9/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésről, mely 2015. április 29-én 17 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Fodor Ákos, Dr. Mádai Ákos, Kurucz Attiláné,
Ráki István, Szabó László, Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő
képviselők száma 7 fő), Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester, Marcsikné
Orosz Emese jegyző, Mácsai Mónika Melinda gazdasági ügyintéző
Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, 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, Győrrfi Dezső könyvvizsgáló, Dr. Péter András belső
ellenőr
Meghívottként jelen vannak: Győrrfi Dezső könyvvizsgáló, Dr. Péter András belső ellenőr,
Hriczóné Nagy Gabriella Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető helyettes, 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: 2 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket,
valamint azokat, akik a televízió képernyői előtt követik az ülést. Külön köszöntötte Győrrfi
Dezső könyvvizsgáló urat és Dr. Péter András belső ellenőr urat.
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatta a
testületet, hogy az ülésről távolmaradását jelentette be Brünner István alpolgármester, Dr.
Majoros Géza képviselő-testületi tag pedig egyéb elfoglaltsága miatt előre láthatólag később
érkezik az ülésre.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a 2014. évi zárszámadás megtárgyalását
vegyék le a napirendről azzal, hogy az Alsózsolca Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló zárszámadás tárgyalását, azzal, hogy az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat és
intézményei, valamint Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, - Magyar
Államkincstár felé benyújtott - éves elemi költségvetési beszámolóját tárgyalják.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Nem érti, hogy miért van erre szükség.
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Szilágyi László polgármester: A 2014. évi költségvetés végrehajtását nem tárgyalná a
testület, csak az elemi beszámolót, amelyet március 31-ig kellett eljuttatni a Magyar
Államkincstár felé.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
zárszámadás napirendről történő levételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy leveszi a napirendről az Alsózsolca Város
Önkormányzata
2014. évi
költségvetéséről
szóló
zárszámadás tárgyalását, azzal, hogy az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§ (2)
bekezdés alapján a helyi önkormányzat és intézményei,
valamint
Alsózsolca
Város
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat, - Magyar Államkincstár felé benyújtott éves elemi költségvetési beszámolóját tárgyalja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé az
önszerveződő közösségek 2015. évi támogatását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015. (IV.29.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé az
önszerveződő közösségek 2015. évi támogatásáról szóló
előterjesztést
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé az
Alsózsolcai KSC alelnökének a kérelmét, mivel holnap lejár a pályázat beadásának határideje,
ezért szükséges, hogy a testület most döntsön róla.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2015. (IV.29.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé az
Alsózsolcai KSC alelnökének kérelmét
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: A polgármester a munkaterv szerinti ülés végén
beszámol a két ülés között eltelt időszak eseményeiről. Március végén polgármester úr bezárta
az ülést, és nem adott lehetőséget a képviselőknek a hozzászólásra. Javasolja, hogy a
képviselőknek is legyen lehetőségük az ülések végén hozzászólni. Nem kaptak tájékoztatást
arról, hogy az április 23-ai ülést miért nem hívta össze a polgármester.
Szilágyi László polgármester: Az utolsó ülésen a jelenlévő képviselők döntöttek az április
23-ai ülés április 29-re történő elnapolásáról.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Az április 9-ei ülésre szóló meghívót nem kapta
meg, jónak tartja, hogy a meghívó fogadása után visszajelzést kérnek.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Kéri, hogy amennyiben megkapták az ülésre a meghívót a
képviselők, 24 órán belül jelezzenek vissza, amennyiben nem érkezik visszajelzés, ismételten
megküldésre kerül a testületi előterjesztés anyaga.
Szilágyi László polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak arról, hogy a munkaterv szerinti
üléseken a képviselők is kapjanak lehetőséget a két ülés között eltelt időszakban történt
eseményekről és egyéb kérdésekről beszámolni.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2015. (IV.29.) Kt. határozata a képviselők
tájékoztatási lehetőségeről a két ülés között eltelt időszak
eseményeiről és egyéb kérdésekről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy a munkaterv szerinti üléseken a
képviselők is lehetőséget kapnak a két ülés között eltelt
időszak eseményeiről történő tájékoztatásra és egyéb
kérdések felvetésére

3

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
módosításokkal együtt.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§ (2)
bekezdés alapján a helyi önkormányzat és intézményei, valamint Alsózsolca Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, - Magyar Államkincstár felé benyújtott - éves elemi
költségvetési beszámolója
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. április 29-én 15 óra
00
perckor
3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. április 29-én 15
óra 00 perckor
4./ A Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. április 29-én 15
óra 00 perckor
5./ 2015. évi igazgatási szünet megállapítása
Előadó: jegyző
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság 2015. április 29-én 16 óra 30 perckor
6./ Az önszerveződő közösségek 2015. évi támogatása
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. április 9-én
7./ Az Alsózsolcai Közösségi Sport Club alelnökének kérelme
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. április 29-én 15 óra
00 perckor
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8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről és
egyéb kérdésekről - képviselők
Előadó: képviselők
9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről és
egyéb kérdésekről - polgármester
Előadó: polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester: 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.
