JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2014. április 29-én (kedd), 14 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Kiss István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Hibó Tibor képviselő
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna képviselő
Dr. Tanács Péter jegyző, jegyzőkönyvvezető
Siraki Tamásné pénzügyi előadó

Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Köszöntötte a Bizottság tagjait, a meghívottakat.
Megállapítja az ülés határozatképes, mivel az ülés kezdetekor jelen van három képviselő.
A Pénzügyi Bizottsági Elnöke az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hibó Tibor képviselőt, szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal Hibó Tibort választotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Szavazásra teszi fel a napirend tárgyalását.
A Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi napirendet fogadta el:

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
2../ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
Előadó: Siraki Tamásné pénzügyi igazgatási előadó
3./ Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testület SZMSZ rendelete módosítása
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
4./ Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

5./ Gyöngyössolymos Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjak
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tanács Péter Zsolt jegyző
Előadó: Tanács Péter Zsolt jegyző
6./ Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás megadása a Gyöngyös- Mátrafüred optikai hálózat
építéshez
Előterjesztő: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Előadó: Dr. 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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Átadom a szót Dr. Tanács Péter Zsolt Jegyző Úrnak, ismertesse az első napirendi pontot.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Köszönöm.
Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 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 a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a beszámolót, a Pénzügyi Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

13/2014.(04. 29.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta
A Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról c. előterjesztést és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
2../ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke: Átadom a szót Siraki Tamásnénak.
Siraki Tamásné: Részletesen beszámol az Önkormányzat és a Társulás 2013. évi pénzügyi tervének
végrehajtásáról. A felmerült kérdéseket maradéktalanul megválaszolja.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a beszámolót, a Pénzügyi Bizottság 2 igen 0 nem 1 tartózkodási aránnyal elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

14/2014.(04. 29.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az
önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót
és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke

3./ Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő testület SZMSZ rendelete módosítása
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke: Átadom a szót a jegyzőnek.

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.
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző:

Részletesen beszámol az SZMSZ tényleges módosításáról, a felmerült kérdéseket maradéktalanul
megválaszolja.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a beszámolót, a Pénzügyi Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

15/2014.(04. 29.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta
A Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testület SZMSZ rendelete módosítását c.
előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
4./ Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke: Átadom a szót Dr. Tanács Péternek
Dr. Tanács Péter Zsolt jegyző
Részletesen tájékoztatja a bizottság tagjait a szabályzat céljairól, a támogatás módjáról, a támogatás
igénylésének feltételeiről, a támogatási szerződés megkötéséről, a támogatás összeg folyósításának
szabályairól és a hozzá kapcsolódó elszámolási kötelezettségekről.
A felmerült kérdéseket részletesen és maradéktalanul megválaszolja.
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna: Úgy gondolom, hogy az elkészült szabályzatról szükséges a

lakosságot tájékoztatni. Kérem a képviselő társaimat, hogy a javaslatunkat egészítsük ki azzal, hogy a
KT határozatába foglalja bele, hogy a lakosságot lehető legszélesebb körben tájékoztassuk a pályázati
lehetőségekről.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a beszámolót, a Pénzügyi Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

16/2014.(04. 29.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta
A Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról c. előterjesztést és azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy szükségesnek tartja a lakosság
tájékoztatását a lehető legszélesebb körben.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kiss István: A napirendi pont második felében döntenünk kell a hozzánk beérkezett civil
pályázatokkal kapcsolatosan és javaslatot kell tennünk a KT felé a 2 millió forint támogatási összeg
felosztására. A magam részéről a polgárőrségnek 500ezerFt, a kézilabdásoknak 300 ezer Ft, a
focisportkörnek 1000 ezer Ft, a Madaras művész urnak 200 ezer Ft-ot javaslok juttatni. Van-e más
javaslat.
Hibó Tibor: A polgárőrségnek 200 ezer Ft, a focistáknak 1200 ezer Ft, a kézilabdásoknak 400 ezer Ft,
a Madaras művész urnak 50 ezer Ft, Hagyomány őrzőknek 150 ezer Ft.
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna: Jómagam a Hibó képviselő javaslatával egyet értek azzal a
kitétellel, hogy a 2000 ezer Ft összeget nagyon kevésnek tartom.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a hozzászólásokat, a Pénzügyi Bizottság 2 igen 0 nem 1 tartózkodási aránnyal elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

