
8/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. április 12-én 08 óra  00 perckor  kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi  László polgármester,  Brünner  István alpolgármester,  Fodor Ákos,
Dr. Mádai Ákos, Dr. Majoros Géza, Kurucz Attiláné, Ráki István,  Szabó László és Zsiros
Sándorné  képviselő-testületi  tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz
Emese jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester 

Az  ülésre  meghívót  kapott: Csöbör  Katalin  országgyűlési  képviselő,  Antal  Lászlóné,
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára
Közösségi Ház és Könyvtár vezető,  Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai  2. sz. Óvoda
vezető,   Horváth  Henrik  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  Észak-Magyarország
Szerkesztősége,  Blende  Info,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  vezetője,  a  képviselő-testület
bizottságainak külsős tagjai,

Meghívottként jelen van: Lengyel-Béres Klára a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője

Érdeklődőként jelen van:   4 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  9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Kérte, hogy az
ülésen  5. napirendi pontként tárgyaljanak az Óvodai beiratkozásról és 6. napirendi pontként
az Alsózsolcai Család-Barát Egyesület székhely iránti kérelméről úgy, hogy a két napirendi
ponttal kapcsolatos előterjesztést a képviselő-testület egyetlen bizottsága sem 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
                                                      55/2016. (IV.12.) Kt. határozata napirend pontok
                                                      felvételéről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testület
 úgy döntött, hogy 5. napirendi pontként tárgyaljanak az
 Óvodai beiratkozásról és 6. napirendi pontként az Alsó-
 zsolcai Család-Barát Egyesület székhely iránti kérelméről,
 úgy hogy a két napirendi ponttal kapcsolatos előterjesz-
 tést a képviselő-testület bizottságai  nem  tárgyalták.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítéssel  tárgyaljanak a
napirendi pontokról.

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./ Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés
     Előadó: polgármester

2./ Az Önszerveződő közösségek 2016. évi támogatása
     Előadó: polgármester

3./ Népkonyha üzemeltetetése a településen
     Előadó: polgármester

4./ Tanács utca közterület elnevezése
     Előadó: polgármester

5./ Óvodai beiratkozás
     Előadó: polgármester

6./ Alsózsolcai Család-Barát Egyesület székhely iránti kérelme
     Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a nemzetgazdasági és
az  emberi  erőforrások  miniszterével  egyetértésben  pályázatot  írtak  ki  lakossági  víz-  és
csatornaszolgáltatás támogatására, melynek beadási határideje: 2016. április 21. 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. A támogatás formája: a pályázatban vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igényelhető. 2016. évre a Borsodvíz Zrt. a vízszolgáltatásnál 495,7
Ft/m3 fajlagos ráfordítás, a szennyvízszolgáltatásnál 657,9 Ft/m3 fajlagos ráfordítást kalkulált.
Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 m3  szolgáltatásra jutó költség, melyet az előterjesztés
2.  melléklet  4  pontjában  részletezett  adatok  szerint  összeállított,  a  Magyar  Államkincstár
honlapján  közzétett  adatlapokon  előírt  szerkezetben,  számviteli  bizonylatokkal
alátámasztható,  a  2016.  évre  tervezett  és  a  2016.  évben   igénybevett  szolgáltatás
mennyiségére  és  annak  várható  költségeire  vonatkozó  adatok  alapján  kell  kiszámítani.  A
Borsodvíz Zrt  2016. évi támogatási  pályázat  dokumentumainak összeállítását  és a Magyar
Államkincstár részére történő átadását magára vállalja valamennyi települési önkormányzat
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esetében.  A  támogatás  mértéke  a  jelen  pályázati  kiírásban  részletezettek  függvénye.  A
támogatás nettó összeg.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja a
2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtását és javasolják,
hogy a polgármestert hatalmazzák fel a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedésekre.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

                                                     Alsózsolca Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 
                                                     56/2016.(IV.12.) Kt határozata, mely a 2016. évi lakossági 
                                                     víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
                                                     benyújtásáról 

                                                     Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                                     Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási kérelemben 
                                                     közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat 2016. évre a 
                                                     vízszolgáltatásnál 495,7 Ft/m3 fajlagos ráfordítás, a 
                                                     szennyvízszolgáltatásnál 657,9 Ft/m3 fajlagos ráfordítás 
                                                     összegben  elfogadja  és tudomásul veszi a támogatási 
                                                     pályázat benyújtását.

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

2./ Az Önszerveződő közösségek 2016. évi támogatása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben az önszerve-
ződő  közösségek támogatására  felhasználható  keret  összegét  5  millió  forintban  állapította
meg. 2015. évben módosították a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet, így átlátha-
tóbbá vált a támogatási rendszer. Ha a pályázók nem a célnak megfelelően használják fel az
összeget, vissza kell fizetni. Ebben az évben 14 támogatási kérelem érkezett. Az  előterjesz-
tést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság is
tárgyalta.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a támogatásokat a két bi-
zottság azonos véleménnyel  elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés sze-
rint, két pályázó kivételével. A Metodista Roma Gyülekezetnek 200.000,- Ft javasolt támoga-
tás helyett 150.000,- Ft összeget; Vartnal Botondnak 200.000,- Ft támogatás helyett 100.000,-
Ft összeget javasoltak megállapítani. 14 támogatási kérelem érkezett és minden kérelmet tá-
mogatásra javasolnak.
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Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport bizottság elnöke: a bizottság döntése össz-
hangban van a Pénzügyi Bizottság véleményével; elfogadásra javasolták az előterjesztés sze-
rint a pályázóknak a 2016. évre javasolt támogatási összeget,  azzal a módosítással, hogy a
Metodista Roma Gyülekezetnek 150.000,- Ft-ot, Vartnal Botond íjász sportolónak 100.000,-
Ft támogatást ítéljen oda a testület. 