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

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a lejárt határidejű határozatokról
szóló tájékoztatást.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 7 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
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2./ Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§ (2)
bekezdés alapján a helyi önkormányzat és intézményei, valamint Alsózsolca Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, - Magyar Államkincstár felé benyújtott - éves elemi
költségvetési beszámolója
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A mai ülésen a 2014. évi elemi költségvetési beszámolót
tárgyalják. Felkéri Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, hogy ismertesse ennek okát.
Győrffi Dezső könyvvizsgáló: 2014-ben megváltozott az államháztartási beszámolási
rendszer, van lehetőség arra, hogy a zárszámadást a testület később fogadja el. A zárszámadás
a jelenlegi formájában nem fogadható el, mert olyan eltérések vannak benne, amelyeket még
pontosítani kell, és olyan tételekről van szó, amelyeket a jövőben már nem lehet korrigálni.
Ami új dolog, 2014-ben, hogy az elemi költségvetési beszámolót is a képviselő-testület elé
kell terjeszteni, ezt jogszabály írja elő. A jogszabály nem írja le, hogy ezt rendeleti, vagy
határozati formában kell elfogadni, ő azt javasolta, hogy a testület tárgyalja meg azzal, hogy a
rendszerben lévő hibák korrigálása történjen meg, és ezt követően kerüljön sor a zárszámadás
elfogadására.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján a
helyi önkormányzat és intézményei, valamint Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, - Magyar Államkincstár felé benyújtott - éves elemi költségvetési
beszámolójának benyújtását.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja
a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat és
intézményei, valamint Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, - Magyar
Államkincstár felé benyújtott - éves elemi költségvetési beszámolójának határidőben történő
benyújtását, javasolják az abban szereplő eltérések kijavítását és a zárszámadást csak ezen
hibák kijavítását követően javasolják elfogadni.
Szilágyi László polgármester: A zárszámadás elfogadását elnapolják, a határidő május vége,
azzal, hogy a következő hónapban érvénybe kell lépnie.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Jelen pillanatban a beszámolóban még módosítani kell,
ezeket a Magyar Államkincstár Felé jelzik, így ez a beszámoló a jogszabályi előírásoknak
meg fog felelni, hiszen ez a beszámoló adja az alapját a zárszámadási rendeletnek, ezen hibák
kijavítása folyamatban van, remélhetőleg a jövő héten, vagy azt követő héten megtörténik. Az
államháztartásról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy elnapolják az elfogadást, mivel
május 30-ig kell testület elé terjeszteni a zárszámadási rendeletet. A zárszámadási rendelet
részét képező teljességi nyilatkozat nem írható alá, a könyvvizsgáló úr javaslatát figyelembe
véve a hibákat kijavítják, és ezt követően terjesztik a képviselő-testület elé a zárszámadást.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján a
helyi önkormányzat és intézményei, valamint Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, - Magyar Államkincstár felé benyújtott - éves elemi költségvetési
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beszámolójának határidőben történő benyújtását, azzal, hogy a zárszámadást, ez ebben
szereplő hibák kijavítását követően terjesztik a képviselő-testület elé.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének 50/2015. (IV.29.) Kt. határozata az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)
Korm. Rendelet 36.§ (2) bekezdés alapján a helyi
önkormányzat és intézményei, valamint Alsózsolca
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, - Magyar
Államkincstár felé benyújtott - éves elemi
költségvetési beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 36.§
(2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat és
intézményei, valamint Alsózsolca Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, - Magyar Államkincstár
felé benyújtott - éves elemi költségvetési beszámolót
Alsózsolca
Város
Önkormányzata
határidőben
benyújtotta, az abban szereplő eltérések átvezetését
kezdeményezi
az
önkormányzat
a
Magyar
Államkincstárnál, majd a 2014. évi zárszámadást ezen
eltérések kijavítását követően fogadják el
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Beszámoló a 2014. évi első ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A költségvetési szervek belső ellenőrzési kontrollrendszeréről
és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. kormányrendeletben foglaltak alapján az
önkormányzat belső ellenőrzési feladatait Dr. Péter András úr, belső ellenőr végzi, aki
megbízás útján látja el a feladatát. A 2013 november 28-án a képviselő-testület elfogadta a
belső ellenőrzési tervet, ebben a tervben három ellenőrzést fogadtak el, az egyik a Gondozási
Központ ellenőrzése, ahol a munka törvénykönyve a közalkalmazotti törvény alkalmazásának
helyességét ellenőrizte, a második a Közösségi Ház költségvetési gazdálkodása, a harmadik
esetben a Városüzemeltetésnél a településüzemeltetési karbantartó műhely, közterület
fenntartás, gépjármű üzemeltetés feladatát vizsgálta. Sort kerítettek még egy külön
ellenőrzésre, ahol az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. kormányrendelet alapján az
alkalmazott számviteli politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálatát hajtotta
végre a belső ellenőr.
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A Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Közösségi Ház és Könyvtár
esetében az ellenőrzések megállapítási alapján a javasolt intézkedések határidőben
megtörténtek, a Városüzemeltetés esetében vannak olyan intézkedések, amelyek a 2015.