17/2014.(04. 29.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta
A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról c. előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a következő képen: 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.
5./ Gyöngyössolymos Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjak
rendeletének módosítása
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke: Átadom a szót Dr. Tanács Péternek.
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 felmerült kérdéseket részletesen és maradéktalanul megválaszolja.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a tájékoztatót, a Pénzügyi Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

18/2014.(04. 29.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta
Gyöngyössolymos Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjak
rendeletének módosítása c. előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke

6./ Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás megadása a Gyöngyös- Mátrafüred optikai hálózat
építéshez
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke: Átadom a szót Dr. Tanács Péternek.
Dr. Tanács Péter 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. (kb. 50 oldal a tervekkel
együtt, ami a polgármesteri hivatalban a jegyzőnél megtekinthető). 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 tervező ill. a kivitelező képviselője a
holnapi testületi ülésen jelen lesz és az építkezéssel kapcsolatos kérdésekre válaszolni fog.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megköszönte a tájékoztatást. Úgy gondolom, mivel holnap lesz jelen a tervező és a kivitelező nem
kívánok javaslattal élni a KT felé, döntsünk holnap.
Hibó Tibor
Egyetértek az elnök urral, hallgassuk meg a tervezőt és a kivitelezőt a holnapi nap.
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna
Egyetértek.
Kiss István
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi pontban nem tett javaslatot.

7./ Gyöngyössolymos központjában lévő üzlethelyiség bérbeadása
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke átadom a szót a jegyzőnek.

Dr. Tanács Péter jegyző
A KT októberi testületi ülésén úgy döntött, hogy a Gyöngyössolymos központjában található
üzlethelység hasznosítására vonatkozóan a pályázóktól a vállalkozási tevékenységre vonatkozó
részletes leírást és tájékoztatást kér. Ezt a feltételt 3 pályázó teljesítette. A Velta tanácsadó Kft., Deme
Csaba helyi lakos és a Hegyi Gyopár Kft.
Kiss István elnök
Végig olvastam az előterjesztést és úgy gondolom, hogy nem kívánok javaslatot tenni, hanem
szeretném meghagyni a döntést a KT-nek. Vitassuk meg holnap a kérdést és döntsön a testület.
Hibó Tibor
Egyetértek az elnök urral.
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna
Egyetértek.
Kiss István
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi pontban nem tett javaslatot.

8./ Az Intézmények Alapító Okiratainak felülvizsgálata és módosítása.
Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke
Átadom a szót a jegyző Úrnak.

Dr. Tanács Péter Zsolt:A Magyar Közlöny 2013.december 29. számában jelent meg az Áht. tv
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) módosítása,
valamint a kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM.)

Az Avr. és az NGM.szabályozza, hogyan kell a költségvetési szervek alapító okirataiban
szükséges változtatásokat elvégezni, az új kormányzati funkció szerinti besorolásoknak
megfelelően. A rendeletek lehetővé tették hogy az alapítók kezdetben csak kiegészítésekkel,
illetőleg adatbejelentéssel éljenek és ennek megfelelően módosítsák az alapító okiratokat.
Ugyanakkor kötelezettségként írta elő az alapítóknak az alapító okiratok teljes körű
felülvizsgálatát és módosítását. A hivatal az alapító okiratokat a jogszabályi előírásoknak
megfelelően módosította, vagy új alapító okiratot készített. A felmerülő kérdéseket
megválaszolja.
Kiss István
Megköszönte a tájékoztatást Pénzügyi Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodási aránnyal elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
19/2014.(04. 29.) Pénzügyi Bizottsági (PB)Határozat
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta
Az Intézmények Alapító Okiratainak felülvizsgálata és módosítása c. előterjesztést és azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss István a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kiss István
Kérdezte van-e valakinek hozzászólása, mivel több hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 52
perckor bezárta.

K.m.f.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Hibó Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiss István
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr.Tanács Péter Zsolt
jegyző

