerződést az Önkormányzat megkötötte az NFÜ-vel TÁMOP
2.4.5._2012 pályázat tekintetében
19/2013(V.10.) KT határozat-az Önkormányzat a Heves megyei Vízmű ZRT-vel megkötötte a
vagyonátadási megállapodást.
20/2013(V.10.) KT határozat az Önk. megkötötte a vagyon felosztására vonatkozó és egyéb
követelések teljesítését célzó megállapodást a GYKKTT –val. Ennek keretében 1 100 000 Ft-ot
utaltak a számlánkra.
21/2013()V.10.) Kt határozat Az Önk. Babiczki Istvánnal kívánt adásvételi szerződést kötni.
Két feltételét határozott meg a Kt ameyl közül a mai napig egyik sem teljedült, így szerződést
nem kötöttünk.
SzolcsákGyula polg.: Köszönöm a jegyző tájékoztatását. Amennyiben a képviselőknek
hozzászólása , kélrdése nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
27/2013.(X 08.) sz. határozata
1/ Gyöngyössolymos Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

2./ Szociális ellátás helyzete Gyöngyössolymoson a Gondozási központ beszámolója a 2012. évről, és
tájékoztatás a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény 2013. évi működéséről.
Szolcsák Gyula polgármester: Kérem a Pénzügyi Bizopttság javaslatát.
Kiss István a Pénzügyi B. elnöke: a Pü B. megtárgyalta a Közfoglakoztatásról szóló tájékozatót
és jabvasolja KT-.nak elfogadásra.

Szolcsák Gyula polgármester előadja:
2013. január 1-től a Gyöngyössolymosi Község Önkormányzata fenntartásában működő
Gondozási Központ, Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás fenntartásában működő, Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményként
folytatja tevékenységét, amelynek székhelye Gyöngyössolymos. Az intézmény
alaptevékenysége és szakfeladat rendje magába foglalja a gyermekjóléti szolgáltatást, idősek
nappali ellátását, étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést.
A Gondozási központ a beszámolóját elkészítette amely jelen előterjesztés mellékleteként a T.
képviselők rendelkezésére áll. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
28/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyössolymosi Gondozási
Központ, Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény beszámolóját elfogadja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal
felelős: polgármester

3./ Tájékoztató a közfoglalkoztatásról Gyöngyössolymos Községben
Szolcsák Gyula polgármester: Kérem a Pénzügyi Bizopttság javaslatát.
Kiss István a Pénzügyi B. elnöke: a Pü B. megtárgyalta a Közfoglakoztatásról szóló tájékozatót
és jabvasolja KT-.nak elfogadásra.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt Képviselő Társaim. Gyöngyössolymos Község ben a
Közfoglakozzatáról szóló tájékoztatót a Hivatal elkészítet, melyet mindenki kézhez kapott
határidőben. Amennyiben kérdés, hozzászólás az előtejsztéshez nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
29/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyössolymos
község közfoglalkoztatási tájékoztatóját elfogadja.
határidő: azonnal
felelős: polgármester

4/ Tájékoztató az önkormányzat és a Szociális és a Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról

Szolcsák Gyula polgármester: Kérem a Pénzügyi Bizottság javaslatát
Kiss István a Pénzügyi B. elnöke: a Pü B. megtárgyalta a Szociális és a Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról
szóló tájékoztatót, és zat javasolja elfogadni a KT felé.

Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt Képviselő társaim! Átadom aszót a jegyző úrnak, hogy
tájékoztsa a képviselőket a napirendi pont léányeg tartalémáról, továbbá a vonatkozó
jogszabályi előírásokról.
dr Tanávs Péter jegyző: részletes tájékoztatást ad aképv. a vonatkozó naoirend tekinteében.
és a felmerülő kérdéseket mefgválaszolja.

Szolcsák Gyula polgármester: Megköszöni a tájékozattaót és amennyiben további kérdésd,
hozzászólás nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
29/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyössolymos
községi Önk. Szociális és a Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2013. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról a szóló beszámolóját és tájékoztatóját
elfogadja.
határidő: azonnal
felelős: polgármester

5/ Gyöngyössolymos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.19.)
rendeletének módosításáról
Szolcsák Gyula polgármester: Kérdezem a Pü Bizottság elnökét, hogyan döntöttek?
Kiss István a Pü Biz. elnöke: A pü. B az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja elfogadásra a
KT-nak.
Szolcsák Gyula polgármester: Tájékoztatja Kt-t az előterjesztés lényegi tartalmáról, a
felnmerülő kérdéseket megválaszolja. Amennyiben további kérdés hozzászólás nincs, kérem
szavazzunk.
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
4/2013 ( X. 10.) rendelete
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013.
évi Költségvetéséről szóló 1/2013.( II.19.) rendelete módosításáról.
(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)