évben kerülnek megvalósításra.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja a jelentést az előterjesztésnek megfelelően.
Dr. Péter András belső ellenőr: Polgármester úr összefoglalta a lényeges kérdéseket.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2014. évben végzett belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2015. (IV.29.) Kt. határozata a 2014. évi belső
ellenőrzési tevékenységről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt
tartalommal.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Győrffi Dezső könyvvizsgáló és Dr. Péter András belső ellenőr 17 óra 19 perckor távozott az
ülésről.
4./ A Helyi Építési Szabályzat módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Többször tárgyaltak már a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal
fejlesztésével kapcsolatban, az utolsó összejövetelükkor ismertették a változásokat, a
képviselő-testület 42/2012. számú határozatával döntött a településrendezési tervének
módosításáról. A településrendezési terv módosítására irányuló eljárás lefolytatásra került,
elkészült a végleges anyag, amelynek jóváhagyása a képviselő-testület feladata. Az
előterjesztéssel együtt kiküldték azt a módosítást, amit be kívánnak emelni.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a településrendezési terv módosítását.
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Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Pontosítást szeretne javasolni, van egy rendeletük a
közterületek elnevezéséről, és úgy véli, hogyha egy rendeletet alkotnak, akkor abban pontosan
kell szerepelnie a közterületek elnevezésének. A köznyelvben használják a lakótelep
kifejezést, de az valójában Lévay József utca, kéri, hogy pontosítsák a rendeletben.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy módosítsák a település szerkezeti tervet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2015. (IV.29.) sz. határozata az 53/2005. (V.12) számú Kt.
határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének
módosításáról
A Képviselő-testület
1.
Alsózsolca Város 53/2005. (V.12)
Kt.
határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét az 1.és
2. számú mellékletek szerint módosítja.
2.
Megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti
Terv helyébe a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal mentén a
módosított Településszerkezeti Terv (fedvényterv) lép.
3.
Úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. pontban
megállapított 1. és 2. számú mellékletek szerint módosított
Településszerkezeti Tervben foglaltak az elfogadását követő napon lépnek hatályba.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Helyi Építési Szabályzatról
szóló 12/2005.(V.3.) sz. KT. önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a kiküldött
rendelet tervezet 2.§-ban pontosításra kerül a „lakótelep” kifejezés.
A rendelt tervezetet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az 5/2015. (IV.30.)
Önkormányzati Rendeletet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2005.(V.3.) sz. KT.
önkormányzati rendeletének módosításáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6/a. számú melléklete tartalmazza.
5./ A 2015. évi igazgatási szünet megállapítása
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A képviselő-testület a 221/2014. számú határozatával
döntött az igazgatási szünet megállapításáról, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi
CXCIX. törvény 108.§ alapján az igazgatási szünet megállapítása rendeleti formában
szükséges. Kéri a képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2015. évi igazgatási szünet
megállapításáról szóló rendelettervezetet.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 6/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendeletet az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási
szünet elrendeléséről
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 8/a. számú melléklete tartalmazza.
6./ Az önszerveződő közösségek 2015. évi támogatása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Korábban ezt a napirendi pontot elnapolták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság kialakította az álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a most
kiadott tájékoztatóban szereplő támogatási összegeket javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. 6.985.000 Ft összesen az igény, ebből 4 M Ft-ot állapított meg korábban a
képviselő-testület erre a célra.
Az irányvonal korábban ki lett jelölve, a sport támogatására 2 M Ft-ot szántak, a Polgárőr
Egyesület az igényelt 1 M Ft-ból 700.000,- Ft-ot kapna.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Nem látta a kérelmeket, korábban jelezte, hogy ha
a 4 M Ft-ból 2 M Ft-ot a KSC-nek szánnak, akkor a fennmaradó összeg kevés lesz a többi
szervezetnek. Ha mindenkitől vettek el, akkor onnan is el kellett volna venni. Olvasta az
újságban, hogy Hernádnémetiben 800.000,- Ft-ot kapnak az önkormányzattól és pénzügyi
gondok nem gyötrik őket, néhány helyi vállalkozó is segíti a klubot kisebb nagyobb
összeggel, felszereléssel továbbá a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. Így, hogy
a többi szervezet nem kaphatta meg a kért összeget, a 2 M Ft-ot túlzónak tartja. Különösen
úgy, hogy a szociális városrehabilitáció pályázat keretében a sportpálya felújítására elég sokat
tudnak költeni. Azt gondolja, hogy a KSC-nek is el kellene indulni abba az irányba, hogy a
helyi vállalkozókat, a sportkedvelőket megcélozni, és tőlük valamiféle adományokat kapni,
mert nem hiszi, hogy az önkormányzatnak ekkora összeget kellene adni, ha a többieknek nem
tudnak adni.
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Szabó László képviselő-testületi tag: Az elmúlt tizenegynéhány évben Alsózsolcán a
sporttal nem volt foglalkozva, ezt próbálják pótolni, 1,5-2 éve komoly munkát kezdtek el.
