Jegyzőkönyv
Készült: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő Testületének 2014. 01.
23-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
Jegyzőkönyv vezető: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Meghívottak: Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Zsidainé Tóth Annamária előadó
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Hibó Tibor képviselő
Kiss István képviselő
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 2014. január 23-i nyilvános
rendes ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére. A polgármester a
jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Hibó Tibor és Kiss István képviselőket.
A polgármester a képviselő testületi ülést megnyitja. Polgármester sürgősségi indítványként
új napirendi pont felvételét kéri a képviselőktől, a köztisztviselők egyéni
teljesítménykövetelmények alapját képező önkormányzati kiemelt célok meghatározásának c.
előterjesztéssel.

Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A képviselő testület a következő napirendi pontokat 6 igen szavazattal 1 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
2./ Tájékoztató az önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi pénzügyi tervének III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Siraki Tamásné pénzügyi igazgatási előadó
3./ Beszámoló a 2013. évi helyi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Zsidainé Tóth Annamária
4./ 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

5./ Az önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
6./ Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és intézményei, valamint a Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi pénzügyi tervének
megtárgyalása.
Előterjesztő: Szolcsák Gyula
Előadó: Siraki Tamásné
7./ Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
8./ Gyöngyössolymos Község Szociális rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
9./ Mecsek-Öko Zrt. kérelme
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
10./ Gyöngyössolymos Község „Gyöngyössolymosért” oklevelekről
megtárgyalása .
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

szóló rendelete

11./ KIK Vagyonkezelési szerződés megtárgyalása.
Előterjesztő: Szolcsák Gyula Polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
12./ HM Kormányhivatal Törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

13./ Megállapodás a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel a 2013-2014 évi bérleti díj fizetéséről
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
14./ Hibóné Fehér Adrienn kérelme / zárt ülés /
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
15./ Nagy Attila jelzálogjog megszüntetés kérelmének megtárgyalása / zárt ülés /
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
16./ Gyöngyössolymos önkormányzati Intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési
díjak rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

17./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező önkormányzati kiemelt
célok meghatározásának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

18. /Tájékoztató a beadványokról

19./ Egyebek
2.
A napirendi pontok tárgyalása:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót a jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Tisztelt Képviselő Testület a 35/2013. (X. 08.) sz. határozat döntött arról, hogy
közbeszerzéseket előkészítő bizottságot állítunk fel a KEB három kinevezett tagja a
határozatot megkapta, a kinevezést elfogadta. A KEB felállt. 36/2013. (X. 08.) sz. határozat
döntött arról, hogy az egységes vízkorlátozási tervet elfogadja, a polgármester a tervet aláírta
és az illetékes szerveknek megküldte. 41/2013. (X. 08.) sz. határozat döntött arról, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához,
felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a polgármester a
nyilatkozatot aláírta, a szociális bizottság a beérkezett kérelmeket elbírálta. 43/2013. (X. 08.)
sz. határozat döntött arról, hogy a Solymosi Óvoda pedagógiai programját elfogadja és ezzel
egyidejűleg a csoportok létszámát megemeli. Az óvoda a határozatnak megfelelően a döntést
végrehajtotta. 46/2013. (X. 08.) sz. határozat döntött arról, hogy a Gyöngyössolymosért
Közalapítvány működését megszűnteti, a polgármester és a jegyző ügyvéddel beszéltek a
megszüntetés jelenleg folyamatban van. 47/2013. (X. 08.) sz. határozat döntött arról, hogy a
jegyzőt megbízza a Gyöngyössolymosért- oklevél rendelet felülvizsgálatával. A jegyző a
rendeletet felülvizsgálta és új rendelet tervezetet készített, amelyet a mai napon a képviselők
tárgyalhatnak. 49/2013. (X. 08.) sz. határozat döntött arról, hogy a Jánoska területén a
csapadékvíz elvezető árkot áthidaló átjáró-híd tervezéséhez ajánlatokat kér. Az ajánlatkérések
kimentek. 50/2013. (X. 08.) sz. határozat döntött arról, hogy a 1071/13 hrsz ingatlanból
összesen 498nm területet megvásárol 498eFt-ért. A tulajdonosok ezért az összegér nem
hajlandóak szerződni az önkormányzattal. A jegyző a napirendi ponttal kapcsolatos felmerülő
kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület az
jelentést és 4 igen 1 nem 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
1/2014. (I.23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja.

Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

2./ Tájékoztató az önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi pénzügyi tervének III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Siraki Tamásné pénzügyi igazgatási előadó
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Siraki Tamásné előadó
Részletes tájékoztatást ad az önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi pénzügyi tervének III. negyedévi végrehajtásáról. A
felmerült kérdéseket részletesen megválaszolja.

Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület az
előterjesztést 4 igen, 2 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadja a tájékoztatót és az
alábbi határozatot hozta.

2/2014. (I. 23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás tájékoztatóját a 2013. évi
pénzügyi tervének III. negyedévi végrehajtásáról elfogadja.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr Tanács Péter jegyző
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a 2013. évi helyi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Zsidainé Tóth Annamária
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Zsidainé Tóth Annamária előadó
Részletes tájékoztatást ad a Gyöngyössolymos Önkormányzat 2013. évi adóztatási
tevékenységéről a felmerülő kérdések maradéktalanul megválaszolja.

Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést.

3/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának a 2013. évi helyi adóztatásról szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter jegyző
Határidő: azonnal

4./ 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Ismerteti a 2014. évi belső ellenőrzési terv részletes adatait, tájékoztatja a képviselőket a belső
ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályi környezetről, a felmerülő kérdéseket maradéktalanul
megválaszolja.
Lukács László képviselő
Javasolja, hogy a belső ellenőrzés keretében a belső ellenőr a Solymos- Bábakő Kft.
tevékenységét vizsgálja meg. Módosító indítványt nyújt be, hogy a belső ellenőrzési terv IV.
pontjának 2. pontjában az ellenőrzés tárgya a Solymos- Bábakő Kft. átfogó ellenőrzése
legyen.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel a képviselő módosító indítványát. A képviselő testület 3 igen, 4 nem, 0
tartózkodás szavazati aránnyal a módosító indítványt nem támogatta.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 4
igen 3 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot hozta.
4/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter jegyző
Határidő: folyamatos
5./ Az önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.

Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Siraki Tamásné előadó
Részletesen tájékoztatja a képviselőket az Önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási és Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának
lényegi tartalmáról. A felmerült kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület 4
igen 3 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot hozta.

5/2014. (I.23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás
alapján 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy
2014. évi költségvetését a bizonyosan tervezhető bevételek függvényében alkotja
meg.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési
rendelettervezet előkészítési folyamatában, valamint annak összeállítása során a
koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe úgy, hogy a stabil költségvetési
gazdálkodás, a lehetőségek szerint zavartalan működés, a testületi döntések
végrehajtása biztosított legyen.
3. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt az 1. és 2. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter jegyző
Határidő: folyamatos
6./ Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és intézményei, valamint a Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi pénzügyi tervének
megtárgyalása.
Előterjesztő: Szolcsák Gyula
Előadó: Siraki Tamásné
Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Siraki Tamásné előadó
Tájékoztatja a képviselő testületet az Önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének részletes számszaki
és szöveges részéről, a kiadási és a bevételi táblázatokat, mellékleteket részletesen
elmagyarázza. A felmerülő kérdéseket megválaszolja.
Lovász András alpolgármester
Úgy látom, 11millió Ft szerepel tartalékként a költségvetésben. A sportkör részéről
megkerestek, hogy maximum 3 millió Ft önrésszel megpályáznak egy sportlétesítmény
rekonstrukciós pályázatot, tudni illik az öltözőt szeretnék átépíteni. Kérem a testületet, hogy
maximum 3millió Ft-ig az önkormányzat biztosítsa a pályázati önrészt, azzal a feltétellel,