6/ Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
elfogadása
Szolcsák Gyula polgármester: kérdeze a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizotrság javasolja a Hivatal SZMSZ-ét elfogadásra a T
Kt felé.
Szolcsák Gyula polgármester: Kérem a jegyző urat tájékozattaja KT-t az előterjesdztésről.
dr Tanács Péter jegyző: részletes tájékoztzást ad a KT-nak a Közös Önk Hiv. SZMSZ-val
lkapcsoplatosan. A felmerülő kérdéseket megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
30/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Gyöngyössolymosi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: folyamatos
felelős: polgármester, jegyző

7/ Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata és Közbeszerzési

Terve
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezze a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság javasolja Közbeszerzési Szabályzatot
elfogadásra a Kt felé.
Szolcsák Gyula Polgármester: átadom a szót a jegyzőnek.
dr Tanács Péter jegyző: A közbeszerzési szabályzat megléte alapvető feltétele az ajánlatkérő,
jelen esetben Gyöngyössolymos Község Önkormányzata közbeszerzési rendszerének
működtetéséhez. A szabályzat a közbeszerzési eljárásra vonatkozó döntési és felelősségi rend
tisztázásával egyértelművé teszi az eljárásába bevont személyek (szervezetek) hatás- és
feladatkörét, és ezáltal előmozdítja az eljárások felelősségteljes és szakszerű lebonyolítását.

A közbeszerzési törvény kötelező jelleggel előírja, hogy az ajánlatkérő a Közbeszerzési
Szabályzatában milyen meghatározott tartalmi elemeket kell hogy belefoglaljon, így – a
vonatkozó jogszabályokkal összhangban – köteles meghatározni
a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, ellenőrzésének felelősségi rendjét,
az eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek felelősségi körét,
a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét.
a szabályzat hatályát, célját, eljárási szabályokat így a közbeszerzési eljárások közös
rendelkezéseit, a beszerzések eljárási szabályait stb…
A Közbeszerzési Szabályzat mellékleteként elkészült a módosított 2013. évi közbeszerzési
terv, amely tartalmazza az ez évi folyamatban lévő és tervezett közbeszerzéseket a jogszabályi
kötöttségeknek megfelelően. A JEGYZŐ A KÉPVISELŐK KÉRDÉSEIT megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
31/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyössolymos
Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és a hozzá kapcsolódó Közbeszerzési Tervet
elfogadja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal
felelős: polgármester

8./ Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Előkészítési Bizottság Tagjainak
megválasztása

Szolcsák Gyula polgármester: kérdezze a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság javasolja Közbeszerzési Előkészítési Bizottság
Tagjainak megválasztását az előterjesztésnek megfelelően a Kt felé.

Szolcsák Gyula polgármester: A Képviselő Testület a közbeszerzési eljárások tényleges
előkészítésére tervezés, az eljárás előkészítése, döntés előkészítés Közbeszerzéseket
Előkészítő Bizottságot (KEB) hoz létre. A KEB-nek legalább három tagja van. A
bizottság tagjait úgy kell megválasztani, hogy abban biztosított legyen a Kbt. 22. §-ban
előírt közbeszerzés tárgya szerinti műszaki, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem.
Én is támogatom a Pü Bizottság által javasolt három személyt. Kérdezem képviselőtársaimat
mi a véleményük?
Lovász András alpolgármester: Úgy gondolpom, hogy a pénzügyi és a jogi szakértelem
biztosítva van, ezért támogatom ahárom jelölt megválasztását.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
32/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyössolymos
Községi Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak előkészítésére Közbeszerzéseket Előkészítő
Bizottságot hoz létre. A Közbeszerzéseket Előkészítő Bizottság tagjai:
- Siraki Tamásné
- dr. Tanács Péter Zsolt
-Bíróné Nádudvari Éva
határidő: azonnal
felelős: polgármester

9./ Egységes Vízkorlátozási Terv elfogadása Gyöngyös és térségéhez tartozó ivóvízellátó
rendszerre

Szolcsák Gyula polgármester: kérdezze a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság javasolja az Egységes Vízkorlátozási Terv
elfogadását a Képviselő testület felé.

Szolcsák Gyula polgármester: A viziközmű szolgáltatásról szóló 58/2013.(II.27.) Korm.
rendelet kötelező jelleggel előírja, hogy meghatározott térségű és jellegű vízellátó rendszerek
tekintetében egységes vízkorlátozási tervet kell készíteni arra az esetre, ha a szolgáltatásra
rendelkezésre álló víz mennyiség természeti, vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, illetve
a rendelkezésre álló víztermelési kapacitás a fogyasztói igények tartós kielégítését nem teszi
lehetővé. Ilyen esetekben a víz fogyasztás korlátozható az egységes vízkorlátozási terv
szabályainak megfelelően. A vízkorlátozást a tervben szereplő és megállapított fogyasztási
rend értelmében rendeli el a polgármester. A jegyző pedig gondoskodik a vízkorlátozás
közzétételéről, a lakosság értesítéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről.
A jogszabály vízkorlátozás elrendelése esetén fogyasztói sorrendet állapít meg első helyre
téve a lakossági fogyasztókat, a kiemelt fogyasztókat (kórház, iskola, óvoda stb…), majd az
egyéb fogyasztók következnek. Az ivóvíz korlátozás elrendelésének fokozatait és eljárási
rendjét mind a határozat mellékletét képező terv, mind a vonatkozó jogszabály magában
foglalja.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testület döntését. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem
szavazzunk.
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
33/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyös és
térségéhez tartozó ivóvízellátó rendszerre vonatkozó Egységes Vízkorlátozási Tervet elfogadja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal
felelős: polgármester

