19/2017. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülés képviselőtestületi ülésről, mely 2017. augusztus 23-án, szerdán 14 óra 00 perckor kezdődött
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású
alpolgármester, 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
Távollétét nem jelezte: Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester, Brünner István
és Szabó László képviselő-testületi tagok
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, Horváth-Anka Mária
Alsózsolcai Városüzemeltetés részéről, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője,
a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai
Meghívottként jelen vannak: Horváth-Anka Mária az Alsózsolcai Városüzemeltetés
részéről, Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője,
Érdeklődőként jelen van: 2 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy 7 fő
képviselő jelenlétével az ülés határozatképes.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok kerüljenek tárgyalásra.
Ráki István képviselő-testületi tag: a 3. sz. Tagiskola nevelő-testülete 2017. augusztus 25.
napjára szeretné igénybe venni az iskola ebédlőjét egy beszélgetésre, múlt idézésre. Kérte,
hogy tárgyaljanak a kérelemről, a terem bérléséről.
Szilágyi László polgármester: a kérelemről nincs írásos előterjesztés, ezért nem javasolta,
hogy a kérelmet napirendi pont keretében tárgyalják. Javasolta a testületnek, hogy a tervezett
napirendi pontok után beszéljenek a volt 3. sz. Tagiskola nevelő-testületének kérelméről, az
ebédlő bérléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét és a polgármester szóbeli
kiegészítését az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Az Alsózsolcai Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása
Előadó: polgármester
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2./ Alsózsolcai Városüzemeltetés – szervezeti-személyügyi kérdések
Előadó: polgármester
3./ Javaslat az Alsózsolcai Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetésére illetve a
kapcsolódó döntések meghozatalára

Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ Az Alsózsolcai Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az Alsózsolcai Városüzemeltetés magasabb vezetői
megbízatása és közalkalmazotti jogviszonya, valamint a helyettesítésével megbízott személy
közalkalmazotti jogviszonya az érintettek kérésére közös megegyezéssel megszűnt. Az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata csak arra tér ki, hogy a mindenkori vezető
akadályoztatása, illetve tartós távolléte esetén helyettesre kijelölt személy jogosult eljárni. Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet tartalmazza az arra
vonatkozó szabályokat is, hogy amennyiben a tisztség ideiglenesen nincs betöltve a
testületnek kell döntenie az ideiglenes vezetői megbízásról. Kérte a testület támogatását,
hogy az elhangzottak miatt az Alsózsolcai Városüzemeltetés SZMSZ-ének 4. Az intézmény
képviselete címszó alatti részt módosítsák
az alábbiak szerint. Az Alsózsolcai
Városüzemeltetés képviseletére az intézmény vezetője jogosult, akadályoztatása esetén az
általa megjelölt személy. Amennyiben a tisztség ideiglenesen nincs betöltve a képviselőtestület dönt az ideiglenes vezetői megbízásról. Az ideiglenes vezető teljes jogkörrel látja el
az intézmény vezetését, irányítását és gyakorolja a kiadmányozási jogot. Az előterjesztést
tárgyalta az Ügyrendi Bizottság.
Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és támogatta az
előterjesztés szerint a Városüzemeltetés SZMSZ-ének módosítását.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a belső ellenőr a Városüzemeltetésél ellenőrzést tartott és a
vizsgálat során többek között megállapítást nyert, hogy az intézmény SZMSZ-ét felül kell
vizsgálni, mely határidőre nem készült el, sőt újabb időpontra sem készült el. A 2011-ben
készült SZMSZ-t az aktuális állapot szerint módosítani szükséges.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Városüzemeltetés
SZMSZ-ének határozati javaslat szerinti kiegészítéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
153/2017. (VIII.23) kt.
határozata az Alsózsolcai Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatának
kiegészítéssel történő módosításáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja az Alsózsolcai
Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéssel történő módosítását
az alábbiak szerint:
4. Az intézmény képviselete
- Az Alsózsolcai Városüzemeltetés képviseletére az intézmény vezetője jogosult,
akadályoztatása esetén az általa megjelölt személy.
- Amennyiben a tisztség ideiglenesen nincs betöltve a képviselő-testület dönt az ideiglenes
vezetői megbízásról. Az ideiglenes vezető teljes jogkörrel látja el az intézmény vezetését,
irányítását és gyakorolja a kiadmányozási jogot.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
2./ Alsózsolcai Városüzemeltetés – szervezeti-személyügyi kérdések
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a 2017. augusztus 11-i rendkívüli ülésen hozott döntés alapján
a Városüzemeltetés intézményvezetőjének a magasabb vezető megbízása visszavonásra,
közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került 2017. augusztus 14.
napjával. Másnap, augusztus 15-én a
helyettesítéssel megbízott személy
szintén
kezdeményezte
közalkalmazotti
jogviszonyának
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetését. Az intézmény (magasabb) vezetőjére megbízást - akár ideiglenes jelleggel a képviselő-testület adhat, hiszen az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló
esetében a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az
egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. Az intézményvezetői beosztás
haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges és a folyamatos működés személyi feltételei más munkaszervezési eszközökkel
nem biztosíthatóak, ezért javasolta, hogy a képviselő-testület adjon megbízást a vezetői
feladatok ellátására, ideiglenes jelleggel az intézmény közalkalmazottja, Horváth-Anka Mária
részére. A Városüzemeltetés SZMSZ-ét módosították az előző napirendi pontnál, így a
szervezeti szabályzatban is rögzítésre kerül, hogy amennyiben a vezetői tisztség ideiglenesen
nincs betöltve, abban az esetben a képviselő-testület dönt az ideiglenes vezetői megbízásról.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és támogatta HorváthAnka Mária ideiglenes megbízását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
154/2017. (VIII.23.) Kt.
határozata az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetői beosztás ideiglenes betöltésére való
megbízásról

