
16/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. július 29-én 8 óra 30 perckor  kezdődött.

Jelen  vannak: Szilágyi  László  polgármester,  Brünner  István  alpolgármester,   Dr.  Mádai
Ákos,  Kurucz Attiláné, Ráki István,  Szabó László és Zsiros Sándorné   képviselő-testületi
tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be   Demkó Dóra alpolgármester,  Dr. Majoros Géza és
Fodor Ákos képviselő-testületi tagok

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, Észak-
Magyarország  Szerkesztősége,  Blende Info,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  vezetője,  a  képviselő-
testület bizottságainak külsős tagjai, 

Meghívottként jelen vannak:  -

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-társait,  hogy döntsenek arról, hogy az 3.
napirendi  pontot,  mely a  „Leromlott  városi  területek  rehabilitációja”  című konstrukcióban
pályázat benyújtásáról   szól   zárt  ülés  keretén  belül  tárgyalják. Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §. (2) bekezdése c) pontja  szerint
a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat  tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené, ezért kéri, hogy  zárt ülés
keretein belül tárgyalja a képviselő-testület a 3. napirendi pont szerinti pályázat benyújtásával
kapcsolatos anyagot.

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

A testület  7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      139/2016. (VII.29.) Kt. határozata zárt ülés elrendelé-

                               séről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
                                          úgy döntött, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendi 

                                                      pontot, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című 
konstrukcióban pályázat benyújtását zárt ülésen tárgyalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: kérte a képviselőtársait,  hogy a „Leromlott városi területek
rehabilitációja” című konstrukcióban pályázat benyújtása  tárgyú napirendi pontot tárgyalják
meg azzal, hogy a  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülése határozatképtelenség miatt
nem tárgyalta.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
140/2016.  (VII.29.)  Kt.  határozata  „Leromlott  városi
területek rehabilitációja” című konstrukcióban pályázat
benyújtása tárgyú napirendi pont tárgyalásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
határozatképtelenség  miatt  nem tárgyalt  „Leromlott  városi
területek  rehabilitációja”  című  konstrukcióban  pályázat
benyújtása  tárgyú  napirendi  pontot  a  képviselő-testület
tárgyalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítésekkel tárgyaljanak a
napirendi pontokról.

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

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

N a p i r e n d :

1./Országzászló állítása
     Előadó: polgármester

2./ Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése
      Előadó: jegyző
     
Zárt
3./ Leromlott városi területek rehabilitációja című konstrukcióban pályázat benyújtása
     Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Országzászló állítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: a  képviselő-testület  a  zászló  állításával  kapcsolatban  már
tárgyalt és döntött is a zászló formájáról és elhelyezéséről. A  kivitelezéshez Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8) bekezdésében foglaltak
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szerint kérte a testület döntését. Az augusztus 20-án állítandó Országzászló a Polgármesteri
Hivatal  előtti  park  területén  kerülne  elhelyezésre.  Magassága  8  m,  a  zászló  megjelenése
függőleges sávozású, feszített, közepén koronás magyar címerrel. Az oszlop és a zászlórúd
költsége  előre  láthatóan  max.  300  ezer  Ft  lesz,  melyet  a  költségvetésben  ilyen  célra
elkülönített előirányzatból tudnák  finanszírozni. A település fennállásának 735. évfordulóján,
Alsózsolcán  is  Országzászlót  avathatna  az  önkormányzat,  hirdetve  ezzel  mindazt,  amiért
életre  hívták és egyben büszkén vállalva Alsózsolca és az itt  élő emberek magyarságát,  a
testvértelepüléseken  élő emberekkel való nemzeti sorsközösséget. 

Brünner István alpolgármester: az Országzászló mozgalom életre hívója Urmáczy Nándor,
örmény származású erdélyi politikus, országgyűlési képviselő, a Védő Ligák Szövetségének
elnöke,  aki 1925-ben hirdette meg az Országzászló Mozgalmat. Rövid ismertetőt tartott az
Országzászló mozgalomról és mondanivalójáról, mely  azon a felismerésen alapult, hogy az
ugyanazon nemzethez tartozók összetartozása megmarad akkor is, ha a közösségeket határok
választják el  egymástól.   Ennek kifejező eszköze,  hogy csonka Magyarország városaiban,
községeiben legyen egy oszlop, amelyen magyar zászlót helyeznek el.  A településünkön a
Polgármesteri  Hivatal  előtti  téren  a  zászló  előtt  kerül  elhelyezésre  három szikla,  mely  a
magyar  címerben  látható  hármas  halmot  kívánja  megjeleníteni.  A  legnagyobb,  középső
Alsózsolcát,  a  két  kisebb  a  felvidéki  Pelsőcöt  és  az  erdélyi  Szentmátét  jelképezi  majd.
Alsózsolca sziklája a Bükkből, a két  testvértelepülés által felajánlott két szikla a községek
környékéről származik.      

