
5/2015. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében megtartott képviselő-
testületi ülésről, mely 2015. március 26-án 17 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr.
Mádai Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Szabó László, Zsiros Sándorné képviselő-testületi
tagok  (a  jelenlévő  képviselők  száma  8  fő),  Demkó  Dóra  társadalmi  megbízatású
alpolgármester, Dési Petra, aki a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XI.27.) számú rendelet 29.§ (2) bekezdése értelmében a jegyzőt távollétében
helyettesíti

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,  Matusz  István  Városüzemeltetés  vezető  helyettes,
Horváth  Henrik  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  Észak-Magyarország
Szerkesztősége, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője

Meghívottként jelen vannak: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató/ HVB elnök,
Fazekasné  Baksi  Piroska  Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  vezető,  Matusz  István
Városüzemeltetés  vezető  helyettes,  Oroszné  Verba  Julianna  Gondozási  Központ  vezető,
Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna  Közösségi  Ház  vezető,  Takácsné  Szabó  Zsuzsanna  2.  sz.
Óvoda vezető

Érdeklődőként jelen van: 8 fő

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy napirend  előtt  hallgatják  meg  a  Helyi  Választási
Bizottság elnökének a tájékoztatóját, majd sor kerül a képviselői eskütételre, ezután Bodnár
Tamás tájékoztatóját hallgatják meg a település címeréről és a település zászlójáról.
Felkéri Antal Lászlóné HVB elnököt, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.

Antal  Lászlóné  HVB  elnök: Sándor  Károly  képviselő  2015.  március  4-én  lemondott
képviselői tisztségéről,  a választási  törvény értelmében a megüresedett  képviselői helyre a
következő legtöbb érvényes  szavazattal  rendelkező jelölt  lép.  2015.  március  5-én a  Helyi
Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  a  következő  legtöbb  érvényes  szavazattal
rendelkező  jelölt  Kurucz  Attiláné  613  szavazattal.  Kurucz  Attiláné  nyilatkozata  szerint  a
képviselői tisztséget vállalja.
Felkéri Kurucz Attilánét a képviselői eskü letételére.

Kurucz Attiláné a következő esküt teszik le a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt:

„Én, Kurucz Attiláné 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.
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Isten engem úgy segéljen!”

Antal Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke gratulál a képviselő asszonynak és átadja
részére a megbízó levelet.

Szilágyi  László  polgármester:   Köszönti  a  testületben a  képviselő  asszonyt  és  jó  munkát
kíván neki.
Felkéri Bodnár Tamást, hogy tartsa meg a tájékoztatóját a település címeréről és a település
zászlajáról

Bodnár Tamás a Vay Miklós Egyesület elnöke rövid tájékoztatást ad a település címerének
történetéről és a település zászlajáról.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 17 óra 15 perckor érkezett az ülésre. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 9 fő.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok
mellé vegyék fel a Ruzsvánszki László közterület használatával kapcsolatos előterjesztést.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
20/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  a  napirend
kiegészítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé 
-  Ruzsvánszki  László  közterület  használatával  kapcsolatos
előterjesztést

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a kiküldött napirendi pontok mellé vegyék fel
a  Sportpálya  bontott  kerítésével  kapcsolatos  előterjesztést  azzal,  hogy  azt  a  Pénzügyi  és
Városfejlesztési Bizottság előzetesen 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
21/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  a  napirend
kiegészítéséről
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Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  felveszi  a  napirendi  pontok  közé  és
megtárgyalja
- a Sportpálya bontott kerítéséről szóló előterjesztést azzal,
hogy azt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előzetesen
nem tárgyalta

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  fogadják  el  az  ülés  napirendjét  a  fenti
kiegészítésekkel együtt.

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

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

N a p i r e n d :

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester

2./ Bizottsági elnökök és bizottsági tag megválasztása
     Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató az óvodák működéséről
      Előadó: óvodavezetők

4./ A 2015. évi intézményi térítési díjak megállapítása
     Előadó: polgármester
     
5./  Tájékoztató  az  önszerveződő  közösségek  részére  nyújtott  2014.  évi  támogatás
felhasználásáról
Előadó: polgármester
     
6./ Gazdasági program elfogadása
Előadó: polgármester

7./ Alsózsolcai 2. sz. Óvoda létszámbővítése
     Előadó: polgármester

8./ A Központi Konyha vezetőjének javaslata a kihordásos étkezésre
     Előadó: polgármester

