
17/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Közösségi Házban megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről, mely
2014. október 27-én 17 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Dr. Mádai
Ákos,  Fodor  Ákos,  Ráki  István,  Sándor  Károly,  Szabó  László,  Zsiros  Sándor  Józsefné
megválasztott képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Urbánné Lengyel
Zsuzsanna jegyző

Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné,  Herman O. Ált.Iskola igazgató,  HVB elnök,
Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna
Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné
Szabó Zsuzsanna 2.  sz.  Óvoda vezető,  Parádi  Julianna  Városüzemeltetés  vezető,  Horváth
Henrik  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  a  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  vezetője,  az
Észak-Magyarország szerkesztősége,  a külső bizottsági  tagságra jelölést  kapott  személyek:
Vargáné Bán Ilona Margit, Vadász József,, Berki Elemér, Erdei-Nagy Imre, Dolhai Miklós

Meghívottként jelen vannak: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, HVB elnök,
Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna
Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné
Szabó Zsuzsanna 2.  sz.  Óvoda vezető,  Parádi  Julianna  Városüzemeltetés  vezető,  Horváth
Henrik Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  külső bizottsági  tagságra jelölést  kapott
személyek:  Vargáné  Bán  Ilona  Margit,  Vadász  József,,  Berki  Elemér,  Erdei-Nagy  Imre,  Dolhai
Miklós

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Az ülésről felvételt készített a Blende Info Kft. munkatársa.

Ráki István képviselő: mint a testület korelnöke köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és
megjelenteket,  köszöni  a  választópolgároknak,  hogy  elmenetek  szavazni  és  a  következő
köszöntőt mondta el:

„Megköszönöm azoknak a választópolgároknak,  akik október  12-én elmentek  szavazni.  A
szavazás végeredménye egyértelműen bizonyítja, hogy a változásra szavaztak. Nem hatalmat
szavaztak, csak a bizalom jogosítványát adták a polgármester és a képviselő-testület kezébe.
A hatalomnak csak egy birtokosa van, az a nép, amelyet senki nem tud leváltani.
Bizalmat kaptak öt évre. A bizalom a legnagyobb ajándék, amit ember adhat ember társának.
Ha tudsz bízni, varázserőd van. Hiszen a bizalom valami olyan, amit ha megtanulsz behozni
az életedbe,  bármire  képes  leszel,  teremteni  tudsz  majd.  Bizalom valamiben,  ami  alakítja
életedet, legyen az sors, belső hang, bármi, ha bízol abban, hogy valaki segít neked, bármi
megtörténhet. Ha elvesszük a bizalmat egy kapcsolatból, akkor nincs értelme a kapcsolatnak.
A bizalom maga  az élet,  ami  ezt  élteti  az  az őszinteség.  Gazdag kincs  birtokosai  lettünk
október12-én.  Ennek  tudatában  az  alábbi  gondolatokkal  kérem  polgármester  urat  és  a
képviselő-testület tagjait munkájuk megkezdésére.
Ne várj a legjobb alkalomra, soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ahol éppen most vagy és
használj bármilyen eszközt, ami a kezedbe kerül, de a legjobb szerszámokat úgyis útközben
fogod találni.
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Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges és máris azt fogod csinálni, ami
lehetetlen. A számadásnál 5 év múlva elmondhatjuk nem omlott össze, mert kősziklára volt
alapozva.”

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket,
megállapította, hogy az ülés 9 fő jelenlétével határozatképes.

