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11/2017. sz. jegyzőkönyv 

 

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott  rendkívüli  képviselő-testületi 

ülésről, mely 2017. április 25-én,  szerdán 10 óra 00 perckor kezdődött. 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester,   Brünner István,  Dr. Majoros Géza,  Fodor 

Ákos,  Ráki István, Kurucz Attiláné és Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a 

jelenlévő képviselők száma  7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Az ülésről távolmaradását jelezte Dr. Mádai Ákos és Demkó Dóra  társadalmi megbízatású 

alpolgármesterek, Szabó László képviselő-testületi tag 

 

Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő,  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, 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: - 

 

Érdeklődőként jelen van:  - 

 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és jegyző 

asszonyt.  Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot egészítsék ki  A képviselő-testület 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.)  önkormányzati 

rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala 2. számú napirendi ponttal, 

melynek előadója a polgármester. Kérte továbbá a testület támogatását, hogy a két napirendi 

pontot az Ügyrendi Bizottság véleményezése nélkül tárgyalják, mert a bizottsági ülés 

határozatképtelenség miatt elmaradt. 

 

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

A testület  7   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  70/2017. (V.25.) Kt. határozata 

napirendi pont felvételéről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   a meghívóban szereplő napirendi 

pontot kiegészíti az alábbiak szerint: 

 

2./ A képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 

27.)  

     önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala 

     Előadó: polgármester 
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A képviselő-testület a napirendi pontokat az Ügyrendi  Bizottság véleményezése nélkül 

tárgyalja. 

 

Felelős:    polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy az elhangzott módosítással szavazzanak az ülés  

napirendjéről. 

 

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./ A képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 

27.)  

     önkormányzati rendelet 3. sz. függelékének módosítása 

     Előadó: polgármester 

 

2./ A képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 

27.)  

     önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala 

     Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1./ A képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.  

     27.)  önkormányzati rendelet 3. sz. függelékének módosítása 

 

     Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: az Mötv rendelkezései szerint a polgármester, alpolgármester 

nem lehet a bizottság elnöke, vagy a tagja. Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré történő választását megelőzően az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 

tagja volt, ezért szükségessé válik helyette bizottsági tag megválasztása. Javasolta, hogy 

Zsiros Sándor Józsefné legyen a bizottság tagja. Érdeklődött, hogy elfogadja-e a jelölést. 

(Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag jelezte, hogy elfogadja a jelöltést.) 

Érdeklődött, hogy a testületi tagok részéről van-e más javaslat. (Jelzés nem érkezett.) Kérte, 

hogy támogassák, hogy az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja  Zsiros Sándor 

Józsefné képviselő asszony  legyen és a javaslat elfogadásával szavazzak  az SZMSZ 3. 

számú függelék módosulásáról. 

 

 

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 71/2017. (IV. 25.) Kt. határozata 

a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 

27.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékének módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Zsiros Sándor Józsefné képviselő 

asszonyt az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagjának megválasztotta és ezáltal  

jóváhagyta a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet     3. számú függelékének módosítást az alábbiak 

szerint: 

 

„Alsózsolca Város képviselő-testületének bizottságai és annak tagjai 

 

Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság: 

 

Elnöke:  Szabó László 

 

Tagjai:  Fodor Ákos 

  Zsiros Sándor Józsefné 

 

Külső tagjai: Dolhai Miklós 

  Szaláncziné Somos Zsuzsanna” 

 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2./ A képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.  

     27.)  önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala 

 

     Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az április 6-ai testületi ülésen döntöttek Dr. Mádai Ákos 

alpolgármesterré történő választásáról, majd azt követően a bizottsági összetételek személyi 

változások következtében az SZMSZ szükségszerű módosításairól. A bizottságok személyi 

összetétel vonatkozásában képviselői javaslatok hangzottak el, melyekről azonban a testület 

nem szavazott, az Mötv 58. § rendelkezésről tévesen tájékoztatott, a módosító indítványról is 

szavazni kellett volna.  