9./ Ruzsvánszki László közterület használatával kapcsolatos előterjesztés
Előadó: polgármester

10./ Sportpálya bontott kerítéséről szóló előterjesztés
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Előadó: polgármester

11./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
     Előadó: polgármester

Zárt ülés:

12./ Városüzemeltetés vezetői pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2014. (XII.02.) Kt. határozata egy több személyes mikrobusz vásárlásáról. A mikrobusz 
vásárlásának költségét beillesztették a 2015. évi költségvetésbe.
Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Zsiros  Sándornénak  a  Települési
Önkormányzatok Országos Szervezete megyei vezetői tisztégéhez való hozzájárulásról. 2015.
február 3-án megtartották a TÖOSZ Tisztújító Kongresszusát, képviselő asszony továbbra is
képviseli a települést a Szervezetben.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  fogadják  el  a  jelentést  a  lejárt  határidejű
határozatokról.

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

A lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  jelentést  a  képviselő-testület  9  igen  szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.

2./ Bizottsági elnökök és bizottsági tag megválasztása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Sándor Károly lemondott a képviselői tisztségéről, a Szociális
és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnökének javasolja Ráki István képviselő-
testületi  tagot,  ezzel  egyidejűleg  felmentenék  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsági
tagsága és a bizottság elnöki tisztsége alól. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint
a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság tagjának javasolja megválasztani
Kurucz Attiláné képviselőt. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének és tagjának
javasolja megválasztani Dr. Mádai Ákos képviselőt.
A jelöltek a jelölést elfogadták, zárt ülésen történő megtárgyalást nem kezdeményeztek. Az
Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Fodor  Ákos  képviselő-testületi  tag: Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra
javasolja az előterjesztést a képviselő- testületnek.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsági
tagságából  és  elnöki  tisztségéből  mentsék  fel  Ráki  István  képviselőt  és  a  Szociális  és
Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnökének válasszák meg
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Ráki István 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  22/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  Ráki
István Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  foglalkozó
Bizottsági tagságáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy Ráki Istvánt választja meg a
Szociális és Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottság
elnökének.  Ezzel  egyidejűleg  felmenti  a  Pénzügyi  és
Városfejlesztési  Bizottsági  tagságából,  valamint  a
Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöki
tisztségéből

Jelen  határozattal  az  SZMSZ  3.  számú  függeléke
módosul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy Kurucz Attilánét válasszák meg a Szociális és
Nemzetiségi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának

Kurucz  Attiláné  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 23/2015. (III.26.) Kt. határozata Kurucz
Attiláné bizottsági tagságáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  Kurucz  Attilánét  tagként
választja meg a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságba
és  a  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  foglalkozó
Bizottságba. 

Jelen  határozattal  az  SZMSZ  3.  számú  függeléke
módosul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy Dr. Mádai Ákos képviselőt válasszák meg a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának.

Dr.  Mádai  Ákos  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  24/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  Dr.
Mádai  Ákos  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsági
tagságáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy döntött,  hogy Dr.  Mádai  Ákost  választja
meg a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának.

Jelen  határozattal  az  SZMSZ  3.  számú  függeléke
módosul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy Dr. Mádai Ákos képviselőt válasszák meg a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.

Dr.  Mádai  Ákos  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  25/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  Dr.
Mádai  Ákos  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsági
elnökségéről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy döntött,  hogy Dr.  Mádai  Ákost  választja
meg a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.

Jelen  határozattal  az  SZMSZ  3.  számú  függeléke
módosul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Tájékoztató az óvodák működéséről

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: Az óvodák kétévente beszámolnak a működésükről. Felkéri
Fazekasné  Baksi  Piroska  Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  vezetőt,  hogy  tartsa  meg  a
tájékozatóját.

Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető: Köszöni a lehetőséget.
A Fekete István Óvoda és Bölcsőde a város egyik legszebb részén, gyönyörű környezetben az
erdő  mellett  helyezkedik el.  Az óvoda már több, mint 60 éve működik,  az intézményben
működik  bölcsődei  csoport,  12  fős  engedélyezett  és  beírt  létszámmal.  2  fő  kisgyermek
gondozó és  2 fő segítő  vesz részt  a  bölcsődés  gyerekek  gondozásában.  Idén lesz az  első
alkalom,  hogy iskolába  mennek  azok  a  gyerekek,  akik  a  bölcsődét  is  itt  kezdték.  6  éve
működik a bölcsődei csoport 5 hónapos kortól 3 éves korig vesznek fel ide gyerekeket. Az
óvodába való átjárás nagyon jól működik,  mert nincs szükség még egy beszokatásra, ha a
gyerek eléri a 3 éves kort, folyamatosan átkerül az óvodába. Az utolsó félévben, az óvónénik
már jelen vannak a bölcsődei csoportban.
Kezdetben Alsózsolca környékéről is felvették a gyerekeket, de ma már az a gyakorlat, hogy a
helyi  kismamák  már  a  gyermek  megszületése  előtt  íratkoznak  fel,  hogy  legyen  hely  a
gyermekeiknek.
Az önkormányzat segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez az intézmény.
Az óvoda nyilvántartatott férőhely száma 125. Az óvodában működő csoportok száma 5. A
tanköteles korú gyermekek száma 44 fő, ebből iskolába megy 34 fő.
Az óvodapedagógusok száma 11 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő, dajka 5 fő, óvodatitkár 1 fő.
Az  idén  1  fő  óvodapedagógus  nyugállományba  vonult,  az  álláshely  meghirdetése  után
óvodapedagógust  alkalmaztak.  Jelenleg  2  fő  óvodapedagógus  tartósan  távol  van,  az  ő
helyettesítésükről gondoskodnak.
Az óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, állandó programjaik
vannak, illetve egyéb programok folyamatosan a négy évszaknak megfelelően.
Az önkormányzat és egy alsózsolcai cég támogatásával részt vettek az Ovi-foci közhasznú
alapítvány  pályázatán,  melynek  keretében  az  óvoda  udvarán  a  tornaszoba  melletti  részen
elkészült egy gyermek focipálya.
Kirándulásokat szerveznek a gyermekeknek, kezdetben a szűkebb környezet, majd a tágabb
környezet megismerésére.
A  gyermekeknek  számos  sportolási  lehetőséget  biztosítanak,  a  miskolci  uszodában,  a
sportcsarnokban lehetőségük van korcsolyázni, van foci és pom-pom tánc, húsvét után pedig a
nagycsoportosoknak lehetőségük lesz tenisz oktatáson való részvételre.
Nagyon jó a kapcsolatuk a társintézményekkel.
A szociális város rehabilitációs pályázat keretében 4 mini projektben vesz részt a Szemünk
Fénye Alapítvány, az ebben tervezetteket 90 %-ban már teljesítették.
A múlt  pénteken  sok  díszfát  és  haszonfát  ültettek  az  intézmény  területén.  Az  intézmény
területe 3442 m2, ennek 1/3-a zöld terület,  ide ültettek meggyfát,  szilvafát,  fekete ribizlit,
fekete szedret, amelyeket felhasználnak, ivólevet, lekvárt készítenek belőle.
Kiváló  a  kapcsolatuk  az  egyházakkal,  római  katolikus  és  református  hitoktatás  is  van  az
intézményben.
A gazdálkodás területén törekszik a törvényszerűségre, kiemelt feladatának tekinti a takarékos
gazdálkodást.
A céljuk az, hogy az óvodába, bölcsődébe járó gyerekek úgy érezzék, megbecsült polgárai
lesznek a városnak.
Több nyíltnapot tartottak, mindent megtesznek azért, hogy Alsózsolcán ezek a gyerekek jól
érezzék magukat, ennek ellenére vannak olyan szülők, akik elviszik a gyerekeket. Kéri, hogy
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ezekkel a fiatal családokkal még többet foglalkozzanak és mutassák meg, hogy érdemes itt
maradni.

Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető: Prezentációval készült. Ők felvállalják a
településen a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelését, mivel
ez az óvoda közelebb van a lakóhelyükhöz. 13 év alatt fejlődésen mentek keresztül, remek a
nevelőtestület, teszik a dolgukat alázattal, szeretettel.
Fiatalok  a  szülők,  20  éves  korukra  3-4  gyerekük  van,  de  még  ők  maguk  is  nevelésre
szorulnak.
10 fő óvodapedagógus dolgozik az óvodában, akik magas színvonalon képzettek, szeretettel,
áldozattal, törődéssel dolgoznak.
5  fő  dajka  dolgozik  az  óvodában,  akik  megfelelő  képzettséggel  rendelkeznek,  nem csak
takarítást  végeznek,  hanem aktív részesei a  gyerekek foglalkozásainak.  Nagy szükség van
rájuk,  mert  a  csoportlétszám  magas,  ugyan  a  törvényi  előírásoknak  megfelel,  de  ezek  a
gyerekek sokkal több figyelmet igényelnek.
Az  óvodában  dolgozik  még  1  fő  pedagógiai  asszisztens  és  1  fő  óvodatitkár,  aki  az
adminisztratív  munkát  segíti.  Közhasznú foglalkoztatottak  is  segítik  az  óvoda működését,
azonosulni tudtak az óvoda életével és tényleg hasznos munkát végeznek.
A  létszám  szinte  naponta  változik,  elköltöznek,  visszaköltöznek,  szinte  100%-ban
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, 5 magyar gyerek jár az óvodába,
köszöni annak az 5 magyar szülőnek, aki bízott bennük, és ezek mellett a nehézségek mellett
vállalták, hogy a gyerekeik csak roma gyerekekkel járjanak óvodába.
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged
van a segítségemre.” – ezt minden dolgozónak tudnia kell.
Azon  vannak,  hogy  minél  színesebb,  gazdagabb  környezetben  legyenek  a  gyerekek.  Az
épületben  van  zsibongó,  ahol  a  szülők  öltöztethetik  a  gyerekeket,  itt  tartják  a  közös
rendezvényeket,  a torna foglalkozást,  az öltöző folyosóra a szülőknek nem lehet  bemenni,
innen nyílik a mosdó és a csoportszoba. A csoportszobák tágasa, világosak, nyílászáró csere
történt  pályázati  úton,  illetve  óvoda  festés.  Van  egy  kisebb  csoportjuk,  amely  12  fő
befogadására alkalmas. Az emeleti folyosó nagyon szűk, korábbam probléma volt addig, amíg
mindenki egyszerre érkezett,  mára a szülők megértették,  hogy ha szakaszosan érkeznek az
óvodába 10-15 perc eltéréssel, akkor a viták elkerülhetőek.
A mosdót nagyon szeretik a gyerekek, mert otthon nincs nekik, van olyan gyerek, aki először
fél a víztől. Három év hátrányból indulnak ezek a gyerekek, és rengeteget kell dolgozni, hogy
elérjék az iskolaérettség színvonalát.
A pihenésre megfelelő időt és teret biztosítanak a gyerekeknek, mert az idegrendszerük hamar
elfárad. A szülők kéthetente viszik haza az ágyneműt, lefekvés előtt a gyerekeknek át kell
öltözniük,  nem csak azért,  mert  tisztább  és  egészségesebb,  hanem azért  is,  mert  ezzel  is
tanulják az öltözködést.
A fejlesztő szoba magas szinten felszerelt,  de az óvónénik minden kis helyet  megtalálnak,
ahol foglalkozhatnak a gyerekekkel.
Nagyon fontos a gyerekeknek a személyes dicséret, nagyon kevés fizetős programon tudnak
részt venni, köszöni a Közösségi Ház vezetőjének, hogy olyan programokat szervez, amelyek
ezek a gyerekek is részt tudnak venni.
A pályázatok adta lehetőségekkel tudnak rendezvényeket szervezni, ezek néphagyományőrző
programok, amelyek a magyarság identitásfejlesztés miatt fontosak.
A szociális város rehabilitáció pályázat keretében a szülők bevonására is van lehetőség, mivel
az ő életükből kimaradt az óvodai nevelés, szívesen jönnek, 20-25-30 fő mindig jelen van a
rendezvényeiken annak ellenére, hogy nem teszik kötelezővé a részvételt.
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Közösségi  rendezvényeket  szerveznek,  ahol  a  Gondozási  Központ  vezetője  és  a
gyermekorvos is tart előadásokat.
A gyerekeket nagy szeretettel viszik kirándulni, szeretnek a Vadasparkba menni, elviszik őket
kirándulni és ismereteket szereznek, jó a ritmusérzékük, a mozgásuk, népi táncot tanítanak
nekik, ezzel tavaly lehetőséget kaptak, hogy elmenjenek Pelsőcre és bemutathassák.
Az  Oviolimpián  is  jól  szerepeltek,  Gyereknapon  az  óvónénik  jelmezbe  öltöznek  és
mesejátékot adnak elő, amit a gyerekek nagyon élveznek.
Az óvónők számára folyamatosak a szakmai továbbképzések.
A gyerekek szeretnek óvodába járni, mert szép a környezet, az óvónénik szeretik őket és sokat
foglalkoznak velük.