Szilágyi László polgármester: a beérkezett pályázatokat aszerint bírálták, hogy a pályázók
tevékenysége mennyire közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz ja-
vát mennyiben szolgálja. 14 kérelem érkezett és a támogatásra fordítható összeg véges.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a Metodista Egyház erősítő és hangosító berende-
zésre  kért  támogatást,  miközben nem tudja  kifizetni  a  közüzemi  díjakat.  Meggondolandó,
hogy kell-e ilyen berendezéseket vásárolni. A Lurkó Alapítvány hátrányos helyzetű gyerme-
kek gyermeknapi szervezésére kért támogatást; a nem hátrányos helyzetű  gyerekekre nem
gondoltak?

Szabó László képviselő-testületi tag: hátrányos helyzetű gyerekek vannak roma és magyar 
családokban is.

Szilágyi László polgármester: a Metodista Egyháznak saját költségvetése van, pályázat útján
épült meg a templomuk. A helyi rendeletben tisztázva lett azok köre, akik benyújthatják támo-
gatásra az igényüket.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: a  Református  Egyházközösség  kérelmét  tavaly
azért utasította el a testület, mert fatároló építésére kértek támogatást és a testület úgy döntött,
hogy ez a cél nem felel meg az önkormányzat önszerveződő közösségek támogatásáról szóló
rendeletben foglaltaknak. Véleménye szerint a Metodista Egyház által kért hangosító vásárlá-
sa sem tartozik abba a körbe, amelyet támogatni kellene. Lehet, hogy összekapcsolja a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal, akiket az elmúlt időszakban többször támogattak: az önkor-
mányzat is nyújtott támogatást a templom építésekor és a Johanna út 9-11. szám alatti épületet
is felújították. Nem támogatta a Metodista Egyház kérelmét.

Szilágyi László polgármester: a metodistáknak énekkaruk, zenekaruk van, az erősítő beren-
dezés vásárlását  a rendezvények, egyházi összejövetelek hangosításához szeretnék megvásá-
rolni.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: nem biztos, hogy támogatni kell a hangosításhoz
szükséges eszközök vásárlását.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: javasolta, hogy ne tegyenek kivétel. Nem az ő kom-
petenciájuk megítélni,  hogy szükség van-e az erősítő berendezésre.  Szabályosan elkészített
kérelmet adtak be, támogassák a kérelmezőt. 

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: milyen sportágban szerepel Vartnal Botond?

Marcsikné Orosz Emese jegyző: Vartnal Botond íjász európabajnok. A támogatást nevezési
díjakra, utazási költségekre, szállásra és új vesszők vásárlására kérte, összesen: 300.000,- Ft
összegben.  Vartnal  Botonda  benyújtott  kérelmében   részletesen  ismertette,  hogy  milyen
versenyeken vesz részt, melyet  ismertetett:  Történelmi Terem EB-FeHoVa, Történelmi VB
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Gyula,  Terem Országos  Bajnokság  –  Kecskemét,  XI.  Bornemissza  Gergely  Kvalifikációs
Verseny – Eger, Bükk Kupa I. forduló – Nagybarca, Bükk Kupa II. forduló – Felsőtárkány,
Bükk  Kupa  III.  fordulója  –  Miskolc,  3DOrszágos  Bajnokság-  Gödöllő;  Diákolimpia-
Budapest, Diákolimpiai Kvalifikációs Verseny – Debrecen. 

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi  tag: javasolta,  hogy 150.000,-  Ft-tal  támogassák a
sportolót és kérjék meg, hogy Alsózsolcai színeiben versenyezzen.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: már beszélt a Botond szüleivel, akik tájékoztatták
arról, hogy Alsózsolca Város címerét viseli majd sportruházatán.

Szilágyi László polgármester: Gál Halász Anna könyveinek megjelentetéséhez kért az előző
években támogatást. Az önkormányzat 50.000,- Ft-tal járult hozzá a könyv megjelentetéséhez.
A támogatások odaítélésénél azt kell előtérbe helyezni, hogy mennyire szolgál közösségi célt,
mennyire szolgálja a köz javát.
Kérte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan először a módosító javaslatokról szavazzanak.
Aki egyetért azzal, hogy a Metodista  Roma Gyülekezet ne kapjon támogatást kézfelnyújtás-
sal szavazzon.

A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.

A képviselő-testület 2 igen és 7 nem szavazattal nem támogatta azt a javaslatot, hogy a Me-
todista Roma  Gyülekezet ne kapjon támogatást.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy a második módosító javaslatról szavazzanak. Aki
egyetért azzal, hogy Vartnal Botond 150.000,- Ft támogatást kapjon – szavazzon.