Himnusz

Szilágyi  László  polgármester: 2014.  október  12-én  a  helyi  önkormányzati  képviselők és
polgármesterek  választásán  a  választópolgárok  neki  szavaztak  bizalmat.  Október  14-én
elfoglalta  a  hivatalát,  október  21-én  a  kormányhivatal  közreműködésével  átvette  a
polgármesteri munkakört.
A gazdasági  programot  6  hónapon  belül  kell  elfogadni,  fogadóórát  szerdánként  8-15  óra
között tart. Telefonszáma 46/520-020 vagy 46/520-022.
Napirend  előtt  kerül  sor  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  választásról  szóló
tájékoztatójára, valamint a képviselők és a polgármester eskütételére.
Felkérte  Antal  Lászlónét  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  hogy  tartsa  meg  a
beszámolóját.
Antal Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszöntötte a polgármestert, képviselő
asszonyt a képviselő urakat, a jegyzőt, valamint a meghívott jelenlévőket.
2014. október 12-én rendben lezajlottak a polgármester és helyi  önkormányzati  képviselők
választása, ezen a napon tartották a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is. A
településen 5+1 nemzetiségi szavazókörben járulhattak urnákhoz a választópolgárok. A nap
folyamán  rendkívüli  eseményről  szóló  bejelentés  nem  érkezett  a  Helyi  Választási
Bizottsághoz.  A  szavazóköri  jegyzőkönyvek  alapján  a  Helyi  Választási  Bizottság
megállapította a szavazás eredményét.
A települési névjegyzékben szereplők száma: 4370 fő, ebből a szavazáson megjelent 2366 fő,
ebből az érvényes szavazólapok száma 2331 db, érvénytelen 35 db.
A választás eredményes volt, polgármester Szilágyi László, az ÖFA jelöltje, 1341 szavazattal.
Az egyéni listás szavazás eredménye: a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 4370
fő,  ebből  a  szavazáson  megjelent  2366  fő.  Érvényes  szavazólapok  száma:  2317  db,
érvénytelen  szavazólapok  száma 49.  32 fő képviselő  jelöltből  8  fő került  megválasztásra.
Képviselői mandátumot szerzett:
Dr. Mádai Ákos független jelölt 751 szavazattal, Ráki István független jelölt 617 szavazattal,
Brünner István ÖFA 933 szavazattal, Sándor Károly ÖFA 742 szavazattal, Fodor Ákos ÖFA
883 szavazattal, Dr. Majoros Géza FIDESZ-KDNP 722 szavazattal, Zsiros Sándor Józsefné
független jelölt 680 szavazattal, valamint Szabó László ÖFA 696 szavazattal.
Október 17-én a megbízólevelek átadásra kerültek a megválasztott polgármesternek, illetve
képviselőknek.
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 265 fő, ebből a szavazáson
megjelent  184  fő.  Érvényes  szavazatok  száma:  183,  érvénytelen  szavazatok  száma  1.  A
települési  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők  választásán  5  fő  jelölt  indult,  ebből
megválasztható 3 fő, megválasztásra került 3 fő.
Települési  nemzetiségi  képviselői  mandátumot  szerzett:  Horváth  Henrik  Tibor  LUNGO
DROM 96 szavazattal, Vadász Sándor MDCHSZ 103 szavazattal, valamint Erdei-Nagy Imre
LUNGO DROM 89 szavazattal.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése 2014. október 17.én megtörtént.
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Antal  Lászlóné  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke  felkéri  a  mandátumot  szerzett
képviselőket, hogy tegyék le a képviselői esküt.

A megválasztott képviselők a következő esküt teszik le a Helyi Választási Bizottság tagjai
előtt:

„Én, ………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői
tisztségemből  eredő  feladataimat  Alsózsolca  fejlődésének  előmozdítása  érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom

Isten engem úgy segéljen!”

Antal  Lászlóné  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke felkéri  Szilágyi  László polgármestert,
hogy tegye le polgármesteri esküt.

Szilágyi László polgármester a következő esküt teszi le a képviselő-testület előtt:

„Én, Szilágyi László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;
polgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  Alsózsolca  fejlődésének  előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom

Isten engem úgy segéljen!”

Antal Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke gratulál a megválasztott polgármesternek
és képviselőknek.