10./ Gyöngyössolymos központjában található üzlethelység rekonstrukciója
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezze a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság javasolja a Gyöngyössolymos központjában
található üzlethelység rekonstrukciója előterjesztés elfogadását a KT felé.

Szolcsák Gyula polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyöngyössolymos község központjában, a Szabadság úti buszmegálló mögött található
üzlethelység (Gyöngyössolymos 724 hrsz.) korábbi bérlője ez év nyarán felmondta az
önkormányzattal korábban megkötött helyiségbérleti szerződését. A polgármester és a jegyző
az üzlethelységet annak kulcsaival együtt átvette bérlőtől és a hatályos szerződésünknek
megfelelően a bérlővel elszámolt. Az üzlethelység felújításra szorul, amit az önkormányzat
2013. augusztusa óta folyamatosan végez.
Szükségessé vált a tető helyreállítása, vízszerelési munkálatok elvégzése, a teljes vizes blokk
kicserélése, a falak szigetelése, belső kőműves munkák elvégzése, vakolás, glettelés, festés
stb…A munkálatok előre tervezhető költségei elérik az 500.000,- Ft-t. Az önkormányzat az
üzlethelységet bérlet útján kívánja hasznosítani.
Hibó Tibor képviselő: Az üzlethelyiség felújítását folyamatosan végezzük, azonban az 500 00
Ft úgy gondolom nem lesz elg ezen munkálatok elvégzésére. Bár jómagam is tudom, hogy a
rendelkezésre álló összeg nem elegendő erre.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
34/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a
Gyöngyössolymos 724. hrsz. ingatlan, természetben a Szabadság úti buszmegálló mögötti
önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelységet felújítja. A felújítás költségét az
önkormányzat 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegben határozza meg, amely összeget
a költségvetési tartalék keret terhére határoz meg.
3., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
határidő: azonnal, a szerződés megkötésére 30 nap
felelős: polgármester

11./ Gyöngyössolymos központjában található üzlethelység Bérletére vonatkozó kérelmek
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezze a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.

Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság megtárgyalta az előterjesztést és arra
jutottunk, hogy mivel az üzlethelyiség egyébként is rekonstrukcióra szorul, ezért kérjük a
leendő bérlőket, hogy egy részletesebb anyagot bocsássanak a rendelkezésünkre arról a
tevékenységről,amit az üzlethelyiségben folytatni kívánnak.
Lovász András alpolgármester: Támogatom ezt a javaslatot, mert én is úgy gondolom, hogy az az
egy –egy oldalas kérelem, amit apályázók beadtak, nem elegendő ahhoz, hogy dönteni tudjunk.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
35/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Gyöngyössolymos központjában lévő, 724. hrsz. ingatlan, természetben a Szabadság úti
buszmegálló mögötti önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelység hasznosítására
vonatkozóan a pályázóktól részletes vállalkozási tevékenységre vonatkozó leírást és
tájékoztatást kér.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
határidő: azonnal, az értesítésre 30 nap
felelős: polgármester

12./ Gyöngyössolymos Mérges patak út útépítési beruházás elindítása
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
elfogadását a KT felé.
Szolcsák Gyula polgármester:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2008. évben közbeszerzési eljárást írt ki a község
belterületi útjainak útépítési munkáinak elvégzésére, szilárd aszfalt burkolat fektetésére és a
hozzá kapcsolódó egyéb munkálatokra. Az útépítésre kiírt közbeszerzési eljárást a Hedo Kft.
nyerte meg. Maga az építési munka két részre lett bontva, amelyben az első rész
maradéktalanul megvalósult, a második rész azonban az egyik tulajdonos ellenállása
következtében nem épülhetett meg. Mai áron számolva a tervezett Mérges patak úti
aszfaltburkolatú útszakasz megépítése 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint bruttó
ráfordítást igényel. A megépítendő szakasz hossza 150 méter.