hogy csak nyertes pályázat esetén állrendelkezésre az önrész.
Lukács László képviselő
Térfigyelő rendszer kiépítését javaslom a faluba, amelyre pályázatot írtak ki, csak az önerőt
kell biztosítani a pályázathoz, ami 2,5 millió Ft. Ez lenne az első módosító indítványom. A
másik módosító indítványom pedig, hogy az önkormányzat peres ügyeire is különítsünk el
egy meghatározott összeget.
Szolcsák Gyula polgármester
A három módosító indítványt szavazásra teszem fel. Elsőnek az alpolgármester módosító
indítványát, a sportkör támogatásával kapcsolatosan.
A képviselő testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal a módosító indítványt
támogatta és a következő határozatot hozta.

6/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében az
általános tartalékkeret terhére legfeljebb 3 000 000 Ft-ot azaz három millió
forint pályázati önrészt biztosít a Gyöngyössolymosi Sportkör részére a
Gyöngyössolymosi futballpályán található öltöző rekonstrukciójához.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzata az 1. pontban megnevezett összeget a
Gyöngyössolymosi Sportkör által beadott és elnyert pályázat igazolása esetén
utalja át a Sportkör számlájára.
3. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
Szolcsák Gyula polgármester
A második módosító indítványt teszem fel szavazásra, azaz a térfigyelő rendszer kiépítését
célzó pályázati önerő biztosítását. A képviselő testület 2 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazati
aránnyal a módosító indítványt nem támogatta.
Szolcsák Gyula polgármester
A harmadik módosító indítványt teszem fel szavazásra, azaz az önkormányzat peres ügyeire
elkülönítendő összeg meghatározása. A képviselő testület 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás
szavazati aránnyal a módosító indítványt nem támogatta.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel a 2014. évi pénzügyi tervvel kapcsolatos előterjesztés.
A képviselő testület 4 igen 3 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a 2014. évi
pénzügyi tervet és az alábbi rendeletet alkotta.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
1/2014. (I. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetéséről.
(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)
Szolcsák Gyula polgármester 10 óra 12 perckor a polgármester 10perc szünetet rendel el.

Szolcsák Gyula polgármester 10 óra 31 perckor folytatólagosan megnyitja az ülést.
7./
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása társulási megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula Polgármester
Ismerteti a 7. napirendi pontot, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter jegyző
Gyöngyöstarján Önkormányzata, mint az egészségügyi társuáls gesztora keresett meg minket,
miszerint a társulási megálapodást a jogszabályáji változások miatt módosítanuk kell. A
jegyző részletesen tájékoztatja a képviselő testületet a jogszabályi változásokról és a
felmerülő kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen
0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.

7/2014. (I. 23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Képviselő-testülete elfogadja a Társulási Megállapodás
módosítását az alábbiak szerint:
1.1.) A Társulási Megállapodás 4. pontjában „Gyöngyöspata Község Önkormányzata”
szövegrész „Gyöngyöspata Város Önkormányzata” szövegrészre módosul.
1.2.) A Társulási Megállapodás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A társulás döntéshozó szerve Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács). A Társulási Tanácsba a
tagönkormányzatok képviselőtestületei a mindenkori polgármestert delegálják.
A társulás tagjait a következő polgármesterek képviselik:
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata nevében: Szabó Ferenc polgármester
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata nevében: Vernyihel Lívia polgármester
Gyöngyöspata Város Önkormányzata nevében: Juhász János Oszkár
polgármester
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevében: Nagy Károly polgármester
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata nevében: Szolcsák Gyula Zsolt
polgármester
Karácsond Község Önkormányzata nevében: Földi Csaba polgármester
Nagyréde Község Önkormányzata nevében: Balázs József polgármester
Szűcsi Község Önkormányzata nevében: Berta István polgármester”
1.3.) A Társulási Megállapodás 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulást a Társulási Tanács elnöke képviseli, akit a társulási tanács tagjai maguk
közül választanak titkos szavazással, minősített többséggel. A Társulási Tanács
elnökének helyettesítésére a társulási tanács tagjai maguk közül választanak titkos
szavazással, minősített többséggel alelnököt.”
1.4.) A Társulási Megállapodás 31. pontjában az „elnökhelyettes” szövegrész helyébe az
„alelnök” szövegrész lép.
1.5.) A Társulási Megállapodás 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági,
kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa

kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.”
1.6.) A Társulási Megállapodás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint
felével rendelkező, azaz legalább öt tag jelen van.”
1.7.) A Társulási Megállapodás 38. pont bevezető szövege helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Társulási Tanácsban részt vevő tagok több mint felének igen szavazata és általuk
képviselt lakosságszámának több mint a fele szükséges:”
1.8.) A Társulási Megállapodás 40/A. ponttal egészül ki:
„40/A. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt írásbeli felhívásra, legkésőbb a
felhívásban foglalt határidőben nem tett eleget.”
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre 15 nap

8./ Gyöngyössolymos Község Szociális rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: 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 jegyző tájékoztatja a képviselő testületet az Önkormányzati segély kialakításával
összefüggő törvénymódosításokról és részletesen elmagyarázza a jogszabályi változások
lényegi tartalmát. A jegyző a felmerülő kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.

Szolcsák Gyula Polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A képviselő testület a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a
következő rendeletet alkotta.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
2/2014.(I. 23.) számú önkormányzati rendelete
a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított
a szociális ellátásokról szóló 2/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról.

(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)
Szolcsák Gyula Polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A képviselő testület a napirendi pontokat 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a

következő rendeletet alkotta.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
3/2014.(I. 23.) számú önkormányzati rendelete
a 8/2011.(IV.26.) sz. továbbá a 7/2012.(V.21.) sz. továbbá a 15/2012. (XII.13.) sz.
önkormányzati rendeletekkel módosított
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2011. (III.21.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról.
(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)

9./ Mecsek-Öko Zrt. kérelme
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Szolcsák Gyula polgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja azzal
a módosítással, hogy a teljes területet kínáljuk fel a Mecsek- öko részére.
Dr. Tanács Péter jegyző
A 0196 és 0197 hrsz. ingatlanok 2013.09.02. napján Gyöngyössolymos község tulajdonába
kerültek. Mindkét terület a Toka patak mellett található, árok, illetve út ingatlan. A Mecsek
öko Zrt.-t képviselő Antal ügyvédi iroda önkormányzatunkhoz fordult, hogy a fent említett
két ingatlan teljes területéből, tudniillik 0196 hrsz. esetében 1.541 m2-ből 355 m2-t, a 0197
hrsz. esetében 10.719 m2-ből 507 m2-t, szeretne igénybe venni a Toka patak melletti területek
környezetszennyezésének megszüntetéséhez. Az említett terület-hányadok tulajdonjogának
megszerzése szükséges a Mecsek öko részére, hogy a környezetszennyezési munkálatokhoz
hozzáfogjanak. A Mecsek öko Zrt. előzetes megállapodás tervezetet készített, amelynek
elfogadása esetén az önkormányzat hozzájárul a jövőben megkötendő adás-vételi szerződés
előkészítéséhez, a mérések elvégzéséhez, különböző hatósági eljárások lebonyolításához. Az
eljárások lebonyolítását követően a Mecsek öko vételi ajánlatot ad, amelyet az
önkormányzatnak meg kell tárgyalnia, és arról határozatban kell döntenie. A határozat
tervezet annyiban módosul, hogy a teljes területet kívánja az önkormányzat a Mecsek- öko
részére felajánlani.
Szolcsák Gyula polgármester
Magam is javaslom a teljes terület felajánlását a Mecsek-öko részére és amennyiben a
képviselő testület felhatalmaz, erről értesítjük az Antal ügyvédi irodát.
Szavazásra teszi fel az előterjesztés.
A képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot
fogadta el.
.
8/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat tulajdonában lévő, a Gyöngyösi Járási
Földhivatalban Gyöngyössolymos 0196 és 0197 hrsz. alatt felvett ingatlanok
teljes területét felajánlja az adásvétel keretében a Mecsek-öko Zrt. részére.

