Jegyzőkönyv
Készült: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő Testületének 2014. 04.
30-én 09 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Lovász András alpolgármester
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
Hibó Tibor képviselő
Kiss István képviselő
Benedek Zsolt alpolgármester
Lukács László képviselő
Igazoltan távol: Szolcsák Gyula polgármester
Jegyzőkönyv vezető: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Meghívottak: Siraki Tamásné pénzügyi előadó
Balázs Aranka Agria Telefon Kft.
Borsos Ferenc Agria Telefon Kft.
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Benedek Zsolt képviselő
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
Lovász András alpolgármester
Üdvözölte a képviselő testület tagjait, 09.00 köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel az ülés kezdetekor jelen van 6 képviselő.
Megállapítja, hogy az ülést az SZMSZ-ben foglaltak szerint hívták össze.
Az alpolgármester felkéri Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt, hogy 2014. április 30-i nyilvános
rendes ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére. Az alpolgármester a
jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Benedek Zsolt és Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna
képviselőket.
Az alpolgármester a képviselő testületi ülést megnyitja. Az alpolgármester javasolja, hogy a
6. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalják. Mivel a napirendi pont külssős
előterjesztői jelen vannak az Agria Telefon Kft-től.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A képviselő testület a következő napirendi pontokat 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás megadása a Gyöngyös- Mátrafüred optikai hálózat
építéshez
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
2./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
3../ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Siraki Tamásné pénzügyi igazgatási előadó

4./ Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testület SZMSZ rendelete módosítása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
5./ Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról, civil szervezetek támogatás
felosztása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

6./ Gyöngyössolymos Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési
díjak rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Tanács Péter Zsolt jegyző
7./ Gyöngyössolymos központjában lévő üzlethelyiség bérbeadása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

8./ Az Intézmények Alapító Okiratainak felülvizsgálata és módosítása.
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
9./Egyebek

A napirendi pontok tárgyalása:
1./ Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás megadása a Gyöngyös- Mátrafüred optikai hálózat
építéshez
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Lovász András alpolgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót a jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Az Agria-Telefon Távközlési Hálózatépítő és Szolgáltató Kft. azzal a kérelemmel fordult
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását adja a Gyöngyös Mátrafüred között kivitelezendő optikai hálózat
építés kivitelezéséhez. A kiviteli tervdokumentációt 2013-09-AT tervszámon Sípos Péterné
felelős tervező elkészítette, amely tartalmazza a tervezői nyilatkozatot, műszaki leírást,
tervegyeztetési jegyzőkönyveket, tervjegyzéket és az összes tervet. Az önkormányzat
kivitelezéssel érintett tulajdoni illetőségei a következők: Gyöngyössolymos. Belterület 425,
191, 165, 224, 727, 257, 333 hrsz-k, melyek kivett közterület művelési ágba tartoznak,
továbbá a Gyöngyössolymos Belterület 383 hrsz. kivett közút és a Gyöngyössolymos
Külterület 0104/1 hrsz. kivett saját használatú út. A jegyző a napirendi ponttal kapcsolatos
felmerülő kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Balázs Aranka Agria Telefon Kft.

A meghívott a napirendi ponttal kapcsolatos felmerülő kérdéseket műszaki szempontból
maradéktalanul és részletesen megválaszolja.

Borsos Ferenc Agria Telefon Kft.
A meghívott a napirendi ponttal kapcsolatos felmerülő kérdéseket műszaki szempontból
maradéktalanul és részletesen megválaszolja.

Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület
az jelentést és 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
15/2014. (IV.30.) Kt. határozat

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agria
Telefon Távközlési és Hálózatépítő és Szolgáltató Kft. (3300 Eger Fellner út. 1.,
Cj.sz.:10-09-025842, képviseli: Góbor László (igazgató) részére, a Sípos Péterné felelős
tervező (reg.sz.:H-I-T 10-0501) által készített, 2013-09-AT tervszámú Kiviteli terv
alapján, a Gyöngyössolymos, Belterület 425, 191, 165, 224, 727, 257, 333 hrsz-k, kivett
közterület művelési ágú , továbbá a Gyöngyössolymos Belterület 383 hrsz. kivett közút
és a Gyöngyössolymos Külterület 0104/1 hrsz. kivett saját használatú út tekintetében, a
Gyöngyös-Mátrafüred optikai hálózat építése céljából tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja, azzal a feltétellel, hogy felhívja az Agria Kft-t a Gyöngyös és
Gyöngyössolymos közötti terület tekintetében módosított tervdokumentációját küldje
meg az Önkormányzat részére.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.

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

2./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Lovász András alpolgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Tisztelt KT! A 4/2014. számú KT határozat értelmében a KT az önkormányzat belső
ellenőrzési tervét elfogadta és jóváhagyta. A belső ellenőrzést a belső ellenőr április 15.
napjával elkezdte. 2014-ben a belső ellenőr a Művelődési Házat, illetve a Könyvtárat
ellenőrzi. 6/2014-es KT hat. értelmében a KT úgy döntött, hogy 3 millió forint pályázati
önrészt biztosít a sportkör részére, a footballpálya öltöző rekonstrukciójához. Mivel a sportkör
vezetője nyertes pályázatot nem igazolt le az összeg átutalása még nem történt meg.7/2014.
számú KT határozat az önkormányzat társulási megállapodás módosítását fogadta el a Mátra
aljai egészségügyi társulás tekintetében. A megállapodást a polgármester és a jegyző aláírták.
8/2014-es KT hat. értelmében a KT a Gyöngyössolymos 0196 és 0197 hrsz. alatt felvett
ingatlanok teljes területét felajánlotta a Mecsek Öko Zrt. részére megvételre a tájékoztatást a
Mecsek Öko megkapta, válasz egyelőre nem érkezett. 9/2014. KT határozat értelmében az

önkormányzat vagyonkezelési szerződést köt a KLIK-el. A szerződést a polgármester aláírta.
11/2014. számú KT hat. értelmében a KT megállapodást köt a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel.
12/2014. KT hat. értelmében a KT úgy döntött, hogy Hibó Hanna Óvodai térítési díját 50%kal csökkenti. Az érintettek a határozatot megkapták. 13/2014. számú KT határozat
értelmében Nagy Attila tulajdonát képező Gyöngyössolymos Virág út 22. ingatlan
tekintetében 250 ezer forint jelzálogjog törléséhez a KT hozzájárult. A határozatot az
érintettek megkapták.

Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület
az előterjesztést 6 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadja a jelentést és az
alábbi határozatot hozta.

16/2014. (IV. 30.) 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
3../ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Siraki Tamásné pénzügyi igazgatási előadó
Lovász András alpolgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 2 igen szavazattal 1 tartózkodással
elfogadásra javasolja.

Siraki Tamásné előadó
Részletes tájékoztatást ad a Gyöngyössolymos Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének
végrehajtásáról a felmerülő kérdések maradéktalanul megválaszolja.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Részletes tájékoztatást ad a Gyöngyössolymos Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének
végrehajtásáról a felmerülő kérdések maradéktalanul megválaszolja.
Lukács László képviselő
Kérdezem a jegyző úron keresztül a polgármester urat, hogy mi történt a parkoló
kialakításával, amelyről a KT 2013. október 08.-i ülésen döntött. Továbbá kérek tájékoztatást
a Bábakő Kft. törzstőke emelésével kapcsolatosan. Illetőleg kérdezem, hogy milyen összegű
ügyvédi költségek merültek fel az önkormányzat részéről.
Benedek Zsolt képviselő
Kérdezem a jegyző úron keresztül a polgármester urat, hogy hol tart a buszmegálló építése,
kialakítása.

Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
A felmerült kérdéseket továbbítom a polgármester úrnak és a képviselők erre törvényi
határidőn belül választ fognak kapni.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A képviselő testület 3 igen 1 nem 2 tartózkodás szavazati aránnyal nem fogadta el a
beszámolót, rendeletet nem alkotott.

4./ Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testület SZMSZ rendelete módosítása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Lovász András alpolgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya javaslattal élt
Gyöngyössolymos község önkormányzata képviselő testülete részére, miszerint a képviselő
testület vizsgálja felül a 2011. évben megalkotott szervezeti és működési szabályzatát,
tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) meghatározza az szmsz-ben kötelezően szabályozandó és a nem kötelezően
szabályozható tárgyköröket. A Törvényességi Főosztály a jegyzőknek közzétett
tájékoztatóban taxatíve sorolta fel azokat az elemeket, amelyek különös figyelmet
érdemelnek, így az évente tartandó ülések számának meghatározása, a szavazások formaimódszertani elemei, a személyes érintettség bejelentési kötelezettsége, a lakossági fórumok
rendje, bizottságokra vonatkozó rendelkezések, rendeletek kihirdetésének módja stb…
A Hivatal az SzMSz felülvizsgálatát elvégezte az iránymutatásnak megfelelően. A jegyző a
felmerülő kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Lukács László képviselő
Javasolja, hogy az SZMSZ 11.§. (7) bek. egészüljön ki a következő szöveggel „Úgy, hogy a
visszaigazolhatóság egyértelmű legyen a képviselők részéről.”
Lovász András alpolgármester
Szavazásra teszi fel a képviselő módosító indítványát. A képviselő testület 5 igen, 0 nem, 1
tartózkodás szavazati aránnyal a módosító indítványt támogatta.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotta.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
6/2014.(IV. 30.) számú önkormányzati rendelete
a 16/2012.(XII.13.) sz. továbbá a 12/2011.(V.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel
módosított
a Képviselő-Testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.14.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról.

(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)
5./ Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról, a civil szervezetek támogatás
felosztása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Lovász András alpolgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Részletesen tájékoztatja a képviselőket a Szabályzat lényegi tartalmáról. A felmerült
kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot hozta.

17/2014. (IV.30.) Kt. határozat

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testületének Szabályzatát a civil
szervezetek önkormányzati támogatásáról elfogadja.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter jegyző
Határidő: azonnal
Lovász András alpolgármester
A naoirendi pontunknak van egy második része is a civileknek elkülönített támogatás
felosztása.

Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: javasolja, hogy a 2000eFt felosztása a
következő legyen: Gyöngyössolymos Polgárőr egyesület részére 200 ezer Ft, Madaras László
művészeti tevékenység támogatására 50 ezer Ft, Solymos Hagyományőrző egyesület
támogatására 150 ezer Ft, Gyöngyössolymosi Sportegyesület szakosztály támogatására 400
ezer Ft, Gyöngyössolymosi Sportegyesület labdarúgó szakosztály számára 1200 ezer Ft
támogatást javasol.
Lukács László képviselő
Javaslom, hogy a 2 millió Ft-ot emeljük fel 600eFt-tal a tartalék keret terhére.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a képviselői indítványt. A képviselő
testület 4 igen 2 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot hozta.

18/2014.(IV. 30.) Kt. határozat

1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Civil szervezetek 2014. évi támogatását 600.000 ,-Ft-tal azaz hatszázezer forinttal
a költségvetés tartalék keretének terhére megemeli, azaz a Civil szervezetek
részére a 2014. évben szétosztható támogatás teljes összege 2.600.000,-Ft, azaz
kettőmillió hatszázezer forint.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1.
pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