Hibó Tibor képviselő:emlékszem a konkrét ügyre,és sajnálom az ingatlan tulajdonosokat,
hogy mostanáig kell várniuk ilyen fontos döntésre, hiszen azzal, hogy a házaik előtt szilárd
aszfalt út van, az ő ingatlanuk étéke is emelkedik. A beruházást ha jól emlékszem akkoriban
az egyuik tulajdonos hiúsította meg. Azóta is az utcából többen kérdezték tőlem, hogy mikopr
lesz végre aszfalt ebben az utcában?
Lovász András alpolgármester: Jómagam is támogatom a beruházás megvalósítását, hiszen
a település belterületén ez az utolsó útszakasz. amelyen nincs szilárd aszfaltburkolat.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
36/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Gyöngyössolymos
Mérgespatak út szilárd aszfaltburkolatú út útépítési munkálatainak elvégzéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárást lefolytatja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal, A közbeszerzési eljárás elindítására 30 nap
felelős: polgármester

13./ Gyöngyössolymosi SE. labdarúgó szakosztály kérelme
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pü bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
elfogadását a KT felé.
Szolcsák Gyula polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!

Králik Zoltán a gyöngyössolymosi labdarúgó sportegyesület szakosztályvezetője kérelmet
nyújtott be a Képviselő Testülethez a szakosztály részére nyújtandó póttámogatás
elnyeréséhez. A szakosztályvezető 300.000,- azaz háromszázezer forintban jelölte meg azt az
összeget, amely a bajnokság zökkenőmentes befejezéséhez feltétlenül szükséges lenne. A
fenti összeget nevezési költségek, versenyengedélyek, igazolási díjak, sportorvosi engedélyek
és csapat utaztatásra kívánják fordítani.
A T. Képviselő Testület 5/2013.(III.21) Kt. határozatában a civil szervezetek támogatásának
keretében 1.000.000,- Ft-t azaz egymillió forintot szavazott meg a labdarúgó szakosztály
támogatására.

Lovász András alpolgármester: Jómagam támogatom a 300 0000 Ft odaítélését a
szakosztálynak, hiszen a labdarúgóknak minden mérkőzésre utazniuk kell, az igazolások a
sportorvosi vizsgálatok is pénzbe kerülnek.
Hibó Tibor képviselő: Én érdeklődtem közeli és távolabbi települések csapataitól ki mennyi
támogatást kap az önkormányzattól és tudomásomra jutott, hogy akár több millió Ft-al is
támogatják a csapataikat az önkormányzatok. Ehhez képest ez az összeg is nagy segítség.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
37/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyöngyössolymosi
Labdarúgó Szakosztály kérelmét támogatja és a 2013. évi költségvetésben elkülönített tartalékkeret
terhére a Labdarúgó Szakosztály támogatását 300.000,- Ft-al, azaz háromszázezer forinttal megemeli.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal, értesítésre 30 nap
felelős: polgármester

14./ / Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
elfogadását a KT felé.
A Szolcsák Gyula polgármester:
Kormány a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára elérhetővé kívánja
tenni a felsőoktatásban való részvételt. A cél elérése érdekében mind állami, mind
önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága minden évben meghirdeti a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjhoz való csatlakozást önkormányzatok részére. A
csatlakozás önkéntes, feltétele a csatlakozási nyilatkozat 2013.10.11.-ig való benyújtása. A
pályázat elbírálása kizárólag szociális alapon történik. A KT-nek a pályázóknak szánt
támogatási összeget a következő év költségvetési rendeletébe kötelező jelleggel be kell
tervezni.

Hibó Tibor képviselő: Teljes mértékben támogatom a határozat tervezet elfogadását, hiszen
több olyan egyetemista, főiskolás van a faluban, akik Szegedre, Pécsre, Budapestre járnak
egyetemre és ezzel sz összeggel támogathatjuk kiadásaikat.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk.
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
38/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2014. évi
fordulójához. A Képviselő Testület kijelenti, hogy a Bursa Hungarica 2014. évi fordulójának általános
szerződési feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételeknek megfelelően jár el.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
3., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságot akként
határozza meg, hogy az jogosult a támogatásra az egyéb feltételek fennállása mellett, akinek
családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a 50.000,- Ft.-t.
4., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás havi min. összegét
5.000,- Ft-ban határozza meg.
5., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok elbírálását
átruházza a Szociális Bizottságra.
6., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a
támogatásban részesített pályázóknak szánt támogatási összeget a 2014. évi költségvetésébe
betervezi.
határidő: értelemszerű
felelős: polgármester, jegyző, Szoc.Biz.

15./ Gyöngyössolymos Képviselő testületének 2/2012. (II.24.) szociális rendeletének módosítása

Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
elfogadását a KT felé.
dr Tanács Péter jegyző: A szociális bizottság elnöke és tagjai azzal az indítvánnyal fordultak a
Hivatalhoz, hogy szükséges felülvizsgálni a szociális rendelet temetési segélyezésre
vonatkozó részét. Indítványozták továbbá, hogy a Hivatal készítsen előterjesztést, amelyben a
temetési segélyre való jogosultság feltételeit módosíthatja a képviselő testület. Javaslatként a