3

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. augusztus 23. napjától kezdődő
hatállyal megbízza Horváth-Anka Máriát közalkalmazotti jogviszonya mellett az Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezetői feladatainak ellátásával, ideiglenes jelleggel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Javaslat az Alsózsolcai Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetésére,
illetve a kapcsolódó döntések meghozatalára
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan 2 lehetőség áll a
Városüzemeltetés működtetésére. Az egyik az, hogy a magasabb vezetői megbízásra
pályázatot ír ki a testület. A pályázati eljárás lefolytatásával és a vezetői kinevevezéssel
kapcsolatosan már vannak rossz tapasztalataik, nehéz alkalmas vezetőt találni. A másik
lehetőséget taglalja az előterjesztés. A javaslat arról szól, hogy a Városüzemeltetés étkeztetési
feladatait az Alsózsolcai 2. sz. Óvodához rendelnék, hiszen a konyha is az intézmény
területén helyezkedik el. Hasonló helyzetként említette meg a Közösségi Házat, melyhez
tartozik a Közösségi Ház, a Könyvtár, Sportcsarnok, a Helytörténeti gyűjtemény. A
Városüzemeltetés ugyanazzal a feladatkörrel, ugyanazzal az irányítással az Önkormányzatba
történő beolvadásával,
mint városüzemeltetési csoport biztosítaná a városüzemeltetési
feladatok ellátását, az önkormányzati intézmények karbantartását, a műszaki feladatok
ellátását és a közfoglalkoztatását szervezését. A Városüzemeltetési csoportot csoportvezető
irányításával tervezik, aki közvetlenül a polgármester irányítása alá tartozna, így nem lenne
szükség magasabb vezető kinevezésére, alkalmazására. Az átalakítási javaslatot az elmúlt
időszak tapasztalatai alapján terjesztette a testület elé, mert ebben az időszakban elég
nehézkesen működött a Városüzemeltetés. Remélhetőleg az átszervezéssel sikerülne túllépni a
problémákon. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogotta az Alsózsolcai Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetését, illetve a
határozati javaslat szerinti döntések végrehajtását.
Szilágyi László polgármester: az átalakítás határideje 2017. december 31. lenne, így a
költségvetési év lezártával a pénzügyi teljesítéseket is rendbe tudnák tenni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy az
átszervezést meg fogja szavazni, mert a városnak működnie kell, a feladatokat el kell
végezni, de nem ért egyet az átszervezéssel. Nem ért egyet azzal, hogy nagy problémák voltak
az intézménnyel, de ha az átszervezés mellett döntenek, támogatni fogja. Szerinte nem fog
működni.
Ráki István képviselő-testületi tag: amikor 2010-ben a Gondnokságot átalakították nem
értett egyet. Véleménye szerint minél több ember van beiktatva a munkafolyamatok
irányításban, annál nehezebb a munkavégzés. Azzal, hogy nem lesz magasabb vezető az
intézmény élén, pénzt fognak megtakarítani. Azt lehet érzékelni, hogy probléma van az
intézmény körül és ha a testület az átszervezés mellett dönt, remélhetőleg minden helyre
kerül, csend és nyugalom lesz, amely a működéshez elengedhetetlen. Aki a munkaügyi
4