Ráki  István  képviselő-testületi  tag: A  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  Foglalkozó
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Úgy érzi, hogy a kontraszt a két
intézmény között jól érzékelhető.  A színvonalról el lehet mondani,  hogy mindkettő magas
színvonalon működik, nagy bűnt követtek el, amikor az egyházi átvételt nem lépték meg, ő
maga is a nehezebb oldalon állt, amikor iskolaigazgató volt.
Elhangzott, hogy Alsózsolcán érdemes élni, ezt lehet mondani, de aki teheti elmegy, meg kell
nézni az országos statisztikai adatokat, elöregedő, elüresedő falvak vannak, aki teheti egész
falvakat vehet meg. A feladat adott,  az élhetőbb Alsózsolca megteremtése.  Korábban az ő
iskolájában helyezték el a problémás gyerekeket, most Alsózsolcán egy pedagógust el kellett
engedni, mert idegileg kimerült. Azt lehet hallani, hogy a „templom után Alsózsolca tanya.”
Az  közszájon  forog,  az  EU-s  támogatás  megszűnik,  meg  kell  próbálni  saját  lábra  állni,
segíteni kell az iskolákat és az óvodákat. Köszöni a beszámolót, továbbítsák az elismerését a
dolgozóknak.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: Nincs  szégyenkezni  valójuk,  volt  alkalma
betekinteni egy budapesti óvoda életébe, itt is jó a felszereltség, annyi a különbség, hogy itt
egy óvónőnek több gyerekkel kell foglalkoznia. Fel kellene venni több óvónőt.

Szilágyi  László  polgármester: Azokkal  a  dolgokkal  kevesebbet  foglalkoznak,  amik  jól
működnek,  köszönetét  fejezi  ki  az  óvodában  dolgozóknak,  a  dajkáktól  a  vezetőkig,
elismerésre méltó munkát végeznek.

Szilágyi  László  polgármester:   Javasolta,  hogy fogadják el  az óvodák működéséről  szóló
tájékoztatót.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
26/2015. (III.26.) Kt. határozata az óvodák működéséről
szóló tájékoztatóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a
- Fekete István Óvoda és Bölcsőde, valamint 
- az Alsózsolcai 2. számú Óvoda 
tájékoztatóját az óvodák működésről az előterjesztés szerint.
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Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  4.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4./ A 2015. évi intézményi térítési díjak megállapítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: Minden  év  április  1–ig  felül  kell  vizsgálnia  a  képviselő-
testületnek az intézményi térítési díjakat.  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést.

Ráki István képviselő-testületi tag:   A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra  javasolja  az  előterjesztést,  egyet  ért  vele,  így  gördülékenyebb  lesz  az
adminisztráció.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2015. évi intézményi  térítési
díjról szóló előterjesztést.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  2015.  évi  intézményi
térítési díjakról szóló előterjesztésről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2015. évi intézményi térítési
díjakról szóló előterjesztést.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  5.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 1.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az intézményi térítési díjról szóló
17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítását.

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

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

Alsózsolca  Város  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal  elfogadta  az  4/2015.
(III.26.)önkormányzati  rendeletet  az  intézményi  térítési  díjról  szóló  17/2005.(VIII.  30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
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Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6/a. számú melléklete tartalmazza.

5./  Tájékoztató  az  önszerveződő  közösségek  részére  nyújtott  2014.  évi  támogatás
felhasználásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést.

Ráki István képviselő-testületi tag:   A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Mindhárman megfelelően elszámoltak.