Szilágyi  László  polgármester: Köszönetet  mond  a  Helyi  Választási  Bizottság  tagjainak,
elnökének és mindazoknak, akik a választás lebonyolításában részt vettek. Az új testületnek
még nincsenek bizottságai,  ezért  kéri,  hogy a kiküldött  napirendi  pontokat  tárgyalják meg
azzal, hogy azokat bizottság nem tárgyalta.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  napirendi  pontok
tárgyalásáról azzal, hogy azokat bizottság nem tárgyalta

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy tárgyalja  a meghívóban szereplő összes
napirendi pontot azzal, hogy azokat bizottság nem tárgyalta

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: Javasolta,  hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalják meg.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
     Előadó: jegyző

2./ Alsózsolca Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
     Előadó: jegyző

3./ Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
     Előadó: polgármester

4./  Főállású  alpolgármester  megválasztása,  eskütétel,  illetményének  és  költségtérítésének
megállapítása
     Előadó: polgármester

5./ A képviselő-testület bizottságainak megválasztása
    Külsős Bizottsági tagok eskütétele
     Előadó: polgármester

6./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
     Előadó: polgármester

Zárt ülés

7./ Kitüntetés adományozása

1./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az Mötv. szabályozza a polgármester illetményének
megállapítására vonatkozó szabályokat, a képviselő-testületnek elfogadási kötelezettsége van,
az  adat  nyilvános,  a  polgármester  illetményét  a  megyei  jogú  város  polgármesterének
illetményéhez  viszonyítva kell  megállapítani.  Kéri,  hogy a polgármester  illetményét  2014.
október 12. napjától 448.730 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a polgármester illetményét bruttó 448.730.- Ft-
ban állapítsák meg.

Szilágyi  László polgármester érintettségét jelentette be. A szavazásban a képviselő-testület
jelenlévő 9 tagja vett részt.
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A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  polgármester
illetményének megállapításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Szilágyi László polgármester illetményét
bruttó 448.730.- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester:  Javasolta, hogy a polgármester költségtérítését bruttó 67.310.-
Ft-ban állapítsák meg.

Szilágyi  László polgármester érintettségét jelentette be. A szavazásban a képviselő-testület
jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  polgármester
költségtérítésének megállapításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  Szilágyi  László  polgármester
költségtérítését  bruttó  67.310.-  Ft/hó  összegben  állapítja
meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./  Alsózsolca  Város  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző:  A  6/2011.  (III.24.)  számú  rendeletet  felül  kell
vizsgálni,  vagy  az  alakuló  ülésen  vagy  az  azt  követő  ülésen.  Javasolja,  hogy  a  teljes
felülvizsgálatra  a  novemberi  ülésen  kerüljön  sor,  most  a  bizottságok  és  főállású
alpolgármester megválasztásához szükséges a módosítás. Kerüljön átvezetésre a bizottságok
eddigi  elnevezése  és  létszáma  is  változik,  illetve  a  korábbi  SZMSZ tartalmazott  még  az
aljegyzőre  vonatkozó  előírásokat,  ezek  kikerülnek,  illetve  módosulnak  a  függelékek  is  a
személyi változások miatt, valamint a hivatal ügyrendjébe bekerül a főállású alpolgármester
ügyfélfogadási ideje.
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Zsiros  Sándoré  képviselő-testületi  tag: Nem  ért  egyet  az  SZMSZ  módosítás  2.  és  4.
pontjával, mivel a korábbihoz képest eggyel több bizottság alakulna meg, valamint főállású
alpolgármestert választanának. Mindig fontosnak tartották a lakosság korrekt módon történő
tájékoztatását.  A  főállású  alpolgármester  kinevezése  403.850.-  Ft,  a  járulékokkal  és  a
költségtérítéssel  együtt  ez  közel  600  ezer  Ft  havonta,  plusz  a  kötelező  cafetéria,  telefon
használat, havi bruttó 610 ezer Ft-os költségnövekedést jelent. Ami öt évre az 36.619.600.- Ft
kiadás az önkormányzatnak. A bizottságok változásánál, az egy plusz bizottságnál a bizottság
elnökének a plusz díjával kell számolni, hiszen minden bizottsági tag több bizottságban is
részt vesz és csak egyszeres tiszteletdíjat kaphat, illetve a két fő külsős tagnak a díjával kell
számolni. Öt év alatt a bizottság elnök díja 4.132.000 Ft, a külsős tagok esetében ugyanannyi,
tehát ez 8.265.360 Ft Öt év alatt 44.884.960 Ft többletköltséget fog jelenteni a településnek.
Az elmúlt időszakban sok támadás érte őket a kötvénykibocsájtás miatt. Ez a közel 44 millió
Ft kiadás el fogja vinni a felét a kötvénytartaléknak.