Lovász András alpolgármester
Tehát a KT új kerettel gazdálkodhat, ezért javaslatokat kérek a képviselőktől a 2600ezerFt
támogatás felosztásáról.
Kiss István képviselő
Én javaslom, hogy az eredeti pénzügyi bizottsági javaslat maradjon életben.
Lukács László képviselő
Javaslom, hogy a foci 1350 ezerFt, a kézilabda 450ezerFt, Madaras László 50ezerFt,
polgárőrség 300 ezerFt, hagyományőrzők 350ezerFt-ot kapjanak. A maradék 100ezer Ft
maradjon tartalékban.
Lovász András alpolgármester
Az én javaslatom, hogy a foci 1350ezerFt, a kézilabda 450ezerFt, Madaras László 50ezerFt, a
polgárőrség 350ezerFt, hagyományőrzők 200ezerFt támogatást kapjanak, a többi tartalék.
3 javaslat érkezett be, mind a 3-at szavazásra teszem fel.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a Kiss István képviselő indítványát. A
képviselő testület 1 igen 4 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal a képviselői indítványt a KT
nem támogatta.

Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a Lovász András képviselő indítványát.
A képviselő testület 1 igen 2 nem 3 tartózkodás szavazati aránnyal a képviselői indítványt a
KT nem támogatta.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a Lukács László képviselő indítványát.
A képviselő testület 4 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal a képviselői indítványt a
KT támogatta.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület 4
igen 1 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal a következő határozatot hozta.
19/2014.(IV. 30.) Kt. határozat

1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a civil
szervezetek 2014. évi támogatását az alábbiak szerint:

Gyöngyössolymosi Labdarúgó szakosztály 1. 350. 000,-Ft

Gyöngyössolymos Kézilabda szakosztály
450.000,-Ft
Gyöngyössolymos Polgárőr egyesület
300.000,-Ft
Madaras László
50.000,-Ft
Gyöngyössolymos Hagyományőrző egyesület 300.000,-Ft

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

Lovász András alpolgármester
11 óra 47 perckor szünetet rendel el.
Lovász András alpolgármester
12 óra 11 perckor megnyitja az ülést.

6./ Gyöngyössolymos Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési
díjak rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Tanács Péter Zsolt jegyző
Lovász András alpolgármester
Ismerteti az előterjesztést, majd átadja a szót Kiss István képviselőnek.
Kiss István képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést: 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Részletesen beszámol a KT tagjainak az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyag
normáinak térítési díj rendelet módosításának szükségességéről és a felmerülő kérdéseket
részletesen megválaszolja.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotta.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
7/2014.(IV. 30.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjairól, vendég
és munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2014. (I.23.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról
(A rendelet normaszövege külön íven részletezve.)

7./ Gyöngyössolymos központjában lévő üzlethelyiség bérbeadása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Lovász András alpolgármester
Tisztelt Kt! 3 pályázat érkezett be a üzlethelyiségre Deme Csaba zöldséges üzlet, Velta Kft.
iroda helyiség és Hegyigyopár Kft. büfé kialakításának javaslata. Kérem a képviselők
hozzászólását.
Hibó Tibor
Én úgy gondolom, hogy zöldségest kellene a faluba hozni, erre nagy az igény.
Kiss István
Én is úgy gondolom, hogy a zöldséges kialakítását kellene támogatni, továbbá a vállalkozó
vállalja az épület nyílászáróinak kicserélését, új járólapot és a falak felújítását.
Benedek Zsolt
Javaslom, hogy szakértővel állapíttassuk meg a bérleti díjat.
Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel a Benedek Zsolt képviselő indítványát.
A képviselő testület 3 igen 0 nem 3 tartózkodás szavazati aránnyal a képviselői indítványt a
KT nem támogatta.

Lovász András alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.

