
12/2015. sz. jegyzőkönyv

Készült: az  Alsózsolcai  Polgármesteri  Hivatalban megtartott  rendkívüli  képviselő-testületi
ülésről, mely 2015. június 25-én 08 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos,
Dr. Majoros Géza,  Fodor Ákos,  Kurucz Attiláné,  Ráki István képviselő-testületi  tagok (a
jelenlévő képviselők száma 7 fő) Marcsikné Orosz Emese jegyző
 
Az ülésre  meghívót  kapott: Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna  Közösségi  Ház  és  Könyvtár
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető

Meghívottként jelen vannak: -

Érdeklődőként jelen van: -

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket, 
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 
Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  az  ülésről  távolmaradását  jelentette  be  Demkó  Dóra
alpolgármester, Zsiros Sándorné és Szabó László képviselő-testületi tagok.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok
kerüljenek megtárgyalásra.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:
  
1./  Miskolc  Térségi  Konzorcium  Konzorciumi  Szerződésének  módosítása  és
felhatalmazás Támogatási Szerződések módosítására, intézkedések megtételére
Előadó: polgármester

2./  Alsózsolca  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának
felülvizsgálata
Előadó: polgármester

3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat hiánypótlása
Előadó: polgármester

4./ Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés
Előadó: polgármester

5./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat felülvizsgálata
Előadó: polgármester
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6./ Alsózsolca Város Önkormányzatának Sportkoncepciója
Előadó: polgármester

7./  Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme – Szentmátéra történő
utazás
Előadó: polgármester

8./  Alsózsolcai  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  vezetőjének  kérelme  –  Csehországi
vendégszereplők számára szállás biztosítása
Előadó: polgármester

Zárt ülés
9./ Kalina Valéria kérelme 
Előadó: polgármester

1./  Miskolc  Térségi  Konzorcium  Konzorciumi  Szerződésének  módosítása  és
felhatalmazás Támogatási Szerződések módosítására, intézkedések megtételére

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Miskolc
Térségi  Konzorciumot  alkotó  Önkormányzatok  osztatlan  közös  tulajdonát  képező
eszközökkel valósul meg. A vagyonkezelést és a közszolgáltatást a MiReHuKöz Nonprofit
Kft.  látja  el.  A Kft.  2015. május 26-án tartotta  meg az éves beszámolóját  és ismertette  a
következő évre vonatkozó terveket. A Konzorciumi Tanács ülése 2015. június 3-án volt, ahol
szintén az elmúlt évi beszámolót és a következő évre vonatkozó tervekről szóló tájékoztatást
hallgatták meg.
Az  előterjesztésben  szereplő  pályázatok  közül  az  egyik  az  optikai  szenzoros  válogató
rendszer, valamint 9000 db új 120 literes gyűjtőedény beszerzésére irányul. A másik pályázat
pedig  speciális  járművek,  emelőhátfalas,  illetve  darus  járművek  valamint  olyan  vontató
beszerzésére irányul,  amely alkalmas nagyobb mennyiségű hulladék szállítására.  A projekt
részeként valósulna meg az edényazonosítási rendszer bevezetése, amelynek a lényege, hogy
a díjfizetés módja megváltozna, az alapdíj mellett a hulladék mennyiségének függvényében
történne a díj megállapítása.
A Konzorciumi Szerződés módosítása szükséges az alábbi okok miatt:
A  szerződésben  rögzített  projektek  megvalósításához  kiegészítő  eszközbeszerzések
valósulnak meg, mely eszközbeszerzések adatait a szerződésbe beemelni szükséges. 
A szerződésben törlésre kerülnek azok a rendelkezések, melyek a szerződés egyéb pontjaiban
már szerepelnek, a duplázódások kizárása érdekében. 
A szerződésből törlésre kerülnek azon rendelkezések, melyek fenntartása a szerződésben már
nem  időszerű,  a  szerződés  kiegészül  a  MiReHuKöz  Nonprofit  Kft-hez  kapcsolódó
Vagyonkezelési Szerződés kapcsolódó rendelkezéseivel, illetve törlésre kerülnek a megszűnt
üzemeltetési  és bérleti  szerződés már hatálytalan,  a Konzorciumi Szerződésben is szereplő
rendelkezései.
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Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a KEOP 1.1.1-B/10-11.-2011-0001
és a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001 projekthez benyújtott műszaki tartalom bővítéséről