Nem mondhatja el egy település sem a környékükön, hogy 1,5 év alatt 150 gyermeket
sportoltatnak. Ezt szeretnék felfejleszteni ebben az évben kézilabdával, asztalitenisszel, ha
lehetséges, akkor önvédelemmel, ha igény van rá, akkor kosárlabdával, tenisszel. Szerinte
igény van rá. Törekednek arra, hogy megszólítsák az alsózsolcai vállalkozókat is, ezen
lesznek és reménykednek benne, hogy a testület elfogadja ezt, reméli, hogy az emberek is
elfogadják és látni fogják, amit tesznek.
Ráki István képviselő-testületi tag: Alsózsolca abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy
az elsőszámú vezetők a programjaikon kívül nem foglalkoztak olyan dolgokkal, amikkel
kellett volna. Ezt a pénzt fontos, hogy odategyék. Ha sok szervezet van egy településen,
vannak mindig fontosabb dolgok, ez előfordul, hogy az egyik szervezet lemond a másik
javára.
Ez a dolog olyan irányt vett, aminek a pénz most nem lehet akadálya. Bízik benne, hogy
mivel fiatal vezetőről van szó, reméli, hogy nem csak fellángolás lesz. Itt a képviselőtestületnek mindig arra kell törekedni, hogy a folytonosság, folyamatosság meglegyen.
Elég régen benne van a testületben, sok választáson részt vett, a polgárőrség vagy a sport nem
szabad, hogy választási kampánytéma része legyen, úgy gondolja, hogy ezt az irányt, amit
elindítottak folytatni kell, minden szinten támogatni kell. Bízik benne, hogy az idősebb
korosztály is bekapcsolódik, akár más sportágba is. Nem lehet azt mondani, hogy nincs rá
igény, igény akkor van, ha lehetőségek vannak.
Szilágyi László polgármester: Ő maga is úgy gondolja, hogy egy ilyen tevékenység
beindítása sokkal többe kerül, mintha folyamatosan működött volna. Az önszerveződő
közösségek akkor is megkapták az önkormányzat részéről a támogatást, amikor a KSC nem
működött, a KSC-t csökkentett költségvetéssel nem lehet működtetni, annak nem sok értelme
volna, ha csak a 70%-át kapnák meg, és az utolsó három meccsen nem tudnának részt venni,
akkor dugába dőlne az egész, utazási költségre nem jutna, edzőre nem jutna. Természetesen
ők maguk is azon vannak, hogy szponzorokat, támogatókat keressenek, de tisztában vannak
vele, hogy ez nem könnyű.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Éppen azt erősítette meg, hogy nincsenek
szponzorok, azt gondolja, hogy nem lehet az, hogy egy ilyen szervezet kizárólag
önkormányzati támogatásból működjön. A KSC vezetése tiszteletet érdemel, az
önkormányzat a maga módján mindig támogatta a sportot, de nem volt olyan vezetősége a
csapatnak, aki ennek az ügynek az élére állt volna, addig az önkormányzat bármit tehet. Az,
hogy épül, szépül a sportpálya az azt jelenti, hogy dolgoztak és tettek érte, mert ha nem
nyújtják be ezt a pályázatot, akkor nem lenne ilyen szép sportpályára még csak elképzelésük
sem, mint ami meg fog valósulni az elkövetkezendő időben. Azt gondolja, hogy a következő
előterjesztést is támogatni fogják, mert ha van lehetőség, ami nekik kevés pénzbe kerül, azt
ragadják meg, de most is azt gondolja, hogy túlzónak tartja ezt az összeget.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Ahogyan azt képviselő asszony említette, hogy nem
kapta meg az április 9-ei ülésre az előterjesztést, valamilyen technikai vagy adminisztrációs
hiba miatt, ebben volt benne részletesen, ki volt fejtve, hogy ki mire kéri a támogatást
mindegyik társadalmi szervezet vonatkozásában, ezt szerinte lehet pótolni. Az nem fedi a
valóságot, hogy a KSC csak és kizárólag önkormányzati támogatásból működik, mert ő úgy
tudja, hogy az egyesület TAO-s pénzeket is igényel és ebből is működik. Az nem fedi a
valóságot, hogy nem volt támogatva a sport, mert ahogyan képviselő asszony is elmondta
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azon a szinten, amelyiken az Alsózsolcai Kézilabda Sport Club működött volt MB II-s tag is
1998-2002-ig, illetőleg utána több mint egy évtizedig a megyei első osztályban férfi felnőtt
csapatot működtettek. Volt aki az élére álljon, ő maga, Kertész Béla és Magos József, ők
voltak sokáig az elnökség tagjai és működött Alsózsolcán a sport, csak sajnos a kézilabda
sport mögül elfogytak az emberek, játékoshiány miatt szűnt meg a kézilabda klub, ez kb. 3-4
éve történt.