Szilágyi László polgármester:   A tavalyi évben három szervezet részesült támogatásba, az
Alsózsolcai KSC, a Ritmus Táncegyüttes a Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési keretén
belül részesült támogatásban, valamint Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.
Kérte, hogy fogadják el a 2014. évi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  az  önszerveződő
közösségek  részére  nyújtott  2014.  évi  támogatás
felhasználásáról
Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  önszerveződő  közösségek
részére nyújtott  2014. évi támogatás felhasználásáról szóló
tájékoztatót az előterjesztés szerint.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  7.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Gazdasági program elfogadása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Az önkormányzati törvény előírja, hogy a választást követő 6
hónapon belül el kell készíteni a gazdasági programot.
A  gazdasági  program  áttekintést,  helyzetelemzést  tartalmaz,  valamint  a  stratégiai  célok
meghatározását.
A  Gazdasági  Programot  tárgyalta  a  Pénzügyi  ás  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  a
Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság.
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Ráki István képviselő-testületi tag:   A Pénzügyi ás Városfejlesztési Bizottság, valamint a
Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  Foglalkozó  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést  és
mindkét bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2014-2019.-
re vonatkozó Gazdasági Programját.
Elég jó áttekintés, látszik az, hogy mit dolgoznak, padkák leszedése, feltöltése murvával, az
árkok le vannak simítva.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ő is azt gondolja, hogy szép helyzetelemzést adott,
14 oldalból 11 oldal erről szól. Ami a fejlesztési célok között szerepel, az nagyon kevés, illett
volna a választási ígéretek nagy része a közbiztonság javításáról szólt, többször szó esik a
játszóterekről,  de területfejlesztésről,  terület  szerzésről  nem esik szó.  A temető  parkoló,  a
felnőttképzés, az oktatás témakörét csak érintőlegesen tartalmazza, ezeket célszerű lett volna
beleépíteni,  korábban elmondták,  hogy élhetőbb Alsózsolcát  szeretnének,  de  ez  nem csak
abból áll, hogy a főutcán árkot ásnak, mert ez nem zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés, ez a
választók megtévesztése, több mindent bele lehetett volna építeni ebbe a programba.

Szilágyi László polgármester: Az önkormányzati törvény feladatokat határoz meg, azt ami
az önkormányzat kötelessége, azt felesleges beletenni, bele építhetik, de az is megvezetés, ha
nem tudják, hogy mi lesz. Egy ilyen időszakban nem lehet ilyen távlatokat megjeleníteni a
jelenlegi  tartalékhoz  azért  nem nyúlnak  hozzá,  mert  még  nem tudják  előre,  hogy milyen
pályázatokat fognak kiírni, és milyen mértékű önrészre lesz szükség.

Ráki  István  képviselő-testületi  tag:   A  közrend  közbiztonság  kérdésével  kapcsolatban
elmondja,  hogy  a  polgárőrség  a  kötelező  feladatok  közé  tartozik,  véleménye  szerint  a
polgárőrséget nem az önszerveződő közösségek keretében támogassák. Az első polgárőrség
megalakulásában benne volt, de az első választáskor politikai csatározássá vált a polgárőrség,
ezt félre kell tenni, nem lehet választási téma.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  az  önkormányzat  2014-2019
időszakra vonatkozó gazdasági programját.

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

A testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2015. (III.26.) Kt. határozata az önkormányzat 2014-
2019  időszakra  vonatkozó  gazdasági  program
elfogadásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  önkormányzat  2014-2019
időszakra  vonatkozó  gazdasági  programját  az
előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  gazdasági  program
végrehajtására.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  8.  számú  melléklete
tartalmazza.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./ Alsózsolcai 2. sz. Óvoda létszámbővítése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: 2015.  szeptemberétől  kötelező  lesz  az  óvodáztatás,  az
Alsózsolcai 2. számú Óvoda vezetője létszámbővítési kérelmet terjesztett elő.

Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető: 2012-ben változott a köznevelési törvény,
2015.  szeptember  1-től  kötelező  az  óvodába  járás  azoknak  a  gyerekeknek,  akik  2015.
szeptember 1-ig betöltik a 3. életévüket, ez alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző.. A
rendelkezésre álló adatok alapján 56 fő felvételére lesz igény, ezzel túllépik a 125 fő felvehető
létszámot. A képviselő-testületnek lehetősége van, az engedélyezett létszám 20%-al történő
megemelésére. Ha ezt engedélyezik, akkor a 2015/2016-os tanévet kb. 145 fővel meg tudják
kezdeni.

Szilágyi  László  polgármester: A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést.

Ráki István képviselő-testületi tag:   A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést, mivel törvényi előírásokról van szó.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: A  dolgozók  létszámbővítését  is  meg  kellene
oldani, nem tudja, hogy ezt az intézményvezetők miért nem akarják.

Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető: A beíratkozás április
21-22-23-án  lesz,  javasolja,  hogy  várják  meg  ezt  az  időpontot,  mert  többféle  adatból
dolgoznak és úgy véli, hogy nem lesz annyi gyerek az óvodákban, mint amennyit a számok
mutatnak.  Vannak  akik  külföldön  élnek,  de  lakcímileg  ide  vannak  bejelenezve,  ezzel  a
létszámbővítéssel még várni kellene.

Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető: Ha most a képviselő-testület engedélyezi,
ez  semmiféle  terhet  nem  ró  az  önkormányzatra,  sem  az  intézményre,  ezért  kéri,  hogy
engedélyezzék  a  létszámbővítést,  mert  ha  év  közben  mégis  túl  kell  lépni  és  kapnak  egy
ellenőrzést, 1,5 M Ft lehet a bírság.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ha a jelenlegi létszámot 20%-al túllépik, az már
egy  újabb  csoport.  Javasolja,  hogy  próbálják  meg  felmérni  a  családsegítő  szolgálat
segítségével ezt a helyzetet, mert úgy véli, hogy hosszútávon nem ez lesz a megoldás.

Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető: Azon is el kell gondolkodni, hogy egy 2,5-
3  éves  gyerek  elkap  mindféle  betegséget,  a  járványos  időszakban  annyira  lecsökkent  a
csoportlétszám, hogy meg tudták oldani.

Ráki István képviselő-testületi tag: Az, hogy a létszám ennyivel megemelkedik, ez csak egy
technikai dolog.
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Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: Senki  nem mondta,  hogy  ne  adják  meg  ezt  a
lehetőséget.

Szilágyi  László  polgármester: Ha  pályázat  útján  nem  tudják  megvalósítani  az  óvoda
bővítését, akkor előbb utóbb a tartalékból kell ezt megoldani.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  engedélyezzék  az  Alsózsolcai  2.  számú
Óvoda létszáménak 20%-al történő megemelését a 2015/2016-os tanévben.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2015. (III.26.) Kt. határozata az Alsózsolcai 2. számú
Óvoda létszámbővítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  az  intézményvezető  kérésének
megfelelően  a  2015/2016-os  tanévben  engedélyezi  az
Alsózsolcai 2. számú Óvodában a felvehető gyereklétszám
20%-al történő megnövelését, így a felvehető gyereklétszám
a tárgyidőszakban 145 fő lehet

Felelős: polgármester
Határidő: 2015/2016. tanév

8./ A Központi Konyha vezetőjének javaslata a kihordásos étkezésre

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.

Varga  Józsefné  Konyhavezető: 2011-től  országosan  elindult  a  közétkeztetés
megreformálása,  2014-ben pedig  már  rendelettel  szabályozták.  Azon étkezők  száma,  akik
elviszik az ebédet, most már folyamatosan 9 körül mozog. A könyvelő program 9 főnél nem
teszi  lehetővé  a  kalkulációt,  viszont  kötelező  ezzel  a  programmal  számolni,  a  magasabb
normát csak úgy tudják kompenzálni, ha nagyobb adagot adnak. Javasolja, hogy vegyék le  az
alapanyag  normáját  ugyanarra  a  szintre,  az  előterjesztésben  leírta  a  javaslatát,  kéri,  hogy
fogadják ezt el.

Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi  és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy támogassák a Központi Konyha vezetőjének
javaslatát és a kihordásos étkezést bruttó 631,- Ft/nap/adag áron biztosítsák a lakosságnak.

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
31/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
vezetőjének javaslatáról a kihordásos étkezésre

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  jóváhagyja  a  Központi  Konyha
vezetőjének a javaslatát, és a nyersanyag norma csökkentése
miatt  a  kihordásos  étkezést  bruttó  631,-  Ft/nap/adag  áron
biztosítja  a  lakosságnak,  azzal,  hogy a  kihordásos  étkezés
térítési díját a képviselő-testület évente felülvizsgálja