A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.

A képviselő-testület 1 igen és 8 nem szavazattal nem támogatta azt a javaslatot, hogy  Vart-
nal Botond 150.000,- Ft támogatást kapjon.

Szilágyi László polgármester: a benyújtott támogatási igényeket az előterjesztés szerinti sor-
rendben teszi szavazásra. Kérte szavazzanak a Baba-Mama Klub közösségépítő programjai-
nak szervezésére 100.000,- Ft támogatás odaítéléséről.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 57/2016. (IV.  12.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  Baba-Mama  Klub  2016.  évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Baba-
Mama  Klub  részére  100.000,-  Ft  összegű
támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  az  Alsózsolcai
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Közösségi Ház és Könyvtár költségvetése keretén
belül használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Herman Alapítvány
250.000,- Ft összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 58/2016. (IV.  12.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  Herman  Alapítvány  2016.  évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolca Herman
Alapítvány  részére  250.000,-  Ft  összegű
támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  támogatási
szerződésben  meghatározandók  szerint
használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Közösségi Sport Club
2.000.000,- Ft összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 59/2016. (IV.  12.)  Kt.  határozata
az Alsózsolcai Közösségi Sport Club 2016. évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  az  Alsózsolcai
Közösségi  Sport  Club  részére  2.000.00,-  Ft
összegű  támogatást  nyújt  az  önszerveződő
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közösségek  támogatásának  keretéből,  melyet
támogatási  szerződésben  meghatározandók
szerint használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  a  Metodisa  Roma  Gyülekezet
150.000,- Ft összegű támogatásáról.

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

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

Alsózsolca  Város  Önkormányzat   Képviselő-
testületének 60/2016. (IV.  12.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  Metodista  Roma  Gyülekezet
2016. évi támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  az  Alsózsolcai
Metodista Roma Gyülekezet részére 150.000,- Ft
összegű  támogatást  nyújt  az  önszerveződő
közösségek  támogatásának  keretéből,  melyet
támogatási  szerződésben  meghatározandók
szerint használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak  az  Alsózsolcai  Nyugdíjas  Klub
200.000,- Ft összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 61/2016. (IV.  12.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai   Nyugdíjas   Klub  2016.  évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  az  Alsózsolcai
Nyugdíjas  Klub  részére  200.000,-  Ft  összegű
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támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  támogatási
szerződésben  meghatározandók  szerint
használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak  az  Alsózsolcai  Református
Egyházközösség  200.000,- Ft összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat   Képviselő-
testületének 62/2016. (IV.  12.)  Kt.  határozata
az Alsózsolcai Református Egyházközség 2016.
évi támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  az  Alsózsolcai
Református  Egyházközség  részére  200.000,-  Ft
összegű  támogatást  nyújt  az  önszerveződő
közösségek  támogatásának  keretéből,  melyet
támogatási  szerződésben  meghatározandók
szerint használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. 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 9 tagja vett részt.

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város  Önkormányzat    Képviselő-
testületének    63/2016. (IV. 12.)Kt. határozata
az  Alsózsolca  Város  Bűnmegelőzési  Polgárőr
Egyesület 2016. évi támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött,  hogy az Alsózsolca Város
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Bűnmegelőzési  Polgárőr  Egyesület  részére
700.000,-  Ft  összegű  támogatást  nyújt  az
önszerveződő  közösségek  támogatásának
keretéből,  melyet  támogatási  szerződésben
meghatározandók szerint használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  a  Benedek  Elek  Alapítvány
200.000,- Ft összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 64/2016. (IV. 12.) Kt. határozata a
Benedek  Elek  Alapítvány  2016.  évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Benedek  Elek
Alapítvány  részére  200.000,-  Ft  összegű
támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  támogatási
szerződésben  meghatározandók  szerint
használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Lurkó  Alapítvány  200.000,- Ft
összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat   Képviselő-
testületének 65/2016. (IV. 12.) Kt. határozata a
Lurkó Alapítvány 2016. évi támogatásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy döntött,  hogy a  Lurkó  Alapítvány
részére 200.000,- Ft összegű támogatást nyújt az
önszerveződő  közösségek  támogatásának
keretéből,  melyet  támogatási  szerződésben
meghatározandók szerint használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Ritmus Tánegyüttes 200.000,- Ft
összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 66/2016. (IV. 12.) Kt. határozata a
Ritmus Táncegyüttes 2016. évi támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Ritmus
Táncegyüttes  részére  200.000,-  Ft  összegű
támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  az  Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár költségvetése keretén
belül használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Szivárvány Vegyeskar 200.000,- Ft
összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  67/2016. (IV. 12.) Kt. határozata
a  Szivárvány  Vegyeskar  2016.  évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Szivárvány
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Vegyeskar  részére  200.000,-  Ft  összegű
támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  az  Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár költségvetése keretén
belül használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  a  Szemünk  Fénye  Alapítvány
200.000,- Ft összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 68/2016. (IV. 12.) Kt. határozata a
Szemünk  Fénye  Alapítvány  2016.  évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Szemünk  Fénye
Alapítvány  részére  200.000,-  Ft  összegű
támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  támogatási
szerződésben  meghatározandók  szerint
használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Vay Miklós Egyesület 150.000,- Ft
összegű támogatásáról.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 69/2016. (IV. 12.) Kt. határozata a
Vay Miklós Egyesület 2016. évi támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Vay  Miklós
Egyesület  részére  150.000,-  Ft  összegű
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támogatást  nyújt  az  önszerveződő  közösségek
támogatásának  keretéből,  melyet  támogatási
szerződésben  meghatározandók  szerint
használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  Vartnal  Botond   100.000,-  Ft
összegű támogatásáról.