Ráki István képviselő-testületi tag: Egy mondattal szeretne reagálni, arra hogy nem volt
ember, emberek mindig voltak és vannak. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy szinte
minden alakuló dolognak a megalapításában részt vett. A ’90-es években nagyon sok alapító
okiratban megtalálható a neve, a cégbíróságon meg lehet nézni. Azon kívül nem ő volt a
polgármester, ha ő lett volna a polgármester akkor lett volna ember, mert a lakosság
Alsózsolcán akkor is itt volt, most is itt van és itt is fog maradni. Ha másképp nem csinálta
volna, akkor ő lett volna a sportelnök, mint polgármester. Azért fogytak el az emberek, mert
nem mindig adták meg a támogatást, amit meg kellett volna adni. Ezek a dolgok az
önkormányzati törvény szerint alapfeladatok közé tartoznak. Az egészségügy és a sport
kiemelt támogatást élvez országos szinten is. Úgy gondolja, hogy ezt így is kell kezelniük,
úgy érzi, hogy azokat a vezetőket nem becsülték meg eléggé, mint önkormányzati vezetők,
beleértve saját magát is, hogy azok továbbvigyék a fáklyát. Az elkeseredés oda vezetett, hogy
mindenki kitért a feladat elől. Utána belenyugodtak abba is, hogy nincs ember, ember volt van
és lesz.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Azt mindannyian jól ismerik önkormányzati
képviselőként, hogy mit mond ki az önkormányzati törvény, a sport önként vállalható feladat,
ez nem egy kötelezően támogatandó dolog, ő maga is a sport és az egészséges életmód
támogatója, de abban az esetben támogatható a sport, ha ez a kötelezően ellátandó feladatokat
nem veszélyezteti. Az ember hiányt arra értette, hogy a játékosaik kiöregedtek, megsérültek,
és nem tudtak olyan utánpótlást generálni, amely elegendő lett volna egy 20 fős kerethez.
Voltak természetesen anyagi okai is annak, hogy megszűnt a csapat de ennek a részleteit nem
kívánja itt kifejteni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Alsózsolcának egy problémája van, hogy folyamatok
nincsenek megfelelően leszabályozva, illetve a folyamatok megszakadnak és utána nem
kapcsolódnak egymásba. Az egészségügyi ellátás a kötelező feladatok közé tartozik, az
egészséghez az kell, hogy egészségesen tartsák az embereket, ameddig lehet. Úgy gondolja,
hogy Alsózsolca nagyon ritkán volt abban a helyzetben, hogy ne tudott volna sportegyesületet
fenntartani. Ha egy 200 fős településen össze tudnak szedni annyi embert, hogy rugdossák a
labdát a pályán, akkor egy 6000 fős településen is össze lehet.
Szilágyi László polgármester: Ismerteti, hogy az önszerveződő közösségek milyen céllal
kértek támogatást. Az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub 400 ezer Ft-ot kért működési támogatásra,
rendelkeznek saját forrással, az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 1 M Ftot kért alaptevékenység ellátására, a Szivárvány Vegyeskar 300 ezer Ft-ot kért dalos találkozó
szervezésére, fellépő ruhák készíttetésére, ehhez saját forrás nem áll rendelkezésre. A
Református Egyházközség 150 ezer Ft-ot kért fatároló építésére, amelyhez 200 ezer Ft az
önerő, de nem javasolják támogatni, mivel a felhasználás célja nem felel meg a rendeletben
foglaltaknak.
A Ritmus Táncegyüttes a csehországi néptánc találkozón való részvételre kért 500 ezer Ft-ot,
amelyhet 600 ezer Ft önerőt tudnak biztosítani. Az Alsózsolcai Herman Alapítvány 1,5 M Ftot kért az iskola 50 évfordulójának megszervezésére. A Lurkó Alapítvány 250 ezer Ft-ot kért
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a gyerekek bábszínházban való részvételére, valamint Gyermeknap szervezésére. Az
Alsózsolcai KSC 2 M Ft-ot kért működésre, utánpótlásképzésre, eszközbeszerzésre. A Vay
Miklós Egyesület 485 ezer Ft-ot kért rendezvényszervezésre, melyhez önerő nem áll
rendelkezésre. Az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület 100 ezer Ft-ot kért
rendezvényszervezésre, melyhez önerő rendelkezésre áll, a Szemünk Fénye Alapítvány 300
ezer Ft-ot kért a Nap gyermekei, családi nap szervezésre.
Törekszenek arra, hogy csökkentett összeggel, de támogatni tudják a szervezeteket
mindaddig, amíg a kötelezően ellátandó feladatokat ez nem veszélyezteti.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub
200.000,- Ft összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai Nyugdíjas
Klub 2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub részére
200.000.- Ft összegű támogatást nyújt az önszerveződő
közösségek támogatásának keretéből, melyet a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési
Polgárőr Egyesület 700.000,- Ft összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési
Polgárőr
Egyesület
2015.