feladatokat nem tudja ellátni, annak nincs helye a rendszerben. Az átszervezéssel mindenki
ugyanúgy végzi majd a feladatát, megkapja a fizetését és az önkormányzat megközelítőleg 5
millió forintot megtakarít a vezető illetményével. Megpróbálták a vezetői megbízásra a
pályázatot kiírni, nem értek vele célt, „zátonyra futott”. Támogatta a jogutódlással történő
átalakítását a Városüzemeltetésnek, szerinte zökkenőmentesen tudnak majd dolgozni.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint a
Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetéséről és az ehhez kapcsolódó döntések
meghozataláról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2017. (VIII.23.) Kt.
határozata az Alsózsolcai Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetésével
kapcsolatos döntések meghozataláról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és az Alsózsolcai Városüzemeltetés alapítójaként az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. december 31. napjával jogutódlással –
Alsózsolca Város Önkormányzatába és az Alsózsolcai 2. sz. Óvodába beolvadással –
megszünteti az Alsózsolcai Városüzemeltetést (3571 Alsózsolca, Bocskai út 36.) Az
Intézmény által ellátott, városüzemeltetéssel, köztemető fenntartással, közfoglalkoztatással,
zöldterület kezeléssel kapcsolatos közfeladatokat 2018. január 1. napjától Alsózsolca Város
Önkormányzata, a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda látja
el.
2. A Képviselő-testület elrendeli a megszüntető okirat, valamint a módosító és egységes szerkezetű
alapító okiratok elkészítését a beolvadó intézmény törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése és a
módosítások átvezetése érdekében.