szociális bizottság részéről felmerült, hogy temetési segélyt annak a személynek kell
megállapítani, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300. százalékát, azaz 85.500,- Ft-ot. Temetési
segélyt tehát a szociális bizottság annak az igénylőnek juttathat, akinek a jövedelme 85.500,Ft vagy annál kevesebb, amennyiben a T. KT a rendeletmódosítást elfogadja minősített
többséggel. A másik javaslat az volt ugyancsak a szociális bizottság tagjai részéről, hogy ne
legyen jövedelemhez kötött feltétele a temetési segélynek, azt mindenki kapja meg aki
solymosi lakos.
Kiss István képviselő: Úgy gondolom, hogy a rendeletünket mindenképpen módosítani kell,
de én azt javaslom, hogy aki Gyöngyössolymoson lakik és hozzánk fordul temetési segélyért,
minden feltétel nélkül kapja meg a juttatást.
Szolcsák Gyula polgármester: egyetértek a képviselő úr módosító indítványával. Én is úgy
gondolom, hogy ezt a 30 000 Ft-ot minden Gyöngyössolymoson állandó lakóhellyel
rendelkező személynek meg kell kapnia, függetlenül hogy egyedül élő, vagy többen élnek a
családban. Az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül részesítsük támogatásban az igénylőket.
Hibó Tibor képviselő: Én is úgy gondolom, hogy a Kiss István képviselő úr és Polgármester
úr által javasoltakat teljes mértékben támogatnunk kell. Kérem a jegyzőurat a fentieknek
megfelelően módosítsuk a szociális rendeltünk temetési segélyre vonatkozó részét.
Szolcsák Gyula polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem
képviselőtársaimat szavazzanak rendelettervezetről.
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
5/2013.(X.3.) számú önkormányzati rendelete
a 8/2012.(V.21.)sz. önkormányzati rendelettel módosított
a szociális ellátásokról szóló2/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról
(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)
határidő: azonnal
felelős: polgármester, jegyző,

16./ Solymosy Óvoda Pedagógiai Program módosítása
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
elfogadását a KT felé.
Szolcsák Gyula polgármester : Bíróné Nádudvari Éva a Gyöngyössolymosi Solymosy
Óvoda intézményvezetője elkészítette az óvoda módosított Pedagógiai Programját, a

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá az Országos Óvodai Nevelési Alapprogram
változásainak tükrében. A módosított program megvalósítása a fenntartóra nézve többlet
kötelezettségeket jelent, amelynek minimális anyagi tartalma 500.000,- Ft költségvetési
hozzájárulást jelent. Ebből a pénzből a nevelőtestület minden tagja 30 órás tanfolyamon,
továbbképzésen vehet részt a „Projektpedagógia óvodai alkalmazásának” bevezetése céljából.
Lovász András alpolgármester: Magam részéről javaslom a határozat tervezet elfogadását,
hiszen a Köznevelési Tv. kötelező jelleggel írja elő az Óvodapedagógusok továbbképzését,
továbbá a szakmai munka színvonalát elősegíti a képzés.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
39/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyöngyössolymosi
Solymosy Óvoda Pedagógiai Programját elfogadja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal
felelős: polgármester

17./ Solymosy Óvoda csoportlétszám növelésének jóváhagyása
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
elfogadását a KT felé.

Szolcsák Gyula polgármester: Bíróné Nádudvari Éva a Gyöngyössolymosi Solymosy
Óvoda intézményvezetője azzal a kérelemmel fordult a képviselő testülethez, hogy
engedélyezzék az Óvoda nagy-középső csoport létszámát 29 főre, illetve a nagy csoport
létszámát 30 főre emelni. Jelenleg a nagy-középső csoport 25 gyermekkel, a nagy csoport
szintén 25 gyermekkel működik.
A Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 25.§. (7) bekezdése, továbbá ugyanezen törvény 4.
mellékletének vonatkozó része lehetővé teszi a maximálisan megállapított, azaz 25fő/
csoport, 20%-s megemelését, amennyiben a fenntartó önkormányzat ehhez hozzájárul.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete

40/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyöngyössolymosi
Solymosy Óvoda csoportlétszámát a 2013/14. tanévre a Nagy-középső csoport tekintetében 29 főre
növeli, illetőleg a Nagy csoport tekintetében 30 főre növeli.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal
felelős: polgármester

18./ A Művelődési Ház térfelújítás számlájának kiegyenlítése

Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pü. bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Lovász András alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy ezt az előterjesztést nem támogatom, hiszen
az anyag annak idején nem került a Testület elé, ilyen formán határozatot sem hoztunk róla, tehát
szerződés sem készült, továbbá nincs számla. A teljesítés indokolatlan. Ugyanakkor maga sz
előterjesztő ismeri el,hogy írásbeli anyag nem készült de még megrendelő sem készült a munkálatok
elvégzéséhez.
Hibó Tibor képviselő: Kérdezi, hogy egyáltalán ennek a kifizetése jogszerű lenne-e?
dr Tanács Péter Jegyző: Az Önkormányzat olyan követelést, amellyel kapcsolatosan elfogadó
határozat nem született, így szerződés sem készült, nem teljesíthet. Azaz kifizetni nem lehet
jogszerűen.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy nem szavazattal nem támogatta a
határozat tervezetet.

