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Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

 

 

Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. április 6-i rendes ülésére 

 

Tárgy:      1. napirend: Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között hozott fontosabb 

döntésekről, eseményekről 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 

     

Tárgyalja és véleményezi:   

 

    

Melléklet     határozat javaslat 

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség       

  

 

    minősített többség      

  

 

 

X 

 

X 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

       

2022. évben az első képviselő- testületi ülésre 2022.február 2-án került volna sor. Az ülésen 3 

–an jelentek meg (polgármester és 2 képviselő), így az ülés nem volt határozatképes.  

 

A pályázatok beadási határideje miatt 2022. február 4-én 8.00 órára összehívott rendkívüli 

képviselő-testületi ülésen ismét csak a polgármester és 2 képviselő jelent meg, így az ülés 

szintén határozatképtelen volt.  

 

A 2022. február 4-én 17.00 órára összehívott képviselő-testületi ülés a polgármester és 3 

képviselő jelenlétével határozatképes volt és döntött a Képviselő – testület egy BM pályázat 

és 3 Magyar Falu pályázat benyújtásáról.  

Az ülésen a Képviselő- testület rendeletet nem alkotott.  

 

A 2022. február 24-én 17.00 órára összehívott képviselő-testületi ülés szintén határozatképes 

volt. Az ülésen egyetlen döntés született, melyben a Képviselő – testület 2022. évi 

munkaterve került elfogadásra. Az ülésen a Képviselő- testület rendeletet nem alkotott. 

 

A 2022. március 8-án 15.00 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés szintén 

határozatképes volt. Az ülésen az alábbi döntések születettek:  

 

- megválasztásra került a SZKOS Bizottság elnöke 

- döntés született a Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2022. évi 

rendezvénytervéről, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 2022. évi munkatervéről és 

2020-2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

- megválasztásra kerültek Szavazatszámláló Bizottságok tagjai 

- döntés született a 2022. évi belső ellenőrzésről 

- javaslatot tett a Képviselő-testület az iskolai körzethatárok véleményezésére 

- döntött a Képviselő-testület a polgármesteri illetmény és költségtérítés 

megállapításáról 

- döntött a Képviselő-testület a Polgármester 2022. évi szabadságolási tervéről 

- elfogadta a Képviselő-testület a 2021. évi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót 

- elfogadta a Képviselő-testület Beszámoló Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

és Intézményei III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót 

- elfogadta a Képviselő-testület a Solymosért Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét és 

költségvetését 

 

Az ülésen a Képviselő- testület megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

1/2022.(III.8.) önkormányzati rendeletet.  

 

 

Az elmúlt ülések óta az alábbi fontosabb eseményekről szeretnék beszámolni:  

 

A fent megjelölt testületi döntések végrehajtása a döntéseknek megfelelően folyamatos. 
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2022. február hónapban elvégzett feladatim:   

 

Dátum Feladat 

02.01. Testület ülés előkészítése 

02.02. Képviselő- testület határozatképtelen ülése 

02.03. Szabadság  

02.04. Szabadság, ez alatt reggel 8.00 –kor és 17.00 –kor két testületi ülés 

megtartása, melyből a 17.00 órai eredményes volt. 

02.07. Lakossági panaszok kezelése, külterületi illegálisan elhelyezett hulladék 

ügyében eljárás.  

02.08. Lakossági panaszok kezelése, 14.00 órakor Eü-i Társulási ülésen való 

részvétel Gyöngyöstarjánban.  

02.09.  9.00 órakor egyeztetés az ÉMÁSZ-szal, 13.00 órától kistérségi egyeztetés a 

Kistérség 2022. évi költségvetéséről 

02.10. 10.00 órától polgármesteri találkozó Egerben 

02.11. 9.00 órától kistérségi ülés 

02.14.  Egyeztetés a kerékpárúttal kapcsolatban 

02.15. Külterületi illegálisan elhelyezett hulladék ügyében eljárás, megbeszélés 

családsegítés kapcsán. 

02.16. 10.00 órától ismételt egyeztetés az ÉMÁSZ-szal, lakossági panaszok 

kezelése 

02.17. 10.30 órától pályázatokkal kapcsolatos megbeszélés Gyöngyösön 

02.18. Zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos pályázati megbeszélésen való részvétel,  

lakossági panaszok kezelése 

02.21. Kistérségi egyeztetés Gyöngyöstarjánban 

02.22. Testületi ülés előkészítése 

02.23. Együttes testületi ülés Mátraszentimrével 

02.24. Testületi ülés a Művelődési Házban 

02.25.-02.28. Szabadság 

 

2022. március hónapban elvégzett feladatim:   

 

Dátum Feladat 

03.01. Egyeztetés TOP+ pályázatok ügyében 

03.02. Felmérés benyújtandó pályázatokhoz, 13.00 órától egyeztetés a Vízművel 

03.03. Lakossági panaszok kezelése 

03.04. Egyeztetés az ÉMÁSZ-szal és a TELECOM-mal 

03.07. 9.00 órától kistérségi ülés Gyöngyösön. Lakossági panaszok kezelése. 

03.08. Képviselő-testület ülése.  

03.09. Polgármesteri találkozó , adománygyűjtés előkészítése 

03.10. Fertőtlenítő - és tisztítószerek szállítása Egerből 

03.11.  Megkezdődött a településen az adománygyűjtés. 

17.00 községi ünnepség március 15.tiszteletére. 

Feljelentés megírása kültéri illegális hulladéklerakás ügyében.  

03.16. Egyeztetés adománygyűjtés kapcsán 

03.17. Megbeszélés választások kapcsán 

03.18. Egyeztetés pályázatok kapcsán Egerben 

03.21. Lakossági panaszok kezelése 

03.22. Szemétszedési akció előkészítése 
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03.23. Testületi ülés előkészítése, Kistérség soron következő ülésén való részvétel. 

03.24. Helyszíni szemlén való részvétel illegális hulladékelhelyezés kapcsán, 

lakossági panaszok kezelése.  

03.25. Pályázati megbeszélés 

03.26.-03.30. Szabadság 

03.28. Választási eskü kivétele 

 

Az idei évben megvalósításra kerülő, folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban szinte 

napi egyeztetést folytatok a kivitelezőkkel, projektmenedzserekkel, irányító hatósággal.  

 

Minden nap járom a települést, beszélgetek a lakosokkal és megpróbálok segíteni napi 

problémájuk megoldásában. A napi elvégzett feladataimról kérdés esetén részletesen 

beszámolok.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja a polgármester jogszabályban foglalt kötelezettségének való megfelelés. A 

döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen  jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

Kérem jelentésem megtárgyalását és elfogadását!  

 

Gyöngyössolymos, 2022. április 1. 

 

            Asztalos Miklós 

               polgármester 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sz:    /2022. ( IV.6.)                                 Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés 

között hozott fontosabb döntésekről, 

eseményekről 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a „Jelentés a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között hozott fontosabb 

döntésekről, eseményekről” tárgyú előterjesztést és az alapján az alábbi döntést hozta:  

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a polgármesteri jelentést 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Asztalos Miklós polgármester 

                 

 

 
Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényes! 

 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
       jegyző 

 