évi
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési
Polgárőr Egyesület részére 700.000.- Ft összegű támogatást
nyújt az önszerveződő közösségek támogatásának keretéből,
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melyet a támogatási szerződésben meghatározottak szerint
használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Szivárvány Vegyeskar 150.000,Ft összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2015. (IV.29.) Kt. határozata a Szivárvány Vegyeskar
2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy a Szivárvány Vegyeskar részére 150.000.Ft összegű támogatást nyújt az önszerveződő közösségek
támogatásának keretéből, melyet az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár költségvetésének keretén belül
használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Református
Egyházközség támogatási kérelmének elutasításáról azzal, hogy megvizsgálják a további
támogatási lehetőségeket.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Református Egyházközség 2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Református Egyházközség
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pályázatát elutasítja, mert az a pályázati kiírásban
foglaltaknak nem tesz eleget.
A képviselő-testület megvizsgálja az Alsózsolcai
Református Egyházközség részére a további segítségnyújtás
lehetőségét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Ritmus Tánegyüttes 250.000,- Ft
összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2015. (IV.29.) Kt. határozata a Ritmus Táncegyüttes
2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy a Ritmus Táncegyüttes részére 250.000.Ft összegű támogatást nyújt az önszerveződő közösségek
támogatásának keretéből, melyet az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár költségvetésének keretén belül
használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Herman Alapítvány
250.000,- Ft összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai Herman
Alapítvány 2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Herman Alapítvány
részére 250.000.- Ft összegű támogatást nyújt az
önszerveződő közösségek támogatásának keretéből, melyet
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a támogatási szerződésben meghatározottak szerint
használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Lurkó Alapítvány 100.000,- Ft
összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2015. (IV.29.) Kt. határozata a Lurkó Alapítvány
2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy a Lurkó Alapítvány részére 100.000.- Ft
összegű támogatást nyújt az önszerveződő közösségek
támogatásának keretéből, melyet a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Közösségi Sport
Club 2.000.000,- Ft összegű támogatásáról.
Szabó László képviselő-testületi tag érintettségét jelentette be és kijelenti, hogy a szavazásban
nem kíván részt venni. A szavazásban a képviselő-testület 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai KSC
2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai KSC részére 2.000.000.Ft összegű támogatást nyújt az önszerveződő közösségek
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támogatásának keretéből, melyet a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Vay Miklós Egyesület 150.000,Ft összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2015. (IV.29.) Kt. határozata a Vay Miklós Egyesület
2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy a Vay Miklós Egyesület részére 150.000.Ft összegű támogatást nyújt az önszerveződő közösségek
támogatásának keretéből, melyet a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület 100.000,- Ft összegű támogatásáról.
Szilágyi László polgármester és Szabó László képviselő-testületi tag érintettségét jelentette be
és kijelenti, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. A szavazásban a képviselő-testület 5
tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Összefogással
Alsózsolcáért Egyesület 2015. évi támogatásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület
részére 100.000.- Ft összegű támogatást nyújt az
önszerveződő közösségek támogatásának keretéből, melyet
a támogatási szerződésben meghatározottak szerint
használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Szemünk Fénye Alapítvány
100.000,- Ft összegű támogatásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2015. (IV.29.) Kt. határozata a Szemünk Fénye
Alapítvány 2015. évi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy a Szemünk Fénye Alapítvány részére
100.000.- Ft összegű támogatást nyújt az önszerveződő
közösségek támogatásának keretéből, melyet a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint használhatnak fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Református Egyházközség részére természetbeni
támogatást javasolt a Pénzügyi Bizottság.
Szilágyi László polgármester: Úgy egyeztek meg, hogy megvizsgálják milyen módon tudják
őket támogatni.
7./ Az Alsózsolcai KSC alelnökének kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
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Szabó László képviselő-testületi tag: Előrehaladott tárgyalásaik vannak a Diósgyőrrel,
szerződést tudnak velük kötni, de arra kérték őket, hogyha Alsózsolca hozzájuk tartozik,
akkor egy kicsit komolyabb beruházásokra lenne szükség. A műfüves pálya a volt emlékmű
helyén valósulna meg, ez pénzbe nem kerül az önkormányzatnak. Ha ez a döntés megszületik
beadják a TAO-s pályázatot, szponzori támogatással és önerővel próbálják megvalósítani a
fejlesztést.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy a területet milyen formában
bocsátják rendelkezésre?
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Szívességi használatra.
Szabó László képviselő-testületi tag: 20x40-es műfüves pályát alakítanának ki világítással,
magas kerítéssel. Ebből az önkormányzatnak bevétele is származhat, Miskolcon egy ilyen
pálya bérleti díja 500,- Ft óránként.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy támogassák az Alsózsolcai KSC alelnökének
kérelmét és járuljanak hozzá ahhoz hogy az Alsózsolcai KSC a 2015. évi TAO pályázat
keretén belül elnyert összegből felújítsa az élőfüves nagypályát, a régi sportöltöző épületét,
valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Alsózsolca 1007/1. hrsz-ú ingatlan területén
műfüves pályát alakítsanak ki.