19./ Parkolóhely, gyalogos átkelőhely kialakítása
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Lovász András alpolgármester: Jómagam tüzetesen átolvastam Lukács képviselőtársam
előterjesztéseit és úgy gondolom, hogy erről a parkoló és gyalogos átkelőhely létesítés e
témáról több szót kell ejtenünk. Nemcsak azokon a területeken, ahol Lukács képviselőtársam
említi, hanem a község teljes belterületén , hiszen olyan nagy a belső autóforgalom, hogy
muszáj parkolóhelyeket létesíteni. Hozzátartozó zebrák is szükségesek lennének. Én úgy
gondolom, hogy vizsgáljuk meg első körben, hogy hol tudnánk további parkolóhelyeket
kialakítani és ezt követően döntsünk egy új KT ülés keretein belül, hoy a megvizsgált és
javasolt helyszínek közül melyiket választjuk.

Kiss István képviselő: nagyon jónak találom az alpolgármester javaslatát és csatlakozom az
indítványához, hiszen az én választóim is több alkalommal már megkerestek, hogy sokszor
szinte lehetetlen leparkolni a község egyes részein, és kérték a hathatós intézkedésemet.
Hibó Tibor képviselő: Engem is többen megkerestek a problémával, főleg csúcsidőben
lehetetlen a község kiemelt területein gépjárművel leparkolni és nagyon jó ötletnek tartom,
hogy felmérjük, hol tudnánk parkolóhelyet létesíteni, az milyen összeget emészt fel
Esetlegesen a lakosságot is megkérdezhetnénk a kérdéssel kapcsolatosan, iolyern igényeik
vannak.
Szolcsák Gyula polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat. Kérem a jegyző urat, hogy a
módosító indítvánnyal módosított új határozati javaslatot fogalmazza meg és azt olvassa fel
a képviselőknek.
dr Tanács Péter Jegyző: A szóban elhangzott módosító javaslatokat rögzíti, majd felolvassa
képviselőknek, akik a szöveggel egyetértenek.
Szolcsák Gyula polgármester: Kérem szavazzunk a módosító javaslat elfogadásáról.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal támogatja a
módosító javaslatot.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelet Képviselőtársaim! Az eredeti határozat tervezetet
tehát módosítottuk, a jegyző úr általi megfogalmazott szöveggel. Kérem most tehát az új
megszövegezésű határozati javaslatról szavazzunk.

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
41/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tovább folytatja a
Gyöngyössolymos Község belterületén található parkolóhelyek kialakítását, és ehhez a célhoz
kapcsolódóan, megvizsgálja és felméri a lakosság igényeit és a parkolóhelyek számának
szükségszerűségét.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal, az igény felmérésére 90 nap
felelős: polgármester

20./ A Dende közi ivóvíz vezeték felújítása

Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim! Ahogy jól tudják, a májusi Testületi
ülésen döntöttünk a vízi közmű vagyon teljes átvételéről és jómagam alá is írtam a Heves
Megyei Vízmű ZRT-val az erről szóló megállapodást. Jelenleg tehát a teljes csőhálózat
tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti. Úgy gondolom, hogy mivel a vízvezeték hálózat a mi
tulajdonunk és mindenki tisztában van a csőtörésekkel, egyéb eseti problémákkal, ezért
fontos a kérdéssel foglalkoznunk. Lukács képviselő előterjesztése a teljes vagy részleges
felújításról szól annak érdekében hogy biztonságosabb legyen az ivóvízellátás a községben.
Ezt a célt támogathatjuk. Ez mindenki érdeke.
Lovász András alpolgármester: Csatlakozom a Polgármester által elmondottakhoz, azzal
egyetértek és kérem a Tisztelt képviselőtársaimat hogy a határozati javaslatot egészítsük ki
azzal a gondolattal hogy a szakszolgálatot azaz a VÍZMŰ ZRT-t hívjuk fel és tájékoztassuk a
folyamatos csőtörésekről és kérjük, hogy a teljes csőrendszert cseréljék ki és azt hozzák
megfelelő műszaki állapotba.
Hibó Tibor képviselő: Én is találkoztam a problémával és támogatom hogy erről is
határozzunk.
Kiss István képviselő: Ismerve a különböző szolgáltató cégek problémákhoz való
hozzáállását, úgy gondolom, hogy már azzal is nagy sikert érnénk el a település érdekében,
ha a folyamatos karbantartást és javításokat sikerülne a lehető leggyorsabban elvégeztetni.
De természetesen én is nagyon örülnék a teljes szakasz cseréjének és a köv. 30-50 évre
biztonságosabbá tennék a Solymosi vízszolgáltatást.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
42/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei
vízmű ZRT-nél Dende-köz ivóvízhálózatának teljes vagy részleges felújítását kezdeményezi a
biztonságosabb ivóvízellátás érdekében, továbbá felhívja a HM Vízmű ZRT figyelmét a folyamatos
csőtörésekre és egyben felkéri , hogy a teljes csőrendszert cseréljék ki és azt hozzák megfelelő

műszaki állapotba.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal, értesítésre 60 nap
felelős: polgármester