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
89/2015. (VI.25.) Kt. határozata a KEOP 1.1.1-B/10-11.-
2011-0001  és  a  KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001  projekthez
benyújtott műszaki tartalom bővítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  elfogadja  és  jóváhagyja  a  megtett
intézkedéseket  a  KEOP  1.1.1-B/10-11.-2011-0001  és  a
KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001 projekthez benyújtott műszaki
tartalom  bővítése  tekintetében  és  egyben  felhatalmazza  a
Polgármestert a műszaki tartalom bővítés megvalósításához
kapcsolódó  intézkedések  meghozására,  szerződések
megkötésére

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester:  Kérte,  hogy  szavazzanak  a  Miskolc  Térségi  Konzorcium
Konzorciumi Szerződésének módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
90/2015.  (VI.25.)  Kt.  határozata  a  Miskolc  Térségi
Konzorcium Konzorciumi Szerződésének módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  jelen  határozat  1.  melléklete  szerint
jóváhagyja  a  Miskolc  Térségi  Konzorcium  Konzorciumi
Szerződésének  módosítását  és  az  új  egységes  szerkezetű
Konzorciumi  Szerződést,  azzal,  hogy a  módosított  szöveg
hatályba lépésének feltétele, hogy a Konzorciumi Szerződés
módosítását  minden  Konzorciumot  alkotó  Önkormányzat
képviselő testülete elfogadja.
Egyúttal  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés
aláírására
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./  Alsózsolca  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának
felülvizsgálata

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester:.  A törvény értelmében a felülvizsgálatot  megelőzi  a Helyi
Esélyegyenlőségi program (továbbiakban: HEP) áttekintése, amelynek kimenete kétféle lehet,
az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat nem
szükséges.  Ebben  az  esetben  a  képviselő  testületnek  szükséges  arról  határoznia,  hogy az
Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt  áttekintésének eleget tettek,  a
HEP-et változatlan formában elfogadták.  A képviselő testület  határozatát  fel  kell  tölteni  a
HEP-ek  elkészítésének  és  felülvizsgálat  nyomon  követésének  támogatására  létrehozott
szoftver  (hep.tkki.hu)  dokumentumai  közé,  ahogyan  azt  a  nyilatkozatot  is,  amely  arra
vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt, vagy a HEP áttekintését követően döntés születik
a HEP felülvizsgálatáról.
A program felülvizsgálata 2015. június 20-ig megtörtént, melyet  a testületnek a következő
ülésen kell tárgyalnia. Apróbb módosításokra van szükség a jelenleg futó két nagy pályázat
kapcsán.

Ráki  István  képviselő-testületi  tag: A  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  Foglalkozó
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
91/2015. (VI.25.) Kt. határozata a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  jóváhagyja  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Program  felülvizsgálatát  a  jegyzőkönyv  4/a.  számú
melléklete  szerint.  A  felülvizsgálatról  szóló  beszámoló  a
Helyi Esélyegyenlőségi Program részét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat hiánypótlása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi  László  polgármester:  A korábban  benyújtott  két  pályázat  tekintetében  a  MÁK
hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot. A 25%-os önerő összegét kell konkretizálni, ez a
Benedek Elek Tagiskola tornatermének felújításához 6.700.000,- Ft, a Rákóczi utca felújítása
vonatkozásában pedig 5.100.000,- Ft.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A Rákóczi utca felújítása mit foglal magába?

Szilágyi László polgármester: Teljes aszfaltréteget.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi  tag: A csapadékvíz elvezetést  hogyan oldják meg,
illetve milyen széles lesz az út?