Szabó László képviselő-testületi tag érintettségét jelentette be és kijelenti, hogy a szavazásban
nem kíván részt venni. A szavazásban a képviselő-testület 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai Közösségi
Sport Club alelnökének kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy támogatja az Alsózsolca Közösségi Sport
Club alelnökének kérelmét, és hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az Alsózsolcai KSC a 2015. évi TAO pályázat keretén
belül elnyert összegből felújítsa az élőfüves nagypályát, a
régi sportöltöző épületét, valamint az önkormányzati
tulajdonban lévő Alsózsolca 1007/1. hrsz-ú ingatlan
területén műfüves pályát alakítsanak ki.
Alsózsolca
Város
Önkormányzatát
a
pályázattal,
kivitelezéssel kapcsolatban pénzügyi kiadás nem terheli.
Felelős:

polgármester
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Határidő: azonnal
8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről és
egyéb kérdésekről - képviselők
Szilágyi László polgármester: Megadja a lehetőséget a képviselőknek a lehetőséget a
hozzászólásokra.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Megjelent az Észak-Magyarország melléklete,
amelyben a polgármesterekkel készítenek riportot, ebben polgármester úr elmondja, hogy
örököltek néhány kellemetlen dolgot, volt, amit házon belül tudtak rendezni, volt amit a
hatóság bogoz, és van amin most is dolgoznak. Erről szeretne tájékoztatást kapni, hogy mire
gondolt itt polgármester úr. Szeretne még két dolgot megkérdezni. Az október 12-ei választás
előtt megjelent egy szórólap az ő és a képviselőtársai részéről, ami az ő szerzeménye volt. A
polgármester úrhoz tartozó csoport közleménye szerint büntető feljelentést tettek ismeretlen
tettes ellen becsületsértés és más bűncselekmény elkövetése miatt. Az a kérdése, hogy hogy
áll ez az ügy. Október elején történt, hogy a környezetvédelmi felügyelőséghez ismeretlen
bejelentő részéről bejelentés érkezett, miszerint ő október elején átdepóztatta a cigánytanya
elején a szemetet, amikor is a Hepatitis járvány volt, ez iránt is érdeklődik, hogy ez az ügy
hogy áll.
A temetővel kapcsolatban lakossági jelzések érkeztek, örülnek, hogy a közkutakat kicserélték,
de az egyik túl magas, a főbejárati út mellett szép dolog, hogy kihelyezték a padokat, de nem
tetszik, hogy kihelyezték a csatorna elemeket, elmondták, hogy már csak a szalonnasütő
hiányzik onnan. Az emberek nem ezért járnak a temetőbe.
Amikor a mikrobusz vásárlásáról döntöttek arról volt szó, hogy az időseket fogják szállítani a
nyugdíjas klubba, de ez nem került a testület elé döntésre, nem hirdették, ez nem szerencsés,
hogy erről még nem léptek. Arról beszélnek az emberek, hogy vettek Fodor Ákosnak egy
kisbuszt.
A Városüzemeltetés vezetőjével december közepén közölték, hogy nem kívánnak vele együtt
dolgozni. Január elején leszámolt, de nem Fodor Ákos a Városüzemeltetés vezetője. Ákos a
parkfenntartásra lett felvéve, mert ott volt üres álláshely. Ákos más minőségben dolgozik ott.
Szabó László pedig nem dolgozik a Városüzemeltetésen.
A zászlóval kapcsolatban elmondta a véleményét, a fehér-kék zászló nem Alsózsolca zászlaja,
mert az ezüst-fehér. A hivatalról lekerült a székely zászló, ha nem akarják, hogy ott legyen,
akkor döntsenek róla.
Nem fogadták el a zárszámadást, de az már látszik, hogy jelentős pénzmaradvány lesz,
javasolja, az időskorúak támogatását és az utcanév táblák elhelyezését. Ráki képviselő úr
elmondta, hogy az árkok ásása zajlik és elérik a városias szintet, mivel a padka zúzottkővel
lesz borítva, de ez csak néhány helyen valósul meg.
Sándor Károly képviselő lemondott a mandátumáról, mert nem tudta igazolni a köztartozás
mentességet, ezért mondott le, mert ha nem tette volna, akkor a testületnek kellett volna
lemondatni.
Szilágyi László polgármester: Korábban, amikor képviselő asszony ült ebben a székben,
nem foglalkozott a szóbeszédekkel, mindig lesz olyan, hogy valaki elégedetlen.
Sándor Károly lemondott, innentől nincs ha.
Köszöni az utcanév táblákkal és az időskorúak támogatásával kapcsolatos észrevételt.
A székely zászló annyira elrongyolódott, hogy szétszakadt, ennek a beszerzése folyamatban
van, lassan meg kell, hogy érkezzen.
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A mikrobusz nem a nyugdíjas klubba, hanem a Gondozási Központba szállítja az időseket,
jelenleg 6 főt.
Szabó László valóban nem a Városüzemeltetés alkalmazottja.
Megvizsgálják, hogy a temetőben valóban magasan van-e a kút, ha ez valóban probléma,
orvosolni kell.
Nem az a feladatuk, hogy az előző vezetést bírálják, hanem az, hogy tegyék a dolgukat.