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

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

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 70/2016. (IV.  12.)  Kt.  határozata
Vartnal  Botond  alsózsolcai  lakos  2016.  évi
támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  Vartnal  Botond
alsózsolcai  lakos  részére  100.000,-  Ft  összegű
támogatást nyújt az önszerveződő közösségek és
magánszemélyek  támogatásának  keretéből,
melyet  támogatási  szerződésben
meghatározandók szerint használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

3./ Népkonyha üzemeltetetése a településen

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzata a  településen népkonyhát
kíván működtetni, a Szikszó Centrum Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás
alapján,  melyről a képviselő-testület előzetes tájékoztatása megtörtént. A népkonyha alkalmi
jelleggel, napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít elsősorban a jövedelem nélküli személyek,
munkanélküliek, szociális segélyből élők, kis jövedelmű, nyugdíjas, egyedülálló személyek,
hajléktalanok  részére.  A  helyi  lakosok  ingyenesen,  nyilvántartásba  vétel  nélkül  vehetik
igénybe  ezt  a  szolgáltatást.  A  megállapodás  szerint  a  szolgáltatás  idejére  helységet  kell
biztosítani,  ahol  az étel  kiosztható,  esetleg  helyben elfogyasztható.  Az ételek  kiosztását  a
Közösségi  Ház  és  Könyvtár  alagsorában  és  a  Csillag  Szolgáltató  Pontban  tervezik.  A
Közösségi Háznál a Városüzemeltetés dolgozói kialakították a mozgáskorlátozottak számára
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is elérhető illemhelyet. A népkonya üzemeltetőjével, a  Szikszó Centrum Nonprofit Kft-vel a
megállapodást csak a  képviselő-testületi támogatás, döntés után írják alá. Az előterjesztést a
Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság tárgyalta.

Ráki  István   a  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  Foglalkozó  Bizottság  elnöke: a
népkonyha üzemeltetését támogatják és javasolják a testületnek, hogy a polgármestert bízzák
meg az együttműködési megállapodás aláírására.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy milyen gyakorisággal szállítják
az ételt és van-e információ arról, hogy milyen réteg kívánja igénybe venni ezt a szolgáltatást
és  mennyi  időre.  Amennyiben  gondok  merülnek  fel,  visszaléphet-e  az  önkormányzat  az
üzemeltetéstől? Ezek a kérdések azért merültek fel benne, mert nem lenne jó,  ha politikai
színezete lenne a dolognak.

Szilágyi  László polgármester: az egy tál meleg ételt minden hétköznap szállítani fogják.
Hogy mennyien fogják igénybe venni, arról nincs információjuk; remélhetőleg ha több adagra
lesz  szükség,  akkor  többet  fognak  szállítani.  A  testületi  döntést  követően  kerül  sor  az
együttműködési  megállapodás  aláírására,  mely  visszavonásig  érvényes.  A  népkonyhát  a
Szikszói Centrum Nonprofit Kft üzemelteti  a Forrás Közösségi Központ Szolgálattal,  mint
engedélyessel;  Alapítvány  finanszírozza  munkájukat.  Az  ebédek  adagszámáról  nincs
információjuk,  lehet  hogy sokan fogják igénybe  venni,  mert  itt  nincs  regisztráció,  mint  a
szociális otthonnál, nem kell jövedelmet igazolni ahhoz, hogy ebédet kapjanak a rászorulók.
Menet közben ki fog derülni, hogy hogyan működik a rendszer, ezt a lépést az alsózsolcaiak
érdekében meg  kell  próbálni,  mert  véleménye  szerint  lesznek olyan  idős  lakosok is,  akik
igénybe fogják venni a szolgáltatást.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: érdeklődött,  hogy  a  környező  településeken
működik-e népkonyha?

Marcsikné Orosz Emese jegyző: Szikszón, Miskolcon és Felsőzsolcán talán folyamatban
van a működés.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy döntsenek arról, hogy támogatják a népkonyha
üzemeltetését Alsózsolcán az előterjesztésben foglaltak szerint.