Szilágyi  László  polgármester: A  csapadékvíz  elvezetésre  nem  terjed  ki  az  összeg,  a
szélessége pedig attól  függ,  hogy milyen  széles  jelenleg  az út.  Az újonnan felújított  utak
szélessége 4 m.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy szavazzanak  az önkormányzati  feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatban a  Herman Ottó Általános és Alapfokú
Művészeti  Iskola  Benedek  Elek  Tagiskola  tornatermének  felújítására,  korszerűsítése
tárgyában a 6.700.000,- Ft összegű önerő biztosításáról

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
92/2015.  (VI.25.)  Kt.  határozata  az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására című
pályázatban  a  Herman  Ottó  Általános  és  Alapfokú
Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskola tornatermének
felújítására, korszerűsítése tárgyában önerő biztosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Magyarország  2015.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4.
pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerinti  önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatása  című
pályázat  keretében  megvalósulandó,  a  Herman  Ottó
Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  Benedek  Elek
Tagiskola  tornatermének  felújítására,  korszerűsítésére
pályázat megvalósításához szükséges 6.700.000 Ft önrészt a
tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy szavazzanak az önkormányzati  feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatban a belterületi utak, járdák, hidak  felújítása
tárgyban az 5.100.000,- Ft összegű önerő biztosításáról

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
93/2015.  (VI.25.)  Kt.  határozata  az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására című
pályázatban a  belterületi  utak, járdák, hidak  felújítása
tárgyban önerő biztosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Magyarország  2015.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4.
pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerinti  önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatása  című
pályázat  keretében  megvalósulandó, a  belterületi  utak,
járdák,  hidak  felújítása tárgyban a Rákóczi  utca  felújítása
pályázat megvalósításához szükséges 5.100.000 Ft önrészt a
tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági
miniszterrel  és  az  emberi  erőforrások  miniszterével  egyetértésben  –  pályázatot  hirdet  a
Magyarország  2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény  szerinti
Lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatására.  A  pályázatok  beadásának  határideje:
2015. július 8. A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati,
az állami illetve egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés  és  tisztítás  költségei  a  víziközmű-szolgáltatásból  származó  lakossági
felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál
részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai  ráfordításának
támogatására  is.  2015.  évre  a  Borsodvíz  Zrt.  a  vízszolgáltatásnál  489,4  Ft/m3  fajlagos
ráfordítást kalkulált, a szennyvízszolgáltatásnál 649,6 Ft/m3 fajlagos ráfordítást kalkulált.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak  a  2015.  évi  lakossági  víz-  és
csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2015. (VI.25.) Kt. határozata a 2015. évi lakossági víz-
és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtására

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete a
Szolgáltató  által  kidolgozott,  a  támogatási  kérelemben
közölt,  fajlagos  költség-ráfordítási  adatokat  (a
vízszolgáltatásnál  489,4  Ft/m3,  a  szennyvízszolgáltatásnál
649,6  Ft/m3)  elfogadja,  és  tudomásul  veszi  a  támogatási
pályázat benyújtását.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  támogatási
pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  intézkedések
megtételére. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

5./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat felülvizsgálata

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Új gépjárműszabályzat készült, mely 2015. július 1. napjától
lép  hatályba.  A  település  egy  9  fős  kisbuszt  vásárolt.  A  javaslat  szerint  az  gépjármű
használata,  igénybevétele  az  önkormányzat  fenntartásában  és  működtetésében  lévő
intézményei  részére  térítésmentesen  történne,  az  Alsózsolca  Város  illetékességi  területén
bejegyzett  székhellyel  rendelkező önszerveződő közösségek, civil  szervezetek,  nemzetiségi
önkormányzat, egyházak részére pedig önköltségszámítás alapján kiszámított díjból 50 %-os
kedvezményt biztosítana az önkormányzat. 2015. július 1 napjától maximum 5 alkalommal,
2016. január 1.-től pedig évente maximum 10 alkalommal.