21./ Gyöngyössolymosi Közalapítvány működésének a biztosítása

Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az

előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim. Részletesen elolvastam Lukács
képviselő előterjesztést és a témában jómagam is tüzetesen és széleskörűen tájékozódtam.
Úgy gondolom, hogy az a cél, amire a Közalapítványt annak idején létrehoztuk, megvalósult
és jelenleg alapítványi pénzekből, illetőleg az Alapítványnak szánt juttatásokból magát az
alapítványt sem tudjuk fenntartani. Forrásaink kiapadtak. Azok a célok, mint pld.az útépítés,
a vízelvezetés megvalósítása, az autóbusz megállók megépítése eszközök beszerzése az
intézményeinkhez, az intézmények karbantartása, rekonstrukciója és még sorolhatnám a
rengeteg elvégzendő feladatot, jelenleg kizárólag EU-s forrásokon alapuló pályázatok
elnyerésével biztosítható. Az Alapítványnak egyszerűen megfogalmazva nincs pénze, új
pénzekhez sem jut. Az összes fejlesztésünk pályázati forrásokból finanszírozható. Az
alapítvány fenntartása azonban pénzbe kerül, ezért javaslom annak megszüntetését.
Lovász András alpolgármester: Teljes mértékben érthetőek a Polgármester úr által
elmondottak. Én is úgy gondolom, ha az a cél megvalósult, amire az alapítvány létrejött, és
további célokat sem megfogalmazni sem elérni nem lehet, a szervezettel, akkor azt meg kell
szüntetni.
Kiss István : igen, emlékszem arra, hogy az autóbusz öblöt és az elterelő út kialakítását és
hasonló kisebb feladatokat végre tudtunk hajtani az alapítvány segítségével, de az utóbbi
időben már ezek a kis léptékű munkálatok sem jöttek szóba.

Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
43/2013.(X. 08.) sz. határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyöngyössolymosért Közalapítvány működését megszünteti.

úgy

dönt,

hogy

a

2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.,
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
határidő: azonnal, az eljárás lefolytatására 90 nap
felelős: polgármester

22./ Gyöngyössolymosi Oklevél Rendeletének a felülvizsgálata
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pü Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Szolcsák Gyula polgármester: A Gyöngyössolymosért oklevél rendelet alapján kitüntető cím

átadására van lehetőség. A felterjesztés rendje, illetve a kitüntetés adományozásának a
módja a hatályos rendeltünk része. Lukács képviselő társam azt a lehetőséget hiányolja, hogy
a jelenlegi hatályban lévő rendeletünk nem rendelkezik a posthumus adományozásról, azaz a
halál utáni adományozás lehetőségéről, illetőleg, hogy egyes esetekben célszerű lenne
megosztva adományozni a kitüntetést.
Kérdezem a képviselő társaimat, mit szólnak a javaslathoz?
Lovász András alpolgármester: Elolvastam természetesen az előterjesztést és egyetértek
azzzal, hogy a jegyző vizsgálja felül a rendeletünket és legkésőbb 2013.12.31-ig javaslatait
a rendelet módosítására a jogszabályi lehetőségek, kötelezettségek figyelembevételével
terjessze a Kt. elé.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
43/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Gyöngyössolymosért Oklevél rendeletére, felülvizsgálatával a Jegyzőt megbízza.
határidő: 2013.12.31.
felelős: jegyző,polgármester

23./ A művelődési Ház termeinek igénybe vétele kampány időszakban
Szolcsák Gyula polgármester: kérdezi a Pénzügyi bizottság elnökét, hogyan döntötte az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Szolcsák Gyula polgármester::Lukács képviselőtársam előterjesztésében azt indítványozza a KT felé,
hogy valamennyi párt, illetőleg valamennyi képviselőjelölt az Országgyűlési és EU Parlamenti valamint
a helyi Önkormányzati. Képviselő választása tekintetében azonos feltételekkel vehesse igénybe a
Művelődési Ház termeit kampánytevékenysége kifejtéséhez. Két lehetőséget taglal képviselő társam.
Először: ingyenesen biztosítson az Önkormányzat lehetőséget a képviselő jelölteknek, vagy és ez a
második variáció, hogy a Művelődési Ház termeit azonos díjtétellel vehetnék igénybe. Kérem a
képviselőtársaim hozzászólását.
Kiss István képviselő: Én úgy gondolom, hogy a Művelődési Ház termeinek használatáért
mindenkinek fizetni kell. Az Önkormányzat rengeteg pénzt költött a Művelődési. Házra azért,
hogy ott kulturált körülmények között tölthessék szabadidejüket a fiatalok, rendezvényeket
szervezhessünk, az Asszony kórus megtarthassa próbáit, és még sorolhatnám. Mindenki fizet
azért, hogy ott tartózkodik. Nem gondolom, hogy bárkinek is a többiek rovására feltétlen
kedvezményeket kellene biztosítanunk. Amennyiben kampányolni akarnak a Művelődési