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

A testület   9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 71/2016. (IV. 12.) Kt. határozata a
Népkonyha üzemeltetéséről Alsózsolcán

Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy döntött, hogy Alsózsolcán népkony-
hát  működtet  a  Szikszó  Centrum Nonprofit  Kft
üzemeltetésével.
A Népkonyha alkalmi jelleggel, napi egyszeri egy
tál meleg ételt biztosít a szociálisan rászoruló sze-
mélyeknek,  nyilvántartásba vétel nélkül.
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A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármes-
tert az együttműködési megállapodás aláírására, a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4./ Tanács utca közterület elnevezése

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: a kormányhivatal törvényességi felhívással élt a képviselő-
testület  2015.  október  21-i  ülésen  hozott  döntését  illetően,  amely  a  Tanács  út  közterület
elnevezésének  változatlanul  hagyásáról  szól.  A  kormányhivatal  kifogásolta,  hogy  nem
kellőképpen vizsgálták meg, hogy a közterületnek korábban milyen neve volt, mikor kapta a
Tanács  elnevezést,  illetve  hogy  az  elnevezés  egykori  megváltoztatását  milyen  történelmi
szempontok indokolták.  A kormányhivatal  véleménye  szerint  a testület  a  döntéshozatalnál
figyelmen kívül hagyta a MTA állásfoglalását.  A hivatal  szerint annak megítélése, hogy a
„tanács”  kifejezés  –  túl  a  köznév  jelentéstartalmán  –  köthető-e  a  tanácsrendszerhez,
közvetlenül  utal-e  XX. századi  önkényuralmi  politikai  rendszerre  és  mint  ilyen  sérti-e  az
Mötv.  14.  §  (2)-(3)  bekezdésében  foglaltakat,  az  elnevezés  körülményeinek  teljes  körű,
megfelelő  dokumentumokkal  alátámasztott  vizsgálatával  állapítható  meg.  Amennyiben  az
utca elnevezését az önkényuralmi rendszerhez kötődő ideológiai  szempontok indokolták,  a
közterület elnevezése nem maradhat fenn. Az út névváltoztatásával kapcsolatosan az irattári
dokumentumokat átvizsgálták és megállapítást nyert, hogy 1992-ben két esetben is tárgyalt a
képviselő-testület az utcanevekről és mindkét esetben változatlanul hagyta a Tanács út nevet.
A  képviselő-testület  közterületek  elnevezésének,  az  elnevezések  megváltoztatásának  és  a
házszámozás szabályairól szóló 13/2014. (VI.24.) önkormányzati rendeletének  függeléke az
alábbiakat tartalmazza: a Tanács út elnevezésének időpontja és az elnevezés dokumentuma
ismeretlen. Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.

Szabó László az   Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság döntése, hogy a
Tanács út elnevezés maradjon, ne változtassák meg.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: a fiatalok körében a Tanács út elnevezésnél nem az
önkényuralmi rendszerrel kapcsolatos kifejezés jut az eszükbe, az már feledésbe merült. Véle-
ménye szerint ne változtassák meg az utca nevét, amennyiben a Kormányhivatal törvénysértő-
nek tartja a testület határozatát, úgy majd a bíróság dönt a névváltoztatás ügyében.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Tanács út
elnevezésével  kapcsolatos  testületi  döntés  ellen.  A  kormányhivatal  kifogásolta,  hogy  a
napirend  tárgyalása  során  a  szó jelentéstartalmi  vonatkozásában  vizsgálata  a  „tanács”  szó
kifejezését, azt nem vizsgálták, hogy a nevezett közterület korábbi milyen néven szerepelt;
mikor kapta a Tanács elnevezést, illetve hogy az egykori névváltoztatást milyen történelmi
szempontok indokolták. A képviselő-testület 13/2014. (IX.05.) önkormányzati rendeletében,
melyet  polgármester  úr  is  említett  a  függelék  az  alábbiakat  tartalmazza:  a  Tanács  út
elnevezésének  időpontja  és  az  elnevezés  dokumentuma  ismeretlen  –  így  az  elnevezés
körülményeinek  teljes  körű  dokumentumokkal  történő  alátámasztása  és  annak  ideológiai
szempontokkal történő egyértelemű azonosítása nem lehetséges. Az irattári dokumentumok
szerint  1991.  évben  Dr.  Boross  Péter  belügyminiszert  felkérte  a  polgármester,  hogy
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kezdeményezze az akkori testületnél, hogy a régi rendet jelképező műalkotásokat  távolítsák
el, a diktatúrára emlékeztető  utcaneveket változtassák meg a közvélemény bevonásával. A
testület  döntött  új utca nevekről, de a Tanács út változtatása ügyében szavazategyenlőség
miatt nem született döntés. Újra tárgyalták a névváltoztatást, azonban a Tanács út nevének
megváltoztatását az akkori testület elvetette. Az elnevezéssel kapcsolatban az önkormányzat
megkereste  a Magyar  Tudományos  Akadémiát  állásfoglalás  kialakítása  céljából. A  MTA
állásfoglalásában  az  szerepel,  hogy  nem javasolja  az  utcanév  használatát;  tudományos  és
szakmai szempontú állásfoglalást fogalmaz meg, amely nem kötelező érvényű. Álláspontjuk,
hogy a Tanács elnevezés nem utal kizárólag XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre,
nem kizárólag csak  kommunizmusra utaló jelentéstartalmat hordoz.  Napi szóhasználatban is
előfordul   a  szó:  üzemi  tanács,  munkástanács,  tanácskozás,  munkaügyi  tanács,  Európai
Tanács,  Monetáris  Tanács.  A  kormányhivatal  indítványozta,  hogy  a  képviselő-testület
ismételten  tűzze  napirendre  és  tárgyalja  meg  a  Tanács  út  közterület  elnevezése
megváltoztatásának  kérdését  és  az  Mötv.  14.  §  (2)  bekezdésével,  valamint  az  MTA
állásfoglalásával  összhangban  hozzon  döntést  a  Tanács  út  közterület  elnevezésének
megváltoztatása  tárgyában.  Amennyiben  a  törvényességi  felhívás  ellenére  is  megmarad
Alsózsolcán a Tanács út elnevezés a kormányhivatal   kezdeményezheti  a közigazgatási  és
munkaügyi bíróságnál az önkormányzati határozat felülvizsgálatát.

