
13/2017. sz. jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről, mely 2017. május 2-án 8 óra 30 perckor kezdődött. 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester,  Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Ráki István, Zsiros 

Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő) Marcsikné Orosz 

Emese jegyző 

 

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, Dr. 

Herczegh Enikő gyermekorvos, Kelemenné Kerekes Adrien, Gadnainé Bárdos Zsuzsanna és 

Vargáné Benei Erika védőnők 

 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.  Megállapította, 

hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban 

szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra az alábbiak szerint úgy, hogy azt a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 

 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 

 

A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 89/2017.(V.02.) Kt. határozata a 

napirend pont megtárgyalásáról 

  

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,   hogy a meghívóban szereplő 

napirendi pont kerüljön  megtárgyalásra úgy, hogy azt a Pénzügyi és Városfejlesztési     Bizottság 

határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 

    

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont  kerüljön 

tárgyalásra. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 

A testület 5  igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

 

 



 2 

N a p i r e n d : 

 

1./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 

     Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 

    

      Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz.  mellékletét képezi. 

 

8 óra 31 perckor megérkeztek az ülésre  Brünner István és Szabó László képviselő-testületi tagok 

(A jelenlévő képviselők száma 7 fő.) 

 

Szilágyi László polgármester: az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

tárgyában kiírt pályázat keretében a Bajcsy-Zsilinszy út felújítására kerülhet sor. A település utcáit 

áttekintve ez az utca az, amely a pályázatból elnyerhető összeget és az ahhoz szükséges önerőt 

összegét tekintve felújítható. A beruházás teljes összeg 20 millió forint, a maximálisan igényelhető 

támogatás összege 15 millió forint, a szükséges önerő összege ennek figyelembe vételével 5 millió 

forint, ezen önerő biztosításáról kell döntenie a testületnek. Az előterjesztést a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.  

 

8 óra 32 perckor távozott az ülésteremből Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 

(A jelenlévő képviselők száma 6 fő.) 

 

Szilágyi László polgármester: kérte a testületet szavazzon az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában kiírt pályázat Bajcsy-Zsilinszy út felújítására történő 

benyújtásáról a és a szüksége 5 millió forint önerő tartalék terhére történő biztosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2017. (V.02.) Kt. határozata az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatban a 

belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyban pályázat benyújtásáról és az önerő 

biztosításáról 
 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) alpont szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében 

megvalósulandó, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyban a Bajcsy-Zsilinszky út 

felújítására pályázatot nyújt be és a pályázat megvalósításához szükséges 5.000.000 Ft önrészt a 

tartalék terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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8 óra 34 perckor visszaérkezett Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 

(A jelenlévő képviselők száma 7 fő.) 

 

Szilágyi László polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a múlt hét csütörtökön megbeszélést 

folytatott a Mobil-Med Kft.-vel akik továbbra is ragaszkodnak a 60 Ft/fő ellátási díjhoz. A 

képviselő-testület korábban az 50 Ft/fő díjról döntött.  

 

 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 8 óra 35 perckor 

bezárta. 
 

Kmf 

 

 

 

               Szilágyi László                                                           Marcsikné Orosz Emese 

                 polgármester                                                                          jegyző 
 

 

 

Vaszily Zsoltné 

jegyzőkönyvvezető 


