14/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. július 14-én 08 óra 30 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos,
Dr. Mádai Ákos, Ráki István, Szabó László, Dr. Majoros Géza és Zsiros Sándorné
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester és Kurucz Attiláné
képviselő-testületi tag
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Nagyné Tóth Zita
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai
Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár megbízott
vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ÉszakMagyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai,
Meghívottként jelen vannak: Nagyné Tóth Zita Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetője
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 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek tárgyalásra.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: polgármester
2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez
Előadó: polgármester
3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása keretében a 2015. évi REKI támogatás visszautalásával kapcsolatos többletköltségek visszaigénylésére
Előadó: polgármester
4./ Alsózsolca, belterület 313 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: polgármester
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5./ 2016. augusztus 20-ai tűzijáték anyagi fedezetének biztosítása
Előadó: polgármester
6./ Alsózsolcai monográfiája
Előadó: polgármester
7./ Sajó-parti pihenőház igénybevétele
Előadó: polgármester
8./Alsózsolcai Közöségi Ház és Könyvtár Színháztermének kedvezményes (eseti) bérleti díja
Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: pályázatot hirdetettek Magyarország 2016. évi központi
költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás benyújtására, melynek célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati
fenntartású közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. A támogatás a vállalt önrész
arányában kerül megállapításra, a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a vállalt önrész
kilencszeresét. A pályázatból 40 db szék beszerzése 400.000,- Ft, 3 db hűtőszekrény vásárlása
300.000,- Ft, 2 db mikrohullámú sütő beszerzése 40.000,- Ft és Helytörténeti Gyűjtemény
konyhájának átalakítása, felújítása kiállító teremmé 1.500.000,- Ft értékben kerülne megvalósításra.
Ismertette a pályázat pénzügyi vonzatait. Javasolta 800.000,- Ft pályázati önrész elkülönítését az
eszközbeszerzés előirányzat maradványából. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a pályázat

benyújtásáról tárgyalt.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt a
pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztésről és egyhangúlag támogatták a pályázat
benyújtását és azt hogy polgármester úr a pályázat benyújtásával és lebonyolításával
kapcsolatosan teljes körűen eljárjon. Támogatta továbbá a bizottság a 800.000,- Ft pályázati
önrész elkülönítését az eszközbeszerzés előirányzat maradványából.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján igényelhető közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásról az előterjesztésben foglaltak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2016. (VII.14.) Kt. határozata pályázat benyújtásáról
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján
igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
pályázat benyújtáshoz.
A pályázatból megvalósuló beszerzések:
- szék beszerzés 400.000,- Ft értékben
- hűtőszekrény vásárlása 300.000,- Ft értékben
- mikrohullámú sütő beszerzése 40.000,- Ft értékben
- Helytörténeti Gyűjtemény konyhájának átalakítása, felújítása
kiállító teremmé 1.500.000,- Ft értékben

Felelős:

polgármester, Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár vezetője
Határidő: folyamatos
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Magyarország 2016.
évi költségvetéséről szóló 2015 .évi C. törvény alapján igényelhető közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásához 800.000,- Ft önrészt biztosítsanak az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár költségvetéséből.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2016. (VII.14.) Kt. határozata a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz szükséges
Önerő biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján
igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
című pályázat benyújtáshoz 800.000,- Ft önrészt biztosít az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár költségvetéséből.
Felelős:

polgármester, Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár vezetője
Határidő: folyamatos
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy támogatják-e azt, hogy a
polgármester a pályázat benyújtásában, megvalósításában teljeskörűen eljárjon.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2016. (VII.14.) Kt. határozata a közművelődési
3