A hepatitis járványkor a település határán túl végeztetett munkát az önkormányzat, ez a
szerződés az irattárból került elő úgy, hogy bélyegző sem volt rajta, ezért átadták a
rendőrségnek kivizsgálásra. Ő a vállalkozónak azt az összeget nem fizette ki.
Szabó László képviselő-testületi tag: Mennyi az összeg?
Szilágyi László polgármester: 1.200.000,- Ft.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: 1.500.000,- Ft volt az összeg, de abban egyeztek
meg, hogy utólag elszámol. Nem tudja, hogy milyen számlát mutatott be.
Szilágyi László polgármester: Egy teljesítésigazolást hozott, amit a vállalkozó maga írt alá.
A zárszámadást azért halasztják el, mert nem látnak tisztán, még dolgoznak rajta a
kollégákkal.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Nem arra kell gondolni, hogy pénzügyi eltérés van. 2014től új könyvelési rendszert használnak, új programot vásárolt az önkormányzat, ennek az
alkalmazását kezdték el.
Senki nem állítja, hogy pénzek tűntek el, hanem bizonyos könyvelési tételek nem jó helyre
kerültek, ezeket kell a helyükre tenni.
Szilágyi László polgármester: Nem az cél, hogy bárkit besározzanak, teszik a dolgukat,
tavaly 500 ezer Ft-ot szántak a polgárőrségnek, ami nem került kifizetésre, nem érti a
szándékot.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Amikor ő volt a polgármester, akkor is máshoz
mentek az emberek elmondani a véleményüket, ennek oka lehet valamiféle félelem, ez mindig
így volt és így is lesz.
Ráki István képviselő-testületi tag: Ő még nem látta a temetőn a padokat.
Az a szemét, amiről szó van, az évek óta odahordott szemét összeszedése volt, tudják, hogy az
árvízkor meddig voltak zsákok felrakva, ha jön a víz azt rögtön bedönti. A Hepatitis járvány
azért volt, mert nincs WC, a székletüket odaürítik, amit tehettek volna az az, hogy ellenőrzik,
hogy van-e WC. A járvány megelőzése végett már beszéltek róla, hogy mit lehet tenni, akkor
jártak volna a legjobban, ha az a szemét ott marad. A jogi helyzet nincs tisztázva, az nem
Alsózsolca területe. Ő mindig azzal beszéli meg a problémát, aki neki felteszi s kérdést.
Amikor a temető gondozását átvették, azt hallotta, hogy a polgármester betette oda a rokonát
temető gondnoknak. Szilágyi Tamás már korábban is a Városüzemeltetés alkalmazottja volt.
Szilágyi László polgármester: A kiadvány miatti feljelentésről megállapították, hogy ki felel
érte, kinek mi a szerepe benne. 30 napon belül becsületsértés miatt magánvádas indítvány
terjeszthető elő. Nem mennek tovább ebben az ügyben, erről a lakosság szavazott, nincs
értelme a további folytatásnak.
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Tetszik, hogy a képviselő asszony állandóan vele van
elfoglalva, ebből az következik, hogy sokat gondol rá. Jelen pillanatban ő ér rá és ő szállítja az
időseket, 5-6 főt naponta. Hirdetni ezt nem kellett, mert szájról szájra terjedt a hír, így nem
volt rá szükség.
A kút magassága ugyanolyan, mint korábban, aki ezt mondta, annak vajon feltűnt-e, hogy
elkészültek az utak?
Próbálják behozni azt a lemaradást, ami az elmúlt 10 évben elmaradt.
A Városüzemeltetés telephelyén olyan szintű lom van felhalmozva, hogy ott nem fér el, ő sem
örül annak, hogy nála áll az autó.
Nem titok, hogy ő lett volna a Városüzemeltetés vezetője, de az iskolázottsága miatt nem
lehetett, Matusz úrral teszik a dolgukat.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Köszöni a választ, Ákossal semmi baja, de ha az
emberek kérdeznek, akkor válaszolni kell. A szavaiból az jött le, hogy az elmúlt időszakban
annyi minden rossz volt, hogy van min dolgozni. Őt is éri és érte kritika.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A gépjárműhasználattal kapcsolatos szabályokról a belső
ellenőrrel már egyeztettek, szeretnének pontot tenni ennek az ügynek a végére, hogy milyen
formában és hogyan lehetne használni a gépjárműveket. A korábbi szabályozás kiegészítést
igényel.
A telefonszámok a honlapon fel vannak tüntetve, minden bejelentésről nyilvántartást
vezetnek, és arról is, hogy milyen intézkedést tettek az adott ügyben, ami a hatáskörükbe
tartozik. Kéri dokumentálni, akár e-mailben, akár telefonon érkezik a bejelentés.
9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről polgármester
Szilágyi László polgármester: Az elmúlt időszakban az Onga és Társult Települések
Társulási Tanács ülésén vett részt, ahol elfogadták a Társulás zárszámadását.
Köszöni a munkát és a figyelmet, a következő ülés időpontja 2015. május 28.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 18 óra 42
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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