Dr.  Mádai  Ákos  képviselő-testületi  tag:  2015.  októberében  a  bizottság  és  a  testület  is
véleménye  szerint  megalapozott  döntést  hozott.  A településen élők véleményét,  javaslatait
szem előtt tartva hozták meg döntésüket, figyelemmel annak szemantikai aspektusára és arra
is,  hogy  a  tanács  főnév,  többrétegű  jelentéstartalommal  bír  –  a  szó  alapján  nem  a
kommunizmus jut eszébe. XX. századi önkényuralmi rendszerre közvetlenül utaló utca név
például a Tanácsköztársaság útja és ha az lenne Alsózsolcán akkor más lenne a helyzet. A
Tanács  utca  lakóit  is  megkérdezték,  akik  részéről  a  Tanács  út  közterület  elnevezéssel
kapcsolatban  negatív  tartalmú  véleménykifejezés,  egyéb  kezdeményezés  nem  érkezett;  a
többség  nem  akarta  az  utcanév  változtatást.  Az  utcanévváltozással  érintett  lakosok
lakcímigazolványát ki kell cserélni.  A vállalkozásoknál, gazdasági társaságoknál amennyiben
működési engedély, vagy más hatósági engedély köteles, jelezni kell a hatóságok felé. Igaz
illetékmentesen  intézhetőek  el  a  változás  miatti  bejegyzések,  de  például  a  cég  életében
bekövetkezett változás jegyzéséhez ügyvédi költség jelentkezik. Salgótarjánban is tárgyaltak
Tanács  út névváltozásról   és ott  sem kapott  más nevet az utca,  sőt a Tanács  utca Úttörő
utcából nyílik. Amennyiben a kormányhivatal a testület határozatának felülvizsgálatát kéri a
közigazgatási és munkaügyi bíróságnál, a testületet képviselni fogja.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: a  döntésük  előtt  meg  kellett  volna  kérdezni
idősebb lakosokat, hogy 1945 előtt  mi volt az utca neve, nem kellett volna abba hagyni a
kutakodást  azzal,  hogy  az  irattárban  nem  lelhető  fel  írásos  nyoma  a  régi  utcanévnek.
Véleménye szerint meg kellene változtatni, például Városház névre az utcát.  Akik abban a
rendszerben éltek, azokat érzékenyen érint a rendszerben történt meghurcolások, nekik sokat
jelent a „Tanács” szó. Javasolta, hogy változtassák meg az utca nevét, de nem személyhez
kötődően – inkább válasszanak olyan nevet,  mint  a  Városház utca,  amihez  nem fűződhet
politikai nézet. Akkoriban kézzel írtak mindent, valaki elnevezte az utcát, de lehet,  hogy a
Levéltárban találtak volna erre utaló feljegyzést.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: hitelt érdeklő adatot nem találtak, már 1992. évben
is úgy döntöttek, hogy ne változtassák meg az utca nevét, közvetlenül a rendszerváltás után.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: az említett önkormányzati rendeletben is az szerepel, hogy
a Tanács út elnevezésének időpontja és az elnevezés dokumentuma ismeretlen. Nincs hitelt
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érdemlő adat arra vonatkozóan,  hogy mikor került elnevezésre az utca. Aki a Tanács utcában
laknak nem ragaszkodnak az utcanév változtatásához. Az utcanévváltozással érintett lakosok
lakcímigazolványát ki kell cserélni, a vállalkozásoknál, gazdasági társaságoknál amennyiben
működési  engedély köteles  a  változtatást  át  kell  vezetni.  A szolgáltatókat  megkeresték  ez
ügyben;  a  közszolgáltatást  nyújtó  cégeknél  a  jegyző  értesíti  a  szolgáltatókat  az  utca  név
megváltoztatásáról. Az állampolgárok okiratainak cseréje  illetékmentes. A Tanács szó a napi
szóhasználatban  is  előfordul,  az  értelmező  kéziszótárban  is  szerepel.  A  kormányhivatal
indítványozta, hogy a testület a Tanács út közterület elnevezésének megváltoztatása tárgyában
hozzon döntést – a testület dönthet úgy, hogy megváltoztatja az utca nevet és dönthet úgy is
hogy maradjon a  Tanács  út  elnevezés.  Amennyiben  a  testület  döntése az  lesz,  hogy nem
változtatja meg  az út elnevezését,   a kormányhivatal  további lépéseket  tehet,  melyet  már
ismertetett.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: példát  hozott  fel  külföldi  utazásával
kapcsolatosan.  Amikor  Párizsban  jár  ott  Sztálingrád  utca  elnevezéssel  találkozott,  de  a
párizsiaknak ezzel a névvel nem lehetett negatív tapasztalatuk, nem úgy, mint Magyarország
megtapasztalta  a  negatív  eseményeket.  Az  öregek  elbeszélgetései  alapján  a  szovjeteknél
bányákban dolgoztatott magyaroknak, az elnyomást megélőknek a tanács szó  mást jelenthet. 