érdekeltségnövelő támogatás című pályázat tárgyában –
a polgármester felhatalmazásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
alapján igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás című pályázat előkészítésében és beadásában
teljeskörűen eljárjon, az előkészítéshez és a megvalósításhoz
szükséges
közreműködői,
megbízási
szerződéseket
megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: egy újabb pályázat benyújtásáról kellene dönteniük. A
pályázat célja: a rendkívüli települési támogatás keretében rendkívüli szociális támogatásra
pályázhatnak a települési önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény 45.§-a szerinti települési támogatások kifizetésére. A támogatás vissza
nem térítendő támogatás formájában nyújtható és kizárólag a települési támogatások
kifizetésére fordítható. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a pályázat benyújtásáról
tárgyalt.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről és egyhangúlag támogatták a pályázat benyújtását. A bizottság támogatta
továbbá, hogy a testület hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a benyújtandó pályázat
előkészítésében és beadásában teljes körűen eljárjon, az előkészítéséhez és a
megvalósításához szükséges közreműködői, megbízási szerződéseket megkösse.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a rendkívüli települési támogatás
keretében rendkívüli szociális támogatásra szóló pályázat benyújtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2016. (VII.14.) Kt. határozata pályázat benyújtása
a rendkívüli települési támogatás keretében rendkívüli
szociális támogatásra
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján
igényelhető rendkívüli szociális támogatásra szóló pályázat
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benyújtáshoz.
A támogatás kizárólag a települési támogatások kifizetésére
fordítható.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy támogatják-e azt, hogy a
polgármester a pályázat benyújtásában, megvalósításában teljes körűen eljárjon.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2016. (VII.14.) Kt. határozata a rendkívüli szociális
támogatás című pályázat tárgyában – a polgármester
felhatalmazásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásra című
pályázat előkészítésében és beadásában teljes körűen
eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a 2015. évi REKI támogatás visszautalásával
kapcsolatos többletköltségek visszaigénylésére
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot
hirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján
igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatásra. 2015. évben a Magyar Államkincstár
tévesen utalt ki az önkormányzat számára rendkívüli önkormányzati támogatás címen
4.299.762,- Ft-ot, mely összeget az Önkormányzat a Magyar Államkincstár számlájára
visszautalt. Az utalással kapcsolatos többletköltségek visszaigénylésére, ezen támogatás
keretében van mód, a visszaigényelhető összeg 13.469,- Ft. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság a pályázat benyújtásáról tárgyalt.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt a
pályázat benyújtásáról. Az előterjesztéshez mellékelt mindkét határozati javaslatban
foglaltakkal egyetértettek, támogatják a pályázat benyújtását és a polgármester úr
felhatalmazását.
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Szilágyi László polgármester: kérte a testület támogatását, hogy nyújtsák be a pályázatot a
2015. évi REKI támogatás visszautalásával kapcsolatos többletköltségek visszaigénylésére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2016. (VII.14.) Kt. határozata pályázat benyújtásáról a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében
a 2015. évi REKI támogatás visszautalásával kapcsolatos
többletköltségek visszaigénylésére
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján
igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatás keretében
a 2015. évi REKI támogatás visszautalásával kapcsolatos
többletköltségek visszaigénylésére című pályázat benyújtásához.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szilágyi László polgármester: kérte a testület támogatását, hogy a pályázat benyújtásában,
megvalósításában teljes körűen eljárhasson.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2016. (VII.14.) Kt. határozata a rendkívüli
önkormányzati támogatás keretében a 2015. évi REKI
támogatás visszautalásával kapcsolatos többletköltségek
visszaigénylésére című pályázat tárgyában – a polgármester felhatalmazásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
alapján igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatás
keretében a 2015. évi REKI támogatás visszautalásával
kapcsolatos többletköltségek visszaigénylése című pályázat
előkészítésében és beadásában teljes körűen eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Alsózsolca, belterület 313 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: lakossági igény merült fel, hogy településünk Sajólád felőli
végén létesített játszótérhez hasonló, a település más részein élők számára is színvonalas
játszóteret alakítsanak ki. Az önkormányzat a játszótér kialakítására alkalmas ingatlanok
keresésébe kezdett, így esett a választás az Alsózsolca belterület 313 hrsz-ú, Kossuth Lajos
u. 108. szám alatti található ingatlanra. A telek területe 675 m 2, azon 1 db lakóingatlan
található, mely jelenleg is lakott. Az ingatlan Kossuth u. felőli részén parkoló kerülne
kialakításra, a terület fennmaradó része összevonásra kerülne a jelenlegi játszóudvar
területével. Felvették a kapcsolatot a lakóingatlanban élő tulajdonosokkal, akik 4.600.000.-Ftban határozták meg az ingatlan végső vételárát; az ingatlanvagyon-értékelő viszont csak
4.100.000.- Ft becsült forgalmi értéket állapított meg. A 2016. évi költségvetésben, az
ingatlanvásárlási célú keret összege biztosítja a 4.600.000.- Ft vételárat, ez az ingatlan
megvételéhez rendelkezésre áll, a pénzügyi tartalékot nem kellene igénybe venni. A Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság az ingatlan vásárlással kapcsolatos előterjesztésről tárgyalt.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
ingatlan vásárlásáról és ezen összegért elfogadhatónak tartja a megvásárlást. A szóban forgó
ingatlan jó elhelyezkedésű, alkalmasnak mutatkozik a játszótér kialakítására.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Alsózsolca 313. hrsz-ú,
Kossuth Lajos út 108. alatti ingatlant az önkormányzat 4.600.000,- Ft összegért megvásárolja
a 2016. évi költségvetés ingatlanvásárlási célú keret terhére. Kérte a testület felhatalmazását,
hogy az ingatlanvásárlással kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 129/2016. (VII.14.) Kt. határozata
az Alsózsolca belterület 313. hrsz-ú ingatlan
megvásárlásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az Alsózsolca
belterület 313. hrsz-ú, Kossuth Lajos út 108.
szám alatti ingatlan megvásárlásához szükséges
4.600.000,- Ft összegű fedezetet a 2016. évi
költségvetés ingatlanvásárlási célú kerete terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ingatlanvásárlással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