Szilágyi László polgármester: A testületbe kerülésük előtt is négy bizottság működött, azt
szeretnék elérni, hogy ezek a bizottságok aktívan dolgozzanak, a főállású alpolgármesterre
annak révén van szükség, hogy ő maga még új a rendszerben, nem látja át egyik napról a
másikra  az  egészet,  két  nagy  projekt,  a  komplex  telep  program  és  a  szociális  város
rehabilitáció megvalósítása zajlik.  Az elkövetkezendő időben sok pályázatot fognak kiírni,
ahhoz, hogy ezeket a pályázatokat tudják kezelni, illetve tudjanak pályázni, az a véleménye,
hogy  válasszanak,  főállású  alpolgármestert  a  mélyreható  számítások  ellenére  kéri  a
lakosságot, hogy fogadják ezt el azzal, hogy később lehet rajta változtatni.

Ráki István képviselő-testületi tag: Ez alakuló ülés, az hogy a későbbiekben a pénzek hogy
alakulnak, még nem tudják. A bizottságok száma jelentősen megnőtt.  A volt polgármester
bére a járulékokkal jelentősen magasabb volt, amiből maradt meg. A változáshoz ember kell,
az  átvezetést  nem feltétlenül  jár  emberek  elengedésével.  Hatékonyabb ellenőrzést  kíván a
polgárőrség,  hatékonyabban  oda  kell  figyelni  arra,  amire  eddig  kevésbé  figyeltek,  pl.  a
közbiztonság vagy a közfoglalkoztatás.
Ez a pénz nem lesz feleslegesen kidobott pénz. Ilyen alakuló ülés még nem volt, ahol ennyi
résztvevő volt, a képviselő-testületnek formális feladata van, ha nem szavaznának, akkor is
joga volna hozzá, mert a törvény írja elő. Mindig akkor kell elszámolni, hogy volt-e értelme
ennek a pénznek a kiadásának. A lakosságnak egy dolga van, hogy számon kérje azt akinek
bizalmat szavazott.

Zsiros Sándoré képviselő-testületi tag: Az ő fizetése nem jelentősen volt több, hanem 40
ezer Ft-tal, a költségtérítése 30ezer Ft-tal.

Szilágyi László polgármester: Köszöni képviselő asszony hozzászólását.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy szavazzanak  a  módosító  indítványról,  mely
szerint a rendeletmódosítás 2. és 4 §-át nem fogadják el.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület  1 igen 8 nem szavazattal nem támogatta a rendelet  tervezetet  érintő módosító
indítványt.
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Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 6/2011.(III. 24.) számú rendelet
módosítását.

A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal elfogadta a 14/2014. (X.27.)
számú  önkormányzati  rendeletet  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  6/2011.
(III.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5/a. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint módosítsák az SZMSZ
1. számú függelékét.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  az  SZMSZ  1.  számú
függelékének módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy módosítja az SZMSZ 1. számú függelékét
az alábbiak szerint:

ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TAGJAI

1./ Szilágyi László polgármester

2./  Brünner István 

3./ Fodor Ákos

4./ Dr. Majoros Géza 

5./ Dr. Mádai Ákos

6./ Ráki István

7./ Sándor Károly

8./ Szabó László

9./ Zsiros Sándor Józsefné 
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint módosítsák az SZMSZ
3. számú függelékét.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  az  SZMSZ  3.  számú
függelékének módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy módosítja az SZMSZ 3. számú függelékét
az alábbiak szerint:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének társulásai 

Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Település és Területfejlesztési Társulása 
címe: Felsőzsolca, Szent I. u. 20. 3561 

Onga és Társult Települések  Szociális Szolgáltató Központ címe: Onga, József A. u. 5. 