2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

10./ Gyöngyössolymos Község „Gyöngyössolymosért” oklevelekről szóló rendelete
megtárgyalása .
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula Polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter jegyző
A képviselő testület az előző KT ülésen a jegyzőt felhívta, hogy az oklevél rendeletet
vizsgálja felül, a jegyző új rendelettervezetet készített, amelyet a képviselők kézhez kaptak. A
jegyző a rendelettervezettel kapcsolatot kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotta.

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(I. 23.) számú rendelete
a Gyöngyössolymos Község Díszpolgári cím, Gyöngyössolymos községért érdemérem és
oklevél alapításáról és adományozásának rendjéről
(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)

11./ KIK Vagyonkezelési szerződés megtárgyalása.
Előterjesztő: Szolcsák Gyula Polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Átadom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Tanács Péter jegyző
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2012. december 12. napján Megállapodást kötött
a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal a Nagy Gyula Testnevelési tagozatos általános
iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény átadás átvételéről, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról. A
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 2013. decemberében tájékoztatott minket, hogy a
Megállapodás mellett egy új, Vagyonkezelési szerződést is szükséges megkötni. A szerződés
szövegét a T. képviselők jelen előterjesztés mellékleteként olvashatják.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati
aránnyal nem fogadta el az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

9/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (székhelye: 1055.Budapest, Szalay u. 1014., képviseli dr Tóth Zoltánné Hajnal Ilona tankerületi igazgató) Vagyonkezelési
Szerződést köt.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester

12./ HM Kormányhivatal Törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter jegyző
Tájékoztatja a képviselőket az előterjesztés lényegi tartalmáról, a felmerült kérdéseket
részletesen és maradéktalanul megválaszolja.

Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati
aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

10/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
22/2013.(V.10.) számú határozatát visszavonja
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
határidő: azonnal
felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter jegyző

13./ Megállapodás a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel a 2013-2014 évi bérleti díj fizetéséről
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter jegyző
Tájékoztatja a képviselőket az előterjesztés lényegi tartalmáról, illetve a szerződés tevezett
lényeges elemeiről, kérdéseiről a felmerült kérdéseket részletesen és maradéktalanul
megválaszolja.

Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati
aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

11/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves
Megyei Vízmű Zrt.-vel (képviseli Bánhidy Péter vezérigazgató, cgj.sz.: 10-10-020086,
adószáma 11164810-2-10, székhely:3300.Eger Hadnagy u. 2) megállapodást köt.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.

határidő: azonnal
felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
A polgármeset 10perc szünetet rendel el 11óra 17 perckor.
Szolcsák Gyula polgármester
11óra 33 perckor a polgármester megnyitja az ülést.
Szolcsák Gyula polgármester
A polgármester zárt ülést rendel el, felkéri a hallgatóságot, hogy hagyják el az üléstermet. (a
hallgatóság elhagyja az üléstermet).
14./ Hibóné Fehér Adrienn kérelme / zárt ülés /
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

15./ Nagy Attila jelzálogjog megszüntetés kérelmének megtárgyalása / zárt ülés /
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Szolcsák Gyula polgármester
Felkéri a jegyzőt, tájékoztassa a hallgatóság tagjait, hogy véget ért a zárt ülés. A polgármester
nyilvános ülést rendel el 11 óra 45 perckor
16./ Gyöngyössolymos önkormányzati Intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak,
térítési díjak rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter jegyző
A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak önkormányzati étkezést biztosítani, amennyiben ennek hiánya a rászorulónak az
testi épségét egészségét veszélyezteti. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

szenvedélybetegségük, vagy egyéb állapotuk miatt. A személyi térítési díj megállapításánál
(példálózóan felsorolva) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell
figyelembe venni.
Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás jogosultsági feltételeit, részletes szabályait a
települési önkormányzat rendeletben határozza meg. A rendelettervezetet a hivatal
elkészítette. A jegyző a felmerült kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati
aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta.
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
5/2014. (I. 23.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról,térítési díjairól, vendég
és munkahelyi étkeztetésről
(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)