7

5./ 2016. augusztus 20-ai tűzijáték anyagi fedezetének biztosítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az önkormányzat Alsózsolca település 735 éves fennállásának
alkalmából 2016. augusztus 19-20-21-én három napos rendezvénysorozatot szervez.
Augusztus 20-án országzászló avatására kerül sor, majd ünnepi műsor keretében ökumenikus
kenyérszentelés lesz a Közösségi Házban, este tűzijátékot terveznek. Augusztus 21-én a
református templomban, ünnepi istentiszteletet követően a Szent Korona és a koronázási
ékszerek másolatai tekinthetőek majd meg. A rendezvényekre várják Pelsőc és Szentmáté
testvértelepülések vezetőit és képviselő-testületi tagjait, valamint a rendezvény sorozat
hetében látják vendégül már hagyományosan kétévente a szentmátéi gyermeket. A
rendezvénysorozat kapcsán felmerülő költségekre és a tűzijáték (12 perc körüli)
megrendezésére, amely 800 e Ft - 1 millió forint körüli összegbe kerülne lesz, a Közösségi
Ház elfogadott költségvetésén túl további 1.000.000.- Ft-ot szükséges biztosítani az
intézmény számára, melyre a tartalék nyújt fedezetet. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalt az augusztus 20-ai rendezvénysorozattal kapcsolatos előterjesztésről.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja az
augusztus 20-ai tűzijáték anyagi fedezetének biztosítását a tartalék terhére, a Közösségi Ház
és Könyvtár részére biztosítani.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2016. augusztus 20-ai tűzijáték
anyagi fedezetének biztosításáról az előterjesztés szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 130/2016. (VII.14.) Kt. határozata
2016. augusztus 20-ai tűzijáték anyagi
fedezetének biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2016. augusztus 1920-21-ei rendezvénysorozat keretében augusztus
20-ai tűzijáték anyagi fedezetét 1.000.000,- Ft
összegben tartalék terhére biztosítja a Közösségi
Ház és Könyvtár részére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: polgármester, Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár vezetője
Határidő: folyamatos
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6./ Alsózsolcai monográfiája
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca ebben az évben ünnepli fennállásának 735.
évfordulóját. Ez ideig átfogó helytörténeti kutatás csak a kezdeti időszak vonatkozásában - a
honfoglalástól a XVIII. századig – történt, Bodnár Tamás könyvében Alsózsolca története a
honfoglalástól a XVIII. századig. Felvetődött a kutatómunka folytatásának lehetősége. Az
előkészületek során Bodnár Tamással történt egyeztetés folyamán, társszerzőként merült fel
Takács László neve. Mindketten több helytörténeti kiadvány szerzői, társszerzői. A
monográfia összeállításában a szakmai munka ami kb. 750 oldalnyira tervezett, oldalanként
4.000,- Ft összeggel számolva előreláthatólag 3.000.000,-Ft-ba kerülne. A monográfia
elkészítése 2,5-3 évet venne igénybe. A mellékelt publikációs lista is azt mutatja, hogy
komoly történet-kutató munkát végeznek. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt
az Alsózsolca monográfiájának elkészítéséről.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 8 óra 40 perckor elhagyta az üléstermet. (A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma: 7 fő.)