A Társulás egyéb formái: 

Közös költségviseléssel működtetik a társult települések az orvosi ügyelet ellátására 
létrehozott MOBILMED Orvosi Ügyeletet címe: Nyékládháza, Nagy László u. 3. 3433

Polgárvédelmi Szövetség B-A-Z. Megyei Szervezetét Miskolc 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Budapest 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint módosítsák az SZMSZ
4. számú függelékét.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  az  SZMSZ  4.  számú
függelékének módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy módosítja az SZMSZ 4. számú függelékét
az alábbiak szerint:

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje
I.

Szervezeti felépítése

1./  Az  Alsózsolcai  Polgármesteri  Hivatal  (a  továbbiakban:  Hivatal)  egységes  hivatal,  az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

2./  A  Hivatal  vezetéséről  a  polgármester  irányításával  a  jegyző  gondoskodik.  A  jegyző
általános helyettese az építési szolgáltatási pont ügyintézője. 

3./  A  Hivatal  engedélyezett  főfoglalkozású  létszámkeretét  a  képviselő-testület  az  éves
költségvetésében határozza meg. 

4./ A Hivatal az alábbiak szerint tagozódik:
- titkárság
- általános igazgatási csoport
- pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési csoport
- műszaki, kommunális csoport
- technikai alkalmazottak, hivatalsegéd 

5./ A Hivatali munkarendje:
A polgármesteri hivatali dolgozók munkarendje: heti 40 óra. A munkaidő hétfőtől csütörtökig
7,30-16,00-ig, pénteken 7,30-13,30 óráig tart. 

Azokat  az  államigazgatási  és  egyéb  szolgáltatásokat,  amelyeket  jogszabály  előír  /pl.
házasságkötés/,  munkaidőn  kívül,  a  heti  a  szabad-  és  pihenőnapon,  illetve  munkaszüneti
napon is el kell látni.

6./ A hivatal ügyfélfogadási rendje, mellyel azonos az ügyfélszolgálat nyitva tartása:
Polgármester szerda 8,00 - 15,00-ig
Jegyző szerda 8,00 - 15,00-ig

Polgármesteri Hivatal             hétfő 7,30 - 12,00-ig 
Ügyintézői és a főállású alpolgármester szerda 7,30 - 16,00-ig

péntek 7,30 -12,30-ig

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint módosítsák az SZMSZ
6. számú függelékét.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  az  SZMSZ  6.  számú
függelékének módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy módosítja az SZMSZ 6. számú függelékét
az alábbiak szerint:

Alsózsolca város Önkormányzat Képviselő-testületéneke által alapított intézmények 

- Fekete István Óvoda és Bölcsőde Alsózsolca, Fekete I. u. 7. 

- 2. Sz. Óvoda Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168. 

- Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

- Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. 

- Közösségi Ház és Könyvtár Alsózsolca, Görgey A. u. 1. 

- Városüzemeltetés Alsózsolca, Bocskai u. 36. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint módosítsák az SZMSZ
7. számú függelékét.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  az  SZMSZ  7.  számú
függelékének módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy módosítja az SZMSZ 7. számú függelékét
az alábbiak szerint:
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Alsózsolca  Város  Önkormányzata alaptevékenységének  kormányzati  funkciók  szerinti
besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

109010 Szociális szolgáltatások igazgatás
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
061020 Lakóépület építése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
091220 Köznevelési  intézmény  1-4.  évfolyamán  tanulók  nevelésével,  oktatásával

összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési  intézmény  5-8.  évfolyamán  tanulók  nevelésével,  oktatásával

összefőggő működtetési feladatok
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
107051 Szociális étkeztetés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start - munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László polgármester  a  rendelet  kihirdetésére  5 perc szünetet  rendel  el  17 óra 36
perckor.

A rendelet kihirdetése 17 óra 37 perckor megtörtént.

A képviselő-testület ülése a szünet után 17 óra 39 perckor folytatódott.

Szilágyi  László  polgármester: Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  szünetben  a  rendelet
kihirdetése megtörtént.
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3./ Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: A  főállású  alpolgármester  választás  lebonyolításához
szükséges az Ügyrendi Bizottság tagjainak előzetes megválasztása, a jelöltek kinyilvánították,
hogy elfogadják a jelölést.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés alapján az Ügyrendi Bizottság
elnökének Fodor Ákos képviselőt, tagjainak Dr. Mádai Ákos és Szabó László képviselőket
válassza  a  meg  a  képviselő-testület.  Zárt  ülésen  történő  megtárgyalásra  indítvány  nem
érkezett.