17./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező önkormányzati
kiemelt célok meghatározásának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Szolcsák Gyula polgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter jegyző
Tájékoztatja a képviselőket az előterjesztés lényegi tartalmáról, a felmerült kérdéseket
részletesen és maradéktalanul megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, a képviselő testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati
aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
14/2014.(I. 23.) Kt. határozat
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a 2014. évre vonatkozó teljesítményértékelést megalapozó célkitűzéseket.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
közszolgálati tisztviselők részére a teljesítmény értékelés kötelező és ajánlott elemeit
2014. január 31-ig állapítsa meg, az egyéni célkitűzéseket határozza meg, továbbá a
közszolgálati tisztviselők 2013. évi teljesítményértékelését és minősítését a 10/2013.
(I. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint végezze el.
Határidő: azonnal, az értékelés elvégzése 2014. január 31.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter jegyző

Szolcsák Gyula polgármester
Mivel a beadványok lényegi tartalma az én személyemet érinti, ezért zárt ülést rendelek el. (A
polgármester 11 óra 58 perckor zárt ülést rendel el, a hallgatóság elhagyja a tanácskozási
termet).
18. /Tájékoztató a beadványokról

Szolcsák Gyula polgármester
Tájékoztatja a személyét érintő beadványokról a képviselő testület tagjait. Továbbá
tájékoztatja a képviselő testület tagjait arról, hogy az egyik képviselő fegyelmi eljárást
kezdeményez a polgármester személyével szemben, és fegyelmi bizottság felállását javasolja.
A polgármester kérdezi a képviselőket, akik a tájékoztatást előzetesen írásban megkapták,
hogy ki az aki a fegyelmi bizottság felállítását javasolja.
Egy képviselő igennel szavaz.
A polgármester kérdezi a képviselő testületet ki az aki nem szavazza meg a fegyelmi bizottság
felállítását? Három képviselő nemmel szavaz.
A polgármester kérdezi, ki az aki tartózkodott a szavazásnál. Két képviselő jelzi, hogy
tartózkodott a szavazástól.
Dr. Tanács Péter jegyző
Megállapítja, hogy a polgármester személyével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárás
megindítását és felállítását Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat képviselő testülete nem
szavazta meg.
Szolcsák Gyula polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselő testületet az egyéb beadványokról, amely beadványok
tartalma korábbi testületi üléseken döntésre került. A polgármester javasolja, hogy a
képviselő testület tagjai hozzanak döntést arról, hogy az olyan témákat, amelyeket már
korábban a képviselő testület már tárgyalt, megvitatott és amely témákban a képviselő testület
már határozott újra ne kerüljön a képviselő testület elé megtárgyalás, megvitatás,
döntéshozatal céljából. A képviselő testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja a
polgármester javaslatát. 1 fő képviselő jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban.
Szolcsák Gyula polgármester
Felkéri a jegyzőt, tájékoztassa a hallgatóság tagjait, hogy véget ért a zárt ülés. A polgármester
nyilvános ülést rendel el 12 óra 09 perckor.
19./ Egyebek
Szolcsák Gyula polgármester
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait és a hallgatóságot a Gyöngyössolymos Község ügyeit
érintő tényekről, adatokról, információkról. A felmerülő kérdéseket maradéktalanul és
részletesen megválaszolja.
Dr. Tanács Péter jegyző
Tájékoztatja a képviselő testületet és a hallgatóságot. A felmerülő kérdéseket megválaszolja.
Szolcsák Gyula polgármester
Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén a polgármester 12 óra 17 perckor az ülést lezárja.
K.m.f.
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