20/2014. (IV. 30.) Kt. határozat
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a
Gyöngyössolymos 724. hrsz. ingatlan, természetben a Szabadság úti buszmegálló mögötti
önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelység tekintetében bérleti szerződést köt Deme
Csaba vállalkozóval határozatlan időtartamra.
2., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1., pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére 45 nap
8./ Az Intézmények Alapító Okiratainak felülvizsgálata és módosítása.
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Lovász András alpolgármester
Bevezeti az előterjesztést, majd átadja a szót Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőnek.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
A jegyző tájékoztatja a képviselő testületet az Alapító Okiratok módosításának
szükségességéről, jogszabályi hátteréről. A jegyző a felmerülő kérdéseket maradéktalanul
megválaszolja.

Lovász András alpolgármester
Tisztelt KT most akkor 4 határozatot kell hoznunk, hiszen 4 alapító okiratot fogadunk el, ill
módosítunk, Az alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
21/2014. (IV.30.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Solymosy Óvoda Gyöngyössolymos – jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Határidő: 2014.május 5. az alapító okirat hatálybalépésére, egyébként értelemszerű

Lovász András alpolgármester
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 6 igen 0 nem 0
tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
22/2014. (IV.30.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház – jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Határidő: 2014.május 5. az alapító okirat hatályba lépésére, egyébként értelemszerű
Lovász András alpolgármester
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 6 igen 0 nem 0
tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

23/2014. (IV.30.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal – jelen határozat 1. számú
mellékletét képező Alapító Okiratának Módosító Okiratát, továbbá a
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal – jelen határozat 2. számú
mellékletét képező - egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

Lovász András alpolgármester
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 6 igen 0 nem 0
tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
24/2014. (IV.30.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a
Gyöngyössolymosi Községi és Iskolai Könyvtár – jelen határozat 1. számú
mellékletét képező - Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

9./ Egyebek

Lovász András alpolgármester
Tisztelt KT, az egyebek első témájaként egy új előterjesztést szeretnék ismertetni. Az anyag a
mai napon érkezett meg a hivatalba. Az önkormányzat a TÁMOP 2.4.5 számú pályázatot
elnyerte, amely a tavalyi év nyarán indult el. A KT a 2014. évi közbeszerzési tervében
szerepel a pályázat ECDL és OKJ képzések lefolytatása. Összesen 8 képzésről, 3-om
csoportban különböző tematikákkal kijelölve van szó, így kertimunkás képzés,
képességfejlesztő képzés, ECDL képzés, stb. A közbeszerzést lefolytató csapat a
jogszabályoknak megfelelően a közbeszerzési eljárást lefolytatta, az ajánlatok beérkeztek és
arról kell döntenünk, hogy kötünk-e szerződést a nyertes pályázóval. Amennyiben a
szerződést a mai napon megkötjük a képzéseket az önkormányzat a pályázat keretében
elkezdheti és ez év októbere végéig le is tudja bonyolítani. Kérem a képviselőket, hogy
támogassák az indítványt és hozzunk határozatot, amelyben a polgármester urat és a jegyzőt
felhatalmazzuk az ajánlattételi dokumentációban szereplő és a pályázó által elfogadott
szerződés megkötésére.

Lovász András alpolgármester
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A képviselő testület 6 igen 0 nem 0
tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

25/2014. (IV.30.) Kt. határozat
1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a
Károly Róbert Főiskola RFSZK (3200 Gyöngyös Mátrai út 36.) intézménnyel a
TÁMOP- 2.4.5-12/3-2012-0003 kódszámú pályázat keretében képzési feladatok
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban lefolytatott pályázatra megbízási
szerződést köt.
2. Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szolcsák Gyula polgármester, Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére 30 nap

Lovász András alpolgármester
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait a Gyöngyössolymos Község ügyeit érintő tényekről,
adatokról, információkról. A felmerülő kérdéseket maradéktalanul és részletesen
megválaszolja.
Dr. Tanács Péter jegyző
Tájékoztatja a képviselő testületet. A felmerülő kérdéseket megválaszolja.
Lovász András alpolgármester
Egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén a polgármester 13 óra 12 perckor az ülést lezárja.

K.m.f.

Lovász András
alpolgármester

Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Benedek Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