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja
Alsózsolca monográfiájának elkészítését oldalanként 4.000,- Ft összegben.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 8 óra 42 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben.
(A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 8 fő.)
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Bodnár Tamást
megbízzák Alsózsolca monográfiájának elkészítésével. A szakmai munka, amely kb. 750
oldalnyira tervezett, oldalanként 4.000,- Ft összeggel számolva előreláthatólag 3.000.000,-Ft-ba
kerülne.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2016.
(VII.14.)
Kt.
határozata
Alsózsolca
monográfiájáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja Alsózsolca monográfiájának elkészítését.
A
monográfia elkészítése 2,5-3 évet venne igénybe és a könyv
elkészítésével Bodnár Tamást bízzák meg.
A monográfia elkészítése előreláthatólag 3.000.000,- Ft-ba
kerül, mely összeg fedezetét a költségvetés tartalék kerete
terhére biztosítják.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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7./ Sajó-parti pihenőház igénybevétele
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a szomszédos ingatlanok lakói kérték a kompház használati
rendjének felülvizsgálatát, mert véleményük szerint a „buli” jellegű rendezvények zavaróak,
hangosak, nincsenek tekintettel, megértéssel a környéken pihenni vágyó lakosokra. A testület
döntése szerint alsózsolcai lakos által kibérelt és megfizetett Sajó-parti pihenőháznál egyre
gyakrabban fordul elő, hogy más településekről is érkező vendégek irányíthatatlanná válnak.
Alpolgármester úrnak is volt konfliktusa olyan miskolci vendéggel, aki a mértéktelen
italfogyasztásnak köszönhetően faragatlanul, felháborítóan viselkedett. A létesítményt
továbbra is szeretnék kulturált szórakozás helyének biztosítani, de szeretnék a kezelhetetlen
helyzeteket elkerülni, ezért javasolta, hogy a Sajó-parti kompház használatát csak alsózsolcai
önkormányzati intézményeknek, önszerveződő közösségeknek és az egyházak számára tegyék
lehetővé. Amennyiben korlátozzák a Sajóparti pihenőház igénybevételét, 100-150 ezer forint
körüli kiesést jelent a költségvetésben. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az
előterjesztésről.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag bejelentette, hogy el kell mennie, 8 óra 46 perckor
távozott az ülésteremből. (A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő.)
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja,
hogy az előterjesztés szerint korlátozzák a kompház használatának lehetőségét.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: a kompház bérlésénél engedményeket is tehetne a
testület, például ha a helyi Takarékszövetkezet szeretné igénybe venni rendezvény céljából.
Szilágyi László polgármester: a Sajó-parti pihenőház igénybevételénél lenni kell egy
felelősnek, aki biztosítja, hogy normális szórakozás legyen a létesítménynél. Kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben foglaltak szerint a Sajó-parti pihenőház bérlési lehetőségéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2016. (VII.14.) Kt. határozata Sajó-parti pihenőház
bérléséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú Sajó-parti
pihenőház igénybevételét az önkormányzat fenntartásában
és működtetésében lévő intézményei, az Alsózsolca város
illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkező
önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak és
társadalmi szervezetek) részére
az önkormányzat
térítésmentesen biztosítja.
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A Sajó-parti pihenőház bérleti díj ellenében történő
bérbeadáshoz 2016. július 14. napjától a testület nem járul
hozzá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./Alsózsolcai Közöségi Ház és Könyvtár Színháztermének kedvezményes (eseti) bérleti díja
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Balajti István és Balajtiné Karuczka Edit az önkormányzat
dolgozói azzal a kéréssel fordultak Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez,
hogy fiuk Balajti Lóránt 2016. 08. 13-án megkötendő házasságkötéséhez az Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár Szinháztermének bérleti díját kedvezményes összegben állapítsa
meg. Az előterjesztésben a színházterem bérleti díjáról és adható kedvezményről tájékoztatást
adott, illetve arról is, hogy kérelemre eseti kedvezmény biztosítható. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a színházterem eseti, kedvezményes terembérleti díjáról.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság az eseti
kérelem elbírálásánál figyelembe vette, hogy a kérelmezők és a házasulandó alsózsolcai
lakosok és a szülők önkormányzati dolgozók. Ezek figyelembevételével azt javasolják a