Marcsikné  Orosz  Emese  jegyző: Ez  egy  előzetes  kalkuláció,  a  gyakorlati  tapasztalatok
alapján felül lehet vizsgálni.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak a  9  személyes  Ford  Transit
bérbeadásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
95/2015.  (VI.25.)  Kt.  határozata  a  9  személyes  Ford
Transit bérbeadásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy  az önkormányzat tulajdonát képező Ford
Transit típusú 9 személyes autó rendelkezésre bocsátása az
önkormányzat  fenntartásában  és  működtetésében  lévő
intézményei részére térítésmentesen történik. Az Alsózsolca
Város  illetékességi  területén  bejegyzett  székhellyel
rendelkező  önszerveződő  közösségek  (civil  szervezetek,
nemzetiségi  önkormányzat,  egyház)  részére  az
önköltségszámítás  alapján  kiszámított  díjból  50  %-os
kedvezményt  biztosít  az  önkormányzat  2015.  évben 2015.
július  1.  napjától  5  alkalommal,  2016.  január  1.  napjától
évente maximum 10 alkalommal

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Alsózsolca Város Önkormányzatának Sportkoncepciója

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester:  Adminisztrációs  hiba  miatt  a  Sportkoncepció  tévesen
tartalmazza  a  hosszú-  és  közép  távú  alapelvek  teljesülésének  időszakát.  A  hosszú  távú
alapelvek időszaka helyesen: 2013 – 2020. A középtávú alapelvek időszaka helyesen: 2013-
2017. 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: A Sportkoncepció vonatkozásában az időpontok korrigálá-
sán túl további módosítás szükséges, az I. pontban a  bevezetésben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényre való hivatkozás helyére a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kerülne, a II. pont helyzetelemzés 2. alpontjában a
diáksport helyzeténél a közoktatási törvény helyett a köznevelési törvény kifejezés kerülne al-
kalmazásra. A II. pont helyzetelemzés 4. alpont – létesítmények helyzete - utolsó bekezdése
helyébe a következő megállapítás lépne: „Alsózsolca Városának tervei között szerepel a 966
helyrajzi számon lévő, Kossuth Lajos út 178. szám alatt lévő sportterület fejlesztése, különbö-
ző sportlétesítmények kialakítása (futballpálya, kondi park, futópálya). A megvalósítás folya-
matban van. A IV. pont egyesületek, sportkörök, klubok támogatása 3. alpont második bekez-
désében a „helyi adókedvezmény nyújtásával” kifejezés törlésre kerülne.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Észrevételezi, hogy a II. pont helyzetelemzés 6.
alpontjában a sportegészségügy helyzetének elemzésénél a sportorvosi tevékenységgel kap-
csolatban megállapításra kerül, hogy szakrendelés már néhány éve nem működik, pedig előtte
évtizedeken keresztül működött a szakrendelés. Ez a megállapítás nem helytálló, mivel a tele-
pülésen soha nem működött sportorvosi szakrendelés, kéri, hogy ezt a megállapítást is kerül-
jön törlésre a Sportkoncepcióból
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Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak Alsózsolca  Város
Önkormányzatának Sportkoncepciójának módosításáról a fenti kiegészítésekkel együtt.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
96/2015.  (VI.25.)  Kt.  határozata  Alsózsolca  Város
Önkormányzatának Sportkoncepciójáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  Alsózsolca  Város  2013.  március  20-án
elfogadott  Sportkoncepciójában  javításra  kerülnek  az
alábbiak: 

- az I. pontban a  bevezetésben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényre való hivatkozás helyére
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény kerül

- a II. pont helyzetelemzés 2. alpontjában a diáksport hely-
zeténél a közoktatási törvény helyett  a köznevelési tör-
vény kifejezés kerül alkalmazásra

- a II. pont helyzetelemzés 4. alpont – létesítmények hely-
zete - utolsó bekezdése helyébe a következő megállapítás
lép:

„Alsózsolca Városának tervei között szerepel a 966 helyrajzi
számon  lévő,  Kossuth  Lajos  út  178.  szám  alatt  lévő
sportterület  fejlesztése,  különböző  sportlétesítmények
kialakítása  (futballpálya,  kondi  park,  futópálya).  A
megvalósítás folyamatban van

- a II. pont helyzetelemzés 6. alpont – a sportegészségügy
helyzete – a következő megállapítás lép: 
„A  Városi  Egészségügyi  Szolgálat  keretében  sportorvosi
szakrendelés  nem  működik.  A  verseny  előtt  így  a
legközelebbi  nagyobb  városokban,  kell  a  vizsgálatokat
elvégezni és a versenyengedélyt hitelesíteni, megszerezni.”

-  III.  pontjában  javításra  kerül  a  hosszú-  és  középtávú
alapelvek időszaka az alábbiak szerint:

 - a hosszú távú alapelvek időszaka helyesen: 2013 –2020
- a középtávú alapelvek időszaka helyesen: 2013- 2017
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- IV. pont egyesületek, sportkörök, klubok támogatása 3.
alpont  második bekezdésében a „helyi  adókedvezmény
nyújtásával” kifejezés törlésre kerül

A képviselő-testület elfogadja a javított egységes szerkezetű
Sportkoncepciót a jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerint

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./  Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme – Szentmátéra történő
utazás

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Tavaly a szentmátéi gyerekek voltak Alsózsolán, az utazásuk
költségét ők is magunknak finanszírozták, most 20 diák és a  kísérők utaznának 2015. július
15 -19 között, az utazás költségét 280.000,- Ft-ra becsüli a Közösségi Ház vezetője.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak  a  Közösségi  Ház  és  Könyvtár
vezetőjének a kérelméről, és az alsózsolcai diákok Szentmátéra történő utazását támogassák
280.000.- Ft-al a költségvetési tartalék terhére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
97/2015.  (VI.25.)  Kt.  határozata  az  alsózsolcai  diákok
Szentmátéra történő utazásának támogatásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár vezetőjének kérelmét, és az alsózsolcai diákok
Szentmátéra  történő  utazásához  280.000,-  Ft-ot  biztosít  a
költségvetési  tartalék terhére,  amelyet  az utazási költségek
fedezetére használhatnak fel

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./  Alsózsolcai  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  vezetőjének  kérelme  –  Csehországi
vendégszereplők számára szállás biztosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester:  A Ritmus Táncegyüttes tavaly Csehországban vett részt egy
néptánc találkozón, ahol a vendégül látókat idén meghívták Alsózsolcára, akik a meghívást
örömmel elfogadták, és 2015. július 9-12. között a településünkre érkeznek. A Közösségi Ház
vezetője úgy szervezte, hogy a látogatók részt fognak venni az Anna napi lakodalmas bálon.
A Teleki Kollégiumban tudnák őket elszállásolni 2.200,- Ft/fő áron, a 36 fő vonatkozásában
ez 237.600,- Ft-ot jelent, amelyet a tartalék terhére biztosítanának. A programokat pedig a
Közösségi Ház a saját költségvetéséből finanszírozná.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak  a  Közösségi  Ház  és  Könyvtár
vezetőjének  a  kérelméről,  és  a  2015.  július  9.  –  12.  között  településünkön  tartózkodó
csehországi  vendégszereplők  szállásköltségét  –  amely  előre  láthatólag  237.600,-  Ft  –
biztosítsák a költségvetési tartalék terhére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
98/2015.  (VI.25.)  Kt.  határozata  a 2015.  július  9.  –  12.
között  településünkön  tartózkodó  csehországi
vendégszereplők szállásköltségének viseléséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár vezetőjének kérelmét, és a 2015. július 9. – 12.
között  településünkön  tartózkodó  csehországi
vendégszereplők  szállásköltségét  –  melynek  összege
237.600,- Ft – biztosítják a költségvetési tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 08 óra 10
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                      Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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