Fodor  Ákos,  Dr.  Mádai  Ákos,  Szabó  László  képviselő  érintettségét  jelentette  be.  A
szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  az ügyrendi Bizottság
tagjainak megválasztásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy az Ügyrendi Bizottság elnökének Fodor
Ákost  képviselőt,  tagjainak  Dr.  Mádai  Ákos  és  Szabó
László képviselőt választja meg

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Főállású alpolgármester megválasztása, eskütétel, illetményének és költségtérítésének
megállapítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: Az  Mötv.  rendelkezése  alapján  a  képviselő-testület  a
polgármester  javaslatára  titkos  szavazással  a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának
segítésére  főállású  alpolgármester  választhat.  Brünner  István  képviselőt  javasolja  főállású
alpolgármesternek,  aki  az  előző  ciklusban  is  tagja  volt  a  Humánpolitikai  és  Jóléti
Bizottságnak,  számíthat  a  támogatására,  valamint  a  képviselők  közül  ő  kapta  a  legtöbb
szavazatot.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ha megnézik a környező településeket, egy helyen
van főállású  alpolgármester,  általában  mindenhol  tiszteletdíjas  az  alpolgármester,  szakmai
múlttal és magas képzettséggel, képviselő úr politikai kultúrájával sem ért egyet. A választás
éjszakáján egy smile-s felirattal  gratulálni  annak a polgármesternek,  akit  nem választottak
meg, nem illik. A választás éjszakáján négy fiatalember, akik közül kettőt felismert Borbély
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István és Fésűs Tamás  megálltak a kerítésüknél  és mindenfélét  kiabáltak,  ellenzi  Brünner
István alpolgármesterré történő választását, ezzel a politikai kultúrával neki súlyos gondjai
vannak.

Szilágyi  László  polgármester: Brünner  István  a  jelölést  elfogadta,  a  zárt  ülésen  való
megtárgyalást  nem  indítványozta.  Titkos  szavazásra  kerül  sor,  felkérte  az  Ügyrendi
Bizottságot a szavazás lebonyolítására.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Köszöni a képviselő-testület bizalmát, kéri az Ügyrendi
Bizottság tagjait, hogy működjenek közre a szavazás lebonyolításában.

Brünner István képviselő-testületi tag: Érintettségét jelentette be.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Megkérte a képviselőket, hogy egyesével fáradjanak be
a Könyvtárban kialakított szavazóhelységbe.

Szilágyi László polgármester: A szavazás idejére szünetet rendel el 17 óra 47 perckor.

A képviselő-testület ülése a szünet után 17 óra 56 perckor folytatódott.

Szilágyi László polgármester: Felkérte az Ügyrendi  Bizottság elnökét,  hogy ismertesse a
szavazás eredményét.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ismertette az alpolgármester választás eredményét. 

A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt. 

A testület 7 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  főállású
alpolgármester megválasztásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy Brünner  Istvánt  választja  meg  főállású
alpolgármesternek.

Jelen határozattal az SZMSZ 1. számú függeléke módosul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 7/a. Számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Felkérte Brünner Istvánt,  hogy tegye le az alpolgármesteri
esküt.

Brünner István a következő esküt teszi le a polgármester előtt:
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„Én, Brünner István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;
alpolgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  Alsózsolca  fejlődésének  előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom

Isten engem úgy segéljen!”

Szilágyi László polgármester: A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására az Mötv. a főállású polgármester illetményének 70-90%-a közötti mértékben
ad lehetőséget a képviselő-testület számára. Javasolja, hogy az alpolgármester illetményét a
polgármester illetményének 90%-a összegében állapítsa meg.