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 1-től 

9./ Ruzsvánszki László közterület használatával kapcsolatos előterjesztés

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Jelezték, hogy a bérleti díj viszonylatában nem köthetik ki,
hogy  addig  használhatja  a  közterületet  térítésmentesen,  amíg  a  Városüzemeltetés
alkalmazásában áll. Ezt a kitételt ki kellene venni a 19/2015. (II.25.) számú határozatból.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy a 19/2015. (II.25.) számú határozatot helyezzék
hatályon  kívül  és  engedélyezzék  Ruzsvánszki  László  részére  a  közterület  használatát  az
Alsózsolca  Lévay  u.23.  szám  alatti  ingatlan  melletti,  Alsózsolca  Város  Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületen, a becsatolt helyszínrajzon megjelölt területen.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  Ruzsvánszki  László
közterület használati engedélyéről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy a  19/2015.  (II.25.)  számú,  Ruzsvánszki
László 3571 Alsózsolca Lévay u.23. Fsz/4. szám alatti lakos
részére  szóló  közterület  használat  engedélyezésére
vonatkozó határozatot hatályon kívül helyezi és engedélyezi
Ruzsvánszki  László  3571  Alsózsolca  Lévay  u.23.  Fsz/4.
szám alatti  lakos részére,  hogy az Alsózsolca Lévay u.23.
szám  alatti  ingatlan  melletti,  Alsózsolca  Város
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületen , a becsatolt
helyszínrajzon  megjelölt  területen  12,25  m2  alapterületű
mobilgarázst  helyezzen  el.  A  közterület  használati  díj
megfizetése alól mentesítem.
A közterület  használatának  egyéb  feltételei  a  területbérleti
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szerződésben kerülnek rögzítésre.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
területbérleti szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10./ Sportpálya bontott kerítéséről szóló előterjesztés

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: A Kossuth Lajos utat és a Széchenyi utcát összekötő kis köz
mellett lakók kérése, hogy a Sportpályán elbontott kerítéselemeket az önkormányzat bocsássa
a rendelkezésükre, és ezekből az elemekből megpróbálják önerőből megvalósítani a javítást.
Javasolja, hogy adják át nekik felhasználásra ingyenesen.

Ráki István képviselő-testületi  tag: Egyet  ért azzal,  hogy ingyen adják oda, mindenképp
ennyivel tartoznak ezeknek az embereknek. Komoly károkat okoztak nekik, és elég jól tűrik,
továbbá  javasolja  egy  kamera  elhelyezését,  sokfélét  lehet  kapni,  olyat  is,  amit  úgy  lehet
elhelyezni,  hogy  nem  is  látszik.  Szükség  lenne  egy  rendelet  megalkotására  a  közterületi
szemetelésről, mert ott átjárni szinte lehetetlen.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ő is támogatja,  hogy adják oda, de minél előbb
vigyék el  onnan az anyagot,  nehogy úgy járjanak,  mint  korábban,  hogy egy éjszaka alatt
tönkretették a beton paneleket.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a Kossuth Lajos út és a Széchenyi út közötti
átjáró közvetlen  szomszédságában lakó lakosok számára  az önkormányzat  térítésmentesen
biztosítsa  a  sportpálya  kerítésének  elbontásából  a  betonelemeket,  melyek  felhasználásával
önerőből elvégzik a gyalogút mentén a kerítés felépítését.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2015.  (III.26.)  Kt.  határozata  a  Sportpálya  bontott
kerítéselemeiről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Sportpálya  kerítésének  elbontásából
származó betonelemeket a Kossuth Lajos út és a Széchenyi
út közötti gyalogút közvetlen szomszédságában lakó lakosok
számára az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja, melyek
felhasználásával  önerőből  elvégzik  a  gyalogút  mentén  a
kerítés felépítését

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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11./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Szilágyi László polgármester: Február 17-én látogatást tett Alsózsolcán a Megyei Közgyűlés
elnöke  és  alelnöke,  először  a  Polgármesteri  Hivatalba,  majd  az  ipari  parkba  látogattak.
Találkoztak  az  ipari  park  vezetőjével  és  a  Sanmina  vezetőjével,  a  cél  az  ipari  park
népszerűsítése.
Február 19-20-án a TÖOSZ képzésén vettek részt, ez egy jó hangulatú eredményes képzés
volt.
Március  20-án  az  országgyűlési  képviselő  a  választókerületéhez  tartozó  polgármesterek
részére megbeszélést tartott.
Néhány napja a Borsodvíz Közgyűlés felügyelő bizottsági ülésén vett részt, ahol elmondták,
hogy  a  települési  önkormányzat  tulajdonában  lévő  vízi  közmű  díjakat  elkülönítetten  kell
kezelni, erre felívták a településvezetők figyelmét.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a képviselő-testület két ülése között
eltelt időszak főbb eseményeiről szóló tájékoztatót.

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

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2015. (III.26.) Kt. határozata a képviselő-testület két
ülése  között  eltelt  időszak  főbb  eseményeiről  szóló
tájékoztatóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy elfogadja  a  képviselő-testület  két  ülése
között eltelt időszak főbb eseményeiről szóló tájékoztatót 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Megköszönte a résztvevők és a televízió nézők érdeklődését.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 19 óra 00
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                      Dési Petra
                polgármester                                           a jegyző távollétében eljáró ügyintéző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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