Szabó László képviselő-testületi tag: személy szerint neki sem ezek az időszakok jutnak az
eszébe a Tanács szóról. Ha a szó ennyire negatív értelmű lenne, miért van a mai napig Európa
Tanács, üzemi tanács és sorolhatná azokat a csoportokat, társaságokat melyekben szerepel a
tanács  szó.  Alsózsolcán  az  utcában  lakók,  a  névváltoztatással  kapcsolatosan  megkeresett
állampolgárok többsége nem kérte a változtatást, akkor az általuk választott testületnek ezt
tiszteletben kell tartani.

Dr.  Mádai  Ákos  képviselő-testületi  tag: a  képviselő-testület  fontos  dolga,  hogy  a
közakaratnak eleget tegyen, ha az utcában lakók nem szeretnének változást, ne legyen. Tanult
történelmet, jogot – de a tanács szó hallatán nem a kommunizmus jut az eszében. Véleménye
szerint a tanács szó, mint kifejezés nem utal a tanácsrendszerre.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: már  háromszor  szólították  fel  a  testületet  a
Tanács út nevének változtatására.

Dr.  Mádai  Ákos  képviselő-testületi  tag: Salgótarjánban  is  a  mai  napig  viseli  a  Tanács
elnevezést  az  egyik  utca,  ott  is  tárgyalt  a  testület  a  névváltoztatásáról,  de  meghagyták  a
Tanács út elnevezést. Igaz arról nincs információjuk, hogy a döntésük ellen a kormányhivatal
élt e felhívással, vagy az  ügyben született-e bíró döntés.

Szilágyi  László  polgármester: 1992-en  két  esetben  is  tárgyalt  a  testület  az  utca
névváltoztatásáról, most közel 25 év után,  amikor az elnevezés körülményeiről nincs adat,
nem találnak arról feljegyzéseket,  hogy mióta Tanács út az utca elnevezése,  nem találnak
olyan bejegyzéseket mely szerint az utca elnevezése önkényuralmi politikai rendszerre utalna
–  javasolta  hogy  ne  változtassák  meg  az  utca  nevét.  (A  témához  további  hozzászólás,
megjegyzés nem érkezett.)

Javasolta, hogy Dr. Majoros Géza képviselő-társa  javaslatáról szavazzanak, mely szerint a
Tanács út elnevezését változtassák meg.

A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
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A képviselő-testület 1 igen és 8 nem szavazattal nem támogatta azt a javaslatot, hogy  a Ta-
nács út elnevezést változtassák meg.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Tanács utca elnevezést
nem változtatják meg, figyelembe véve az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság javaslatát.

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

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

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
72/2016. (IV.12.)  Kt. határozata a  Tanács utca közterület
elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatosan

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy figyelembe véve az Ifjúsági, Kulturális és
Sport Bizottság javaslatát és a Tanács utca közterület nevét
nem változtatja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Óvodai beiratkozás

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §
(2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról,
az óvodai  felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése pedig előírja, hogy az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április  20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről    hirdetményt  tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy
hirdetmény  közzétételét  kezdeményezi  a  fenntartásában  működő  óvoda  honlapján,  ennek
hiányában  a  helyben  szokásos  módon.  Az  intézményvezetőkkel  egyeztetve  javasolta  a
testületnek, hogy a 2016/2017. nevelési évre a bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontját 2016.
április 25-26-27 .  800 – 1800 között állapítsa meg

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

A testület   9  igen   szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2016. (IV.12.)  Kt. határozata a bölcsődei, óvodai 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megtárgyalta  a  2016/2017.  nevelési  évre  történő  bölcsődei,
óvodai  beiratkozás  időpontjának  meghatározásáról  szóló
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előterjesztést,  mely  alapján  a  bölcsődei,  óvodai  beiratkozás
időpontját a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan 

2016. április 25-26-27. 800 – 1800 között határozza meg. 

Felelős:    polgármester, intézményvezetők
Határidő:  2016. április 27.

6./ Alsózsolcai Család-Barát Egyesület székhely iránti kérelme

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: az  Alsózsolcai  Család-Barát  Egyesület  nevében Üvegesné
Balajthy  Katalin  kéréssel  fordult  a  testülethez,  hogy  engedélyezzék,  hogy  az  egyesület
székhelyéül az alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár, 3571 Alsózsolca, Görgey út 1. szám
alá kerüljön bejegyzésre. Az egyesület elnöke rövid tájékoztatást adott az alapító és jelenlegi
egyesületi  tagokról,  az  eddig  megvalósult  Baba-Mama  Klub  szervezésében  történt
programokról ás további terveikről: Egészség Nap, Évszakköszöntő Ünnepségek, Vital Klub
indítása,  Adventi  kézműves  vásár  és  adománygyűjtés  játékok  formájában,  Város  szintű
Gyereknap. A civil kezdeményezés támogatásra méltó, közösségerősítő ereje van.