Szilágyi  László polgármester:  Javasolja,  hogy a főállású  alpolgármester  illetményét  bruttó
403.850,- Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-testület.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  főállású
alpolgármester illetményének megállapításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy Brünner  István  főállású  alpolgármester
illetményét bruttó 403.850.- Ft/hó összegben állapítja meg 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester:  Javasolja,  hogy  a  főállású  alpolgármester  költségtérítését
bérének 15%-ában, azaz bruttó 60.578.- Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-testület.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  főállású
alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy Brünner  István  főállású  alpolgármester
költségtérítését  bérének  15%-ában,  azaz  bruttó  60.578.-
Ft/hó összegben állapítja meg 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5./ A képviselő-testület bizottságainak megválasztása
    Külsős Bizottsági tagok eskütétele

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Az Mötv. lehetőséget ad a képviselő-testületnek bizottságok
alakítására. A bizottságok kialakítását az előterjesztés szerint javasolja. A jelöltek a jelölést
elfogadták, zárt ülésen történő tárgyalásra nem érkezett indítvány.

Szilágyi László polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Ráki István, képviselő tagjai: Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Szabó László, nem képviselő
tagjai:  Vargáné Bán Ilona Margit,  Horváth Henrik Tibor  és Vadász József legyenek.  Zárt
ülésen történő megtárgyalásra indítvány nem érkezett.

Ráki  István,  Dr.  Majoros  Géza,  Fodor  Ákos,  Szabó  László  érintettségét  jelentette  be.  A
szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  Pénzügyi  és
Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tagjait az alábbiak szerint választja meg:

Elnöke:  Ráki István

Tagjai. Fodor Ákos
Dr. Majoros Géza
Szabó László

Nem képviselő tagjai: Vargáné Bán Ilona Margit
Horváth Henrik Tibor
Vadász József

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolja, hogy a Szociális és Kisebbségügyi Bizottság elnöke
Sándor Károly képviselő legyen, képviselő tagjai: Ráki István, Fodor Ákos, nem képviselő
tagjai:  Berki  elemér  és  Erdei-Nagy  Imre  legyenek.  Zárt  ülésen  történő  megtárgyalásra
indítvány nem érkezett.

Sándor  Károly,  Ráki  István,  Fodor  Ákos  érintettségét  jelentette  be.  A  szavazásban  a
képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2014.  (X.27.)  Kt.  határozata  a  Szociális  és
Kisebbségügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy a  Szociális  és Kisebbségügyi  Bizottság
tagjait az alábbiak szerint választja meg:

Elnöke:     Sándor Károly

Tagjai: Ráki István
             Fodor Ákos

       Nem képviselő tagjai: Berki Elemér
 Erdei-Nagy Imre

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolja, hogy az Ifjúsági Kulturális és Sportbizottság elnöke
Szabó  László  képviselő  legyen,  képviselő  tagjai  Fodor  Ákos  és  Dr.  Mádai  Ákos,  nem
képviselő  tagjai  Dolhai  Miklós  és  Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna  legyenek.  Zárt  ülésen
történő megtárgyalásra indítvány nem érkezett.

Szabó  László,  Fodor  Ákos,  Dr.  Mádai  Ákos  érintettségét  jelentette  be.  A szavazásban  a
képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2014. (X.27.) Kt. határozata a Ifjúsági Kulturális és
Sport Bizottság tagjainak megválasztásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy a  Ifjúsági Kulturális  és Sport  Bizottság
tagjait az alábbiak szerint választja meg:

Elnöke:     Szabó László

Tagjai: Fodor Ákos
Dr. Mádai Ákos

             
     Nem képviselő tagjai: Dolhai Miklós

Szaláncziné Somos Zsuzsanna

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi  László  polgármester: Ezzel  az  SZMSZ  2.  számú  függeléke  a  fentiek  szerint
módosul. Felkérte a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjait, hogy tegyék le az esküt.

A megválasztott nem képviselő bizottsági tagok az alábbi esküt teszik le a polgármester előtt: 

„Én,  …….  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy  Magyarországhoz  és  annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselő-
testület bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Alsózsolca fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom

Isten engem úgy segéljen!”

Szilágyi László polgármester gratulál a bizottságok nem képviselő tagjainak.