Szilágyi László polgármester: az Országzászló állításáról tárgyalt az Ifjúsági, Kulturális és
Sport Bizottság.

Szabó László  az  Ifjúsági,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke: a  bizottság tárgyalt  a
zászló  állításáról  és  a  határozati  javaslat  szerint  egyhangúlag  elfogadásra  javasolta  az
Országzászló állítását és költségének fedezet biztosítását.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy döntsenek az elhangzottak és a határozati javaslat
szerint az Országzászló  2016. augusztus 20. napján történő avatásáról és anyagi fedezetének
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 141/2016. (VII.29.) Kt. határozata
Országzászló állításáról 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete úgy döntött,  hogy Alsózsolca 735 éves
fennállásának alkalmából Országzászlót állít, avat
2016. augusztus 20. napján. A zászlóállítás  max.
300  ezer  Ft  összegű  fedezetét  a  2016.  évi
költségvetés,  zászlóbeszerzés  keretének  terhére
biztosítja.
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Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
Országzászló  állítással  kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős:    polgármester    

2./ Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: felkérte jegyző asszonyt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést ismertesse.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával or-
szágos népszavazást rendelt el 2016. október 2. napjára. A választási előkészületek között sor
került a településen a választásban közreműködő bizottságok felülvizsgálatára. Megállapítást
nyert, hogy a  2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai közül 2 tag, a 4. számú
szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai közül 2 fő és a póttagok közül 1 fő  lemondott a
bizottsági tagságáról, ezáltal  megbízatásuk megszűnik. A lemondott bizottsági tagok helyére
a már megválasztott póttagok közül javasolta kiegészíteni a szavazóköri bizottsági létszámot,
így összesen 5  póttag megválasztását kell jóváhagynia a képviselő-testületnek. A tagok sze-
mélyére, mint  Helyi Választási Iroda vezetője tett javaslatot. Előzetes egyeztetések alapján a
nevezettek  vállalják  a  tisztséget  és  összeférhetetlenségi  nyilatkozatot  tettek.  Amennyiben
megválasztásukra sor kerül, úgy a Ve. 37. § (1) bekezdése alapján esküt tesznek. 

Szilágyi László polgármester: a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítésével kap-
csolatos előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság.

Dr. Mádai Ákos az Ügyrendi Bizottság tagja: ismertette az Ügyrendi Bizottság döntését.
Egyhangúlag támogatták az Alsózsolcai Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítését és
a póttagok megválasztását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a napirendi ponthoz kapcsolódó ha-
tározati javaslatban foglaltak szerint.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
142/2016.  (VII.29.)  Kt.  határozata  a  Szavazatszámláló
Bizottság  tagjainak  kiegészítéséről  és  póttagjainak
megválasztásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta   a  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjainak
kiegészítéséről  és  póttagjainak  megválasztására  vonatkozó
előterjesztést.
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A  Szavazatszámláló  Bizottság tagjait  szavazókörönként az 
alábbi póttagokkal  egészíti ki:

Az 1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
kiegészül:
Szabóné Bán Mária  Alsózsolca, Hunyadi út 42/1.
Kocsis Gáborné       Alsózsolca,  Kossuth Lajos út 60.  szám 
alatti  lakosokkal.

A 4. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
kiegészül:
Kissné Gulyás Erzsébet Alsózsolca, Jókai Mór út 16.
Fenyvesi Józsefné         Alsózsolca, Deák Ferenc út 137.  
szám  alatti lakosokkal.

     A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztja:
Flaskó Endréné       Alsózsolca, Gagarin út 43.
Pajger Jánosné        Alsózsolca, Hunyadi út 6.
Gál Sándorné          Alsózsolca, Dózsa György út 39.
Varga Mária           Alsózsolca, Gárdonyi út 2.
Orosz Sándorné      Alsózsolca, Gagarin út 29.

A képviselő-testület felhívja a Helyi Választási Iroda vezető-
jét, hogy  a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak nevét és
a bizottság hivatali  helyiségének címét  a  helyben szokásos
módon hozza nyilvánosságra. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagok eskü-
tételéről, oktatásáról és az egyéb teendőkről gondoskodjon.

Határidő  : folyamatos
Felelős  : jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője

       
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi  László  polgármester a rendkívüli  nyílt
ülést 08 óra 40  perckor bezárta.

              Szilágyi László                                                              Marcsikné Orosz Emese
               polgármester                                                                      jegyző

  

 Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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