Dr.  Mádai  Ákos képviselő-testületi  tag: megkeresték  a  Család-Barát  Egyesülettől,  hogy
segítsen az egyesület megalapításában. 2015. január 01-től a civil törvény lehetővé teszi egy
úgynevezett egyszerűsített eljárásban történtő egyesület alapítását. Ez azért jó, mert jelentős
mértékben lerövidíti a bírósági ügyintésnek a határidejét 60 napról 15 napra és gyakorlatilag a
vizsgálat ebben az esetben, az egyszerűsített cégalapításnál a becsatolandó okiratok számának
a  vizsgálatában  merül  ki.  Az  egyesületnek  szüksége  lesz,  amennyiben  támogató  döntés
születik   -hogy egy székhelyhasználati  nyilatkozatot  írjon  alá  a  polgármester   Alsózsolca
Város Önkormányzat ingatlan tulajdonos képviseletében. 

Lengyel-Béres Klára a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője: maximálisan támogatja, hogy
az egyesület székhelye a Közösségi Házban legyen. A Baba-Mama Klubból alakultak, a tagok
cserélődnek,  a  pici  babák  növekednek  és  a  Család-Barát  Egyesület  név  jól  jelképezi
összekovácsolódásukat, terveiket. A szülők jól tudnak együttműködni, karitatív tevékenységet
folytatnak, aktívak. Támogatja és örül annak, hogy a megalakult  Egyesület telephelyként a
Közösségi Házat választotta. Ez a kis csapat programjaikkal színesítik  a gyermekes családok
életét; aktív tagjaik Alsózsolca kulturális életének.

Ráki István képviselő-testületi tag: figyelemmel kíséri a klub munkáját. Azok az asszonyok,
akik anyaságot  vállaltak nem rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal, mint régebben a több
generációs együttélésnél.  A közösségben tapasztalatot cserélhetnek, közösen beszélhetik meg
problémájukat – jó helyük lesz a Közösségi Házba.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy aki támogatja, hogy  az Alsózsolcai Család-Barát
Egyesület  székhelye  az Alsózsolcai  Közösségi  Ház és Könyvtár  3571 Alsózsolca,  Görgey
Artúr utca 1. szám legyen – szavazzon.

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 Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2016. (IV.12.)  Kt. határozata az Alsózsolcai Család-Barát
Egyesület bejegyzésről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Alsózsolcai Család-Barát Egyesület 
székhelyének az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 3571 
Alsózsolca, Görgey Artúr utca 1. szám alatti ingatlant jegyezzék
be.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős:    polgármester
Határidő:  azonnal

Szilágyi   László  polgármester: megköszönte  a  testület  munkáját,  a  rendkívüli  ülés
összehívását a  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése, pályázat benyújtása tette
szükségessé.

Dr.  Majoros  Géza képviselő-testületi  tag: alsózsolcai  diák,   Varga  Martin   vízügyi  mérnöknek
készül a Miskolci Egyetemen, aki most készül a diplomamunkájának megírására és egy termál kútnak
tervezését szeretné elkészíteni. Az a cég, amely szponzorálja diploma munkáját neki jutott  eszébe,
hogy alsózsolcai területre lehetne tervezni a kutat. Kérése, hogy a testület jelöljön ki egy területet,
hogy majd valamikor amikor az önkormányzatnak lesz pénze, hol szeretnének egy ilyen kutat fúratni.
Ezt a tervet elkészíti és akkor már a kész tervet kell elővenni és majd gyorsabban haladnának a dolgok.
Kérése, hogy a testület jelöljön meg egy területet, adják meg a helyrajzi számát és egy térképet kért a
területről.  Most csak arról kellene dönteni, hogy akarják-e vagy sem. A geolóiai cég szerint sikerrel
járna, 50-60 0C-os vizet tudnának nyerni, ami például egy tanuszodához elég lenne. Most persze erre
nincs pénzük. A dolog sürgős lenne a diploma munka elkészítése miatt. A területnek kb. 50 X 50 m-
esnek kell lennie. 

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a vízügyi igazgatóságnál informálódjanak,
ahol megfelelő térképek állna a rendelkezésre, mert tudjuk, hogy Alsózsolca az árvíz és egyéb
szempontból a nagyvízi mederben fekszik, mely rengeteg korlátokat szab és az is lehetséges,
hogy nem lehet kutat fúrni.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: javasolta, hogy a diák elképzeléseit írja le, vagy jöjjön be a
hivatalba.

Szilágyi László polgármester: az a kérdés, hogy az önkormányzatnak van-e olyan területe,
ahová  a  tervezést  szeretné  végeztetni.  Korlátozott  az  önkormányzat  területe,  ahová fúrást
lehetne tervezni. Javasolt egy személyes elbeszélgetést, első lépés, hogy tájékozódjanak arról,
hogy van-e az önkormányzatnak olyan területe, ahová tervezni lehetne a kutat. 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: javasolta, hogy tájékoztassák Varga Martint  arról, hogy
holnap lesz egyeztetés a Vízügyi Igazgatóság embereivel,  12 órától.

Zsiros Sándorné polgármester: régebben termálkút fúrását is tervezték, de a nagyvízi meder
ügye miatt nem valósult meg; sajnos vannak kötöttségek.
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Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli ülést 09
óra 12 perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

  

 Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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