Házban, fizessék ki ugyanazt a pénzt, mint bárki más.
Lovász András alpolgármester: Én is részletesen elolvastam Lukács képviselő előterjesztését
és a határozati javaslat részében azt vettem észre, hogy határozatban döntsünk az azonos
díjtételekről. Tájékoztatom a képviselő társaimat, hogy van egy helyiségbérletre vonatkozó
rendeletünk, amely meghatározza a díjtételeket. Így aztán nem is szavazhatunk erről a
határozati javaslatról, mert a rendelet magasabb rendű jogszabály a határozatnál, azaz
a vonatkozó kérdést rendeleti úton kell szabályoznunk. Javaslom tehát hogy a határozati
javaslatot utasítsuk el.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk
Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy nem szavazattal a határozati javaslatot
nem fogadta el.
24/ Egyebek
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselő társaim. Egy témát szeretnék felvenni az
egyebek napirendi pontok közé. A mai napon érkezett Mátraszentimre Önk. KT 2013. 09.13-i
ülésének egy határozata, amelyet mindenképpen meg kell tárgyalnunk és szeretném, ha a
tisztelt képviselőtársaim is tudnának az ügyről. A következőkről van szó: 2013.01.01 óta
Közös Hivatal működik a két település tekintetében és a közös Hivatal adminisztratív
teendőinek 99%-át Gyöngyössolymos Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői látják el. A
jegyző úr készített egy előterjesztést Mátraszentimre részére, amelyben határozati javaslatként
hangzik el, hogy M. szentimre havi 300 000 Ft havi bruttó összeget juttat hozzájárulásként a
Közös Hivatal adminisztratív teendőinek elvégzésére. Ez fedezi a tintapatron, a papír-írószer a
telefon és egyéb ktsg-ket. Mátraszentimre a köv. határozatot fogadta el a javaslatunkkal
kapcsolatosan. A Polgármester felolvassa Mátraszentimre 72/2013 (IX.13.) Kt. határozatát.
Lovász András alpolgármester: Számomra elfogadhatatlan a Mátraszentimrei határozat,
hiszen a Közös Hivatal munkájával kapcsolatosan a Kormányhivatal semmiféle kifogást nem
emelt. A törvényességet és jogszerűséget biztosítva látom. Az SZMSZ-t éppen most fogadtuk
el. A költségvetésünket pedig 2013. február 18-i Képviselő Testületi ülésen elfogadtuk és
ezzel együtt elfogadásra került a Közös Hivatal költségvetése is. A Közös Hivatal első félévi
Pénzügyi beszámolóját pedig határidőben megkapta Mátraszentimre.
Szolcsák Gyula polgármester: Úgy gondolom, hogy a M.szentimrei Önkormányzat
vonatkozó határozatát vissza kell utasítanunk, hiszen egy részről a határozatban foglalt
állítások nem tükrözik a valóságot, továbbá a két Önkormányzat közötti vita eredete
egyértelműen az adminisztratív ktsg-ek M. szentimre által történő megfinanszírozása.
Ugyanakkor tájékoztatatom kt-mat hogy a Közös Hivatal létrehozásával és M.- szentimre
község Gyöngyössolymoshoz való csatlakozásával, Mátraszentimre 3.5 millió Ft
többlettámogatáshoz jutott, kizárólag azért, mert a lakosságszám miatti normatíva
Gyöngyössolymos 3e fős lakosságszámával Mátraszentimre község tekintetében
megnövekedett. Mátraszentimre duplán jól járt a csatlakozással, mert a lakosságszám
normatívában 3 e fő feletti normatívát kap, a korábban Mátraszentimrén végzett
közigazgatási, pénzügyi feladatokat pedig Gyöngyössolymos kötelező jelleggel látja el.
Kiss István képviselő: Tehát ha jól értem, mi munkát vettünk át Mátraszentimrétől, ami a mi
dolgozóink végeznek, azonban ehhez több pénz nem kapunk. Mátraszentimre pedig azért kap
több pénzt, mert a mi lakosaink oda is beszámítanak és ezt nézik a statisztikában.
Szolcsák Gyula polgármester: Képviselőtársam teljesen jól látja a kérdést. Ez a helyzet.
Szolcsák Gyula polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem szavazzunk

Gyöngyössolymos Község Képviselő Testülete négy igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testülete
44/2013.(X. 08.) sz. határozata

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mátraszentimre
Önkormányzat Képviselő Testületének 70/2013(IX.13.) sz. Kt. határozatát egyértelműen
visszautasítja.
határridő: azonnal
felelős: jegyző,polgármester

Szolcsák Gyula polgármester: Kérdezte van-e valakinek további hozzászólása.
Mivel több hozzászólás nem volt, a Testületi ülést 18.17 perckor bezárta.

K.m.f.
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polgármester
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jegyzőkönyv hitelesítő

Hibó Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