 

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:  azon a testületi ülésen az egyik képviselő-társa őt 

javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének, de őt meg sem kérdezték és 

nem is szerette volna vállalni ezt a tisztséget.  

 

Szilágyi László polgármester: az elhangzottaknak megfelelően az  előterjesztés szerint 

javasolta, hogy a 65/2017. (IV.06.) Kt határozatot vonják vissza, amelyben módosították az 

SZMSZ 2. sz. és 3. sz. függelékét Dr. Mádai Ákos alpolgármesterré történő megválasztása 

miatt és Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági elnöki és Ügyrendi 

Bizottsági tagi megválasztása miatt. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: eljárási hiba történt, ezért szeretnék, ha az előterjesztésben 

foglaltak szerint tárgyalna és döntene a testület. Az április 6-ai ülésen a bizottságok személyi 
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összetételével kapcsolatosan csak polgármester úr indítványáról szavaztak, Szabó László 

képviselő indítványáról, mely szerint Dr. Majoros Géza képviselőt javasolta a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság elnökének, Kurucz Attilánét az Ügyrendi Bizottság tagjának nem.  

 

Szilágyi László polgármester: érdeklődött, hogy van-e módosító indítvány a bizottságok 

személyi összetételére. 

 

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nincs itt Szabó László képviselő, aki az elmúlt testületi 

ülésen volt a javaslattevő. 

Szilágyi László polgármester: az eljárási rend tisztasága érdekében kérte, hogy az 

előterjesztésben foglaltak szerint döntsenek.  Kérte, hogy vonják vissza a 65/2017. (IV.06.) Kt 

határozatot. 

 

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

A testület  7   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 72/2017. (IV.25.) Kt. határozata 

a 65/2017. (IV. 6.) kt. határozat visszavonásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a 65/2017. (IV. 6.) kt. határozatát 

visszavonja. 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az SZMSZ 2. számú függelék 1. 

pontjának 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  73/2017. (IV.25.) Kt. határozata 

a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 

27.) önkormányzati rendelet 2. számú függelék 1. pontjának módosításáról 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet             

2. számú függelék 1. pontjának módosítást az alábbiak szerint: 

 

ALSÓZSOLCA VÁROS ALPOLGÁRMESTEREI  

 

1. Dr. Mádai Ákos a polgármester által helyettesítésére a képviselő-testület tagjai közül 

választott társadalmi megbízatású alpolgármester 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő: azonnal 
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról,  hogy Zsiros Sándor Józsefnét 

választják meg a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének. 

 

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

A testület  6   igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 74/2017. (IV.25.) Kt. határozata 

a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

elnökének Zsiros Sándor Józsefnét választotta meg. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az SZMSZ 3. számú függelék  

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 75/2017. (IV.25.) Kt. határozata 

a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 

27.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékének módosításáról 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet             

3. számú függelékének módosítását az alábbiak szerint: 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 

Elnöke: Zsiros Sándor Józsefné 

Tagjai:  Fodor Ákos 

   Dr. Majoros Géza 

   Kurucz Attiláné 

Külső tagjai: Horváth Henrik Tibor 

   Vadász József 

   Vargáné Bán Ilona Margit 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Zsiros Sándor Józsefnét 

választják meg az Ügyrendi Bizottság tagjának és ezzel a kiegészítéssel módosul az  SZMSZ 

3. számú függeléke.  
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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 76/2017. (IV.25.) kt. határozata 

a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 

27.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékének módosításáról 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete megválasztotta  Zsiros Sándor Józsefné 

képviselő asszonyt  az Ügyrendi Bizottság tagjának és ezáltal elfogadta  a Képviselő-testület 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet  3. számú függelékének módosítását az alábbiak szerint: 

 

Ügyrendi Bizottság 
 

Elnöke: Fodor Ákos 

Tagjai:   Zsiros Sándor Józsefné 

   Szabó László 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést  10 óra 20 

perckor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese 

                polgármester                                                                     jegyző 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