6./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A mai napon küldték ki a tervezetet,  a Szociális és
Kisebbségügyi Bizottság fogja ellátni azokat a feladatokat, amiket korábban a Humánpolitikai
és Jóléti Bizottság látott el, illetve az idő közben megváltozott intézmények neve átvezetésre
kerül a rendelet szövegében.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  a  szociális  ellátásokról  szóló
26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását.

A rendelettervezet a jegyzőkönyv 8.  számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 15/2014. (X.28.) számú
önkormányzati  rendeletet  a  szociális  ellátásokról  szóló  26/2005.(XII.22.)  önkormányzati
rendelet módosításáról

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 8/a. számú melléklete tartalmazza.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A képviselő-testület tagjainak kiküldték a szükséges
formanyomtatványokat  az  összeférhetetlenségi  nyilatkozathoz,  a  méltatlansági  valamint  a
vagyonnyilatkozat  tételi  eljárás  lefolytatásához.  A  ma  megválasztott  bizottsági  tagok  a
napokban fogják megkapni az ehhez szükséges anyagot. Kéri a képviselőket és a bizottsági
tagokat, hogy 30 napon belül hozzák vissza az iratokat.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testület tag: Köszöni a választópolgárok szavazatát,  azoknak,
akik rászavaztak, akik nem, azoknak szeretné bebizonyítani, hogy alkalmas erre a társadalmi
megbízatásra. Alsózsolcán 2014-ben az önkormányzati választások rendben lezajlottak. 2014.
október 9-én megjelent egy választási kiadvány Zsiros Sándorné és az őt támogató képviselő-
jelöltek  nevével  fémjelezve,  amely  kiadvány  az  Összefogással  Alsózsolcáért  Egyesület
képviselő jelöltjeire vonatkozóan tartalmazott  személyes  jellegű megállapításokat.  Szeretné
tisztázni, hogy neki ehhez a kiadványhoz semmi köze nem volt, sem képviselő jelölt társai,
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sem Zsiros Sándorné részéről nem történt egyeztetés. Ő ügyvédként és magánemberként sem
szeretné  vállalni  a  felelősséget  azért,  amit  nem  tett  meg.  Köszöni  Zsiros  Sándorné
támogatását,  sokat köszönhet neki, de nem szeretné vállalni a felelősséget, olyan dologért,
amihez  nem volt  köze.  A kiadvány folyományaként  büntetőeljárás  indult,  ő nem szeretné
ezért vállalni a felelősséget.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ők ezt megbeszélték és elmondta akkor is, hogy
Ákos erről nem tudott. A választási kampány véget ért, a választás napján lezárult. Gratulál
minden bizottsági  tagnak,  polgármester  úr még egy hajszálnyi  kísérletet  sem tett,  hogy őt
beválassza bármelyik bizottságba.

Dr.  Mádai  Ákos  képviselő-testület  tag: Köszöni,  hogy  korrekt  módon  megbeszélték  a
dolgokat.  Tájékoztatja  az  alsózsolcai  civil  szervezetek  és  alapítványok  vezetőit,  hogy  a
Miskolci Törvényszék ellenőrzést folytat a ’89 után bejegyzett alapítványok és egyesületek
vonatkozásában,  a  civil  törvény  30.  §-ában  foglalt  beszámoló  és  közhasznúsági  jelentés
letétbe helyezési kötelezettségek tekintetében, aki ezt nem teszi meg, azzal az egyesülettel
szemben  a  Miskolci  Törvényszéknek  ügyész  előtt  törvényességi  felügyeleti  eljárást  kell
kezdeményeznie, kér minden civil szervezet vezető tisztségviselőt, hogy nézzék át, hogy a
beszámolóik  megfelelően  letétbe  vannak-e  helyezve.  A  létesítő  okiratokat  is  felül  kell
vizsgálni, az új Ptk.-nak való megfelelés miatt.

Szilágyi László polgármester: Felkéri Alexa Gábor református tiszteletest, hogy adja áldását
a testület munkájára.

Alexa Gábor református tiszteletes áldást adta a képviselő-testület munkájára.

Szilágyi László polgármester: Köszöni a jelenlévők és a TV nézők érdeklődését.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 18 óra 21
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                polgármester                                                                      jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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