testület felé, hogy Balajti Lóránt 2016. augusztus 13-án tartandó esküvőjére az Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár Színháztermének díját az esküvő egész időtartamára
kedvezményes áron, 1 óra jelképes díj megfizetéséért 13.000,- Ft összegért biztosítsák.
Szilágyi László polgármester: egyetértett a bizottság javaslatával, hogy 13.000,- Ft összegért
biztosítsák az esküvő időtartamára a Színháztermet. Kérte a testület, hogy az elhangzott
javaslatról szavazzanak.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2016. (VII.14.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Közösségi
Ház
és
Könyvtár
Színháztermének
kedvezményes bérleti díjáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Balajti Lóránt alsózsolcai lakosnak a
2016. 08. 13-ai házasságkötéséhez az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár színháztermét az esküvő időtartamára 1 óra
jelképes díj megfizetéséért 13.000,- Ft összegért biztosítják.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjét, valamint
az érintettet a döntésről értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: az augusztus 20-ai rendezvénysorozat programját ismertette,
melyet háromnaposra terveznek. Augusztus 19-én délután a Közösségi Házban helytörténeti
kiállítás nyílik, eddig nem látható képek és tárgyak bemutatásával. Augusztus 20-án, az
államalapítás ünnepén országzászló avatására kerül sor, majd ünnepi műsor keretében
ökumenikus kenyérszentelés lesz a Közösségi Házban, este tűzijátékra kerülne sor. Augusztus
21-én a református templomban, ünnepi istentiszteletet követően a Szent Korona és a
koronázási ékszerek másolatai tekinthetőek majd meg. A rendezvényekre várják Pelsőc és
Szentmáté testvértelepülés vezetőit és képviselő-testületi tagjait. A szentmátéi vendégek
elszállásolásáról majd gondoskodnak. Mindkét testvértelepülés református lelkészeit is
meghívják a rendezvénysorozatra és terveik szerint a református istentiszteleten a meghívott
lelkészek is szerepet kapnak. A rendezvénysorozat hetében látják vendégül már
hagyományosan kétévente a szentmátéi gyermekeket. Augusztus 20-án kerülne sor a
Polgármesteri Hivatal előtti parkban az országzászló avatására. (A képviselő-testületi ülésen
bemutatásra kerültek az országzászló elhelyezésével kapcsolatos vázrajzok.) A jövő hét
végéig várják a konkrét javaslatokat a testület tagjaitól.
Brünner István alpolgármester: több lehetőséget vázoltak fel. Van egy olyan elképzelés,
hogy a nemzeti címerben látható hármas halmot 3 kőszikla stilizálná, melyből a középső
Alsózsolcát, a két kisebb a két testvértelepülést jelenítené meg. A másik lehetőség, amikor
egy egyszerű betonemelvényen helyeznénk el az országzászlót. A zászló a Polgármesteri
Hivatal előtti parkban kerülne elhelyezésre a jelenlegi virágoskert és a járda közötti füves
területen. Elképzeléseik szerint, amelyben a testületi tagok véleményét is kérnék, nem a
hagyományos zászlóforma, hanem a függőleges csíkozású közepén koronás címerrel ellátott,
alul-felül feszített zászlót helyeznek el az oszlopra.
Szabó László képviselő-testületi tag: azt a lehetőséget támogatja, ahol jelképesen középen
Alsózsolcát, a két szélen a két testvértelepülést szimbolizálná a hármas halom.
Szilágyi László polgármester: a zászlórúd 8 méteres, csavarozható lenne. A feszített zászló
elhelyezése praktikusabb lenne, mert nem megy olyan hamar tönkre.
Ráki István képviselő-testületi tag: a lobogós zászló hamarabb tönkre megy, ő is a feszített
zászló elhelyezését javasolja.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: javasolta, hogy rendeljenek többet a zászlóból.
Brünner István alpolgármester: lesz díszes zászló az ünnepi alkalmakra és készül a
mindennapokra is zászló.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: tájékoztatta a képviselő-testületet a hulladékgyűjtő edények
tulajdonjogával kapcsolatos levelezések állásáról. Az NHSZ Miskolc Kft (korábbi nevén
RWE Umwelt Miskolc Kft) felajánlotta az önkormányzat részére, hogy a régi hulladékgyűjtő
edényeket kedvezményes 1.200,- Ft/db+ÁFA áron egyben megvásárolhatja a lakosok
számára. Amennyiben az önkormányzat nem él ezzel a lehetőséggel, az
ingatlantulajdonosoktól visszaveszik az edényeket az önkormányzat által megjelölt helyen.
Tudomásuk szerint a szóban forgó kukákat az RWE Umwelt Miskolc Kft és Alsózsolca
Város Önkormányzat közös pályázaton nyerte. További levelezést folytatnak a kukák
tulajdonjogának ügyében.
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Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: a kuka véleménye szerint nem a szolgáltató
tulajdonában van; pályázat útján az önkormányzattal közösen nyerték és az akkori szolgáltató
az AVE osztotta ki a lakosság részére.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli ülést 09
óra 05 perckor bezárta.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető

13