3. Képviselő-testület elrendeli
Szabályzatainak a módosítását.

a

jogutód

intézmények

Szervezeti

és

Működési

4. Az Alsózsolcai Városüzemeltetés közalkalmazottai a jogutód intézményekhez átvételre
kerülnek. A közalkalmazottak átvételének vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján kell eljárni. A Képviselő-testület
felkéri az intézményvezetőket, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos munkajogi intézkedések
előkészítésére.
5. A Képviselő-testület felkéri az Alsózsolcai Városüzemeltetés megbízott
intézményvezetőjét, hogy az intézmény használatában lévő ingatlanokról, ingóságokról és
egyéb eszközökről készítsen tételes leltárt. A leltár alapján az intézmény használatában lévő
vagyonelemeket 2018. január 1. napjától az Önkormányzat és az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
használatába adja. A közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett eszközök
vonatkozásában a hatósági szerződésekben szereplő elidegenítési tilalmakat a jövőben is
figyelembe kell venni.
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6. A Képviselő-testület felkéri az Alsózsolcai Városüzemeltetés megbízott
intézményvezetőjét, hogy az átadásra kerülő feladatok vonatkozásában a folyamatban lévő
szerződésekről, kötelezettségekről, peres eljárásokról a jogutód intézmények vezetőjét
tájékoztassa.
Felelős: Alsózsolcai Városüzemeltetés megbízott intézményvezetője, polgármester, jegyző
Határidő: 2017. december 31.
Szilágyi László polgármester: gratulált a Városüzemeltetés ideiglenesen megbízott
vezetőjének Horváth-Anka Máriának. Megköszönte az augusztus 19-20. napján lezajlott
ünnepségi sorozatnál nyújtott munkáját és az azóta eltelt időszakban is a problémamentes
feladatok elvégzését.
Ráki István képviselő-testületi tag: a 3. sz. Tagiskola dolgozói egy nosztalgia kört
alapítottak és megszerveztek egy találkozót, melyet a 3. sz. Iskolában szeretnék megtartani
pénteken délután, 16 órától. A dolgozók egy részre most is az iskola állományában van.
Kérte a testület támogatását, hogy engedélyezzék a rendezvény megtartását. Plusz terhet a
terem bérlése nem okoz, a takarításról gondoskodni fognak.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: véleménye szerint ennek a rendezvénynek a
lebonyolítására nincs akadály, az emberek nagy része most is kapcsolódik az iskolához.
Javasolta, hogy térítésmentesen biztosítsák a terem bérlését.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy az Alsózsolcai volt 3. sz.
Tagiskola dolgozóinak nosztalgia körébe tartozó személyek részére az iskola ebédlőjét a
rendezvény idejére 2017. augusztus 25. napján a délutáni órákban térítésmentesen biztosítsák.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2017.
(VIII.23.) Kt.
határozata az Alsózsolcai volt 3. sz. Tagiskola terembérlet iránti kérelemről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsózsolcai volt 3. sz. Tagiskola
kérelmének helyt adva az iskola dolgozóinak nosztalgia körébe tartozó személyek részére a 3.
sz. Tagiskola ebédlőjnek használatát térítésmentesen engedélyezik 2017. augusztus 25.
napján a délutáni órákban.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: ismertette a Miskolci Törvényszék másodfokú bírósági
végzését, mely szerint mindkét fokon pervesztesnek ítélte meg a Törvényszék
a
Kormányhivatalt. A képviselői indítványra történt az eljárás, amikor a testület döntött az
összeférhetetlenség, illetve a méltatlanság ügyében szabályos és jogszerű döntést hozott, igy a
Kormányhivatalnak semmi oka nem volt arra, hogy bírósághoz forduljon. Megnyugtató, hogy
a bíróság a képviselő-testület állásfoglalásával azonos döntést hozott. Sajnálatosnak tartotta,
hogy Magyarországon ilyen eljárás előfordulhat. A méltatlansági üggyel kapcsolatosan
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Demeter Ervin kormánymegbízott leveléből idézett: „Fontos hangsúlyozni, hogy az
összeférhetetlenség, méltatlanság kimondása egyben a képviselői, polgármesteri megbízatás
megszűnését is eredményezi, mintegy felülírja a választópolgárok akaratát. Az eljárás célja
viszont a közbizalom fenntartása, hogy ne álljon fenn összeférhetetlen vagy méltatlan helyzet.
Ezért az eljárás során mindig a legnagyobb körültekintéssel, az eljárási szabályok
maradéktalan megtartásával, az Mötv. 9. §-a szerint a törvényben meghatározott jogokat
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi
rendeltetésüknek megfelelően gyakorolva – kell eljárni.” Ezeket a szavakat a
kormánymegbizott írta, aki kérelmezőként indítványozta Alsózsolca város polgármesterének
méltatlanságának kimondását. Érdekes egy ilyen helyzet, mely miatt emberi életet, sorsot
nem kímélve hónapokon keresztül kollégáival együtt áldatlan helyzetbe kerültek. Elszomorító
a három képviselő indítványa is. Számolni kell azzal, hogy aki ilyen poziciót tölt be, hogy
meg kell tapasztalnia az ilyen nemtelen, mocskolódó indítvány okozta helyzetet. A
másodfokú ítélet, a Törvényszék végzése pontot tett az ügy végére, fellebbezésnek helye
nincs. Mindenkinek megköszönte a támogatást, melyet iránta tanusítottak, azt hogy reálisan
döntött a testület minden politikai indulatokat félretéve. Utalt itt Fodor Ákos szavaira, amikor
Dr. Mádai Ákosnak azt mondta, hogyha okosabb lenne, mint a Kormányhivatalban ülők,
akkor miért nem dolgozik a Kormányhivatalban. Ezért mert nem. (Fodor Ákos képviselőtestületi tag közbeszólt: ennyi, túl vagyunk rajta.) Nem ennyi, hogy túl vagyunk rajta,
kevesebb energia jutott a település irányítására, a feladatok elvégzésére. Akik beadták ezt az
indítványt, nyilván ez volt az érdekük.
Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: az eljárásban az volt a
legelszomorítóbb, ahogyan az elsőfokú bíróság döntött. Mélyen szakmaiatlan volt az
elsőfokú döntés, olyan szinten volt jogszabályellenes, hogy nem is következhetett be más,
hogy a Törvényszék ezt a végzést megváltoztassa. Örült annak, hogy a Törvényszék úgy tett
pontot az ügy végére, hogy a jogszabályoknak megfelelő döntést hozott és sajnálta, hogy ilyen
helyzet alakult ki, melynek részesei voltak. Ez az ügy nem tett jót a településnek.
Szilágyi László polgármester: megemlítette a Törvényszék végzéséből azt, hogy a
fellebbezéshez csatolt egyetemi tanszékvezető, docens által adott jogi szakvéleményt a
Törvényszék figyelmet kívül hagyta, a tanszékvezető kérésére. Véleménye szerint a
tanszékvezető csak nyomás határásra kérhette a bíróságot arra, hogy hagyják figyelmen kívül
állásfoglalását. Bizonyítani ezt nem tudják, de elgondolkodtató.
Ráki István képviselő-testületi tag: beszélt arról, hogy a lakosság körében bárki szervezhet
bármit, de egy felelős beosztású vezető nem, különösen nem úgy hogy az félrevezető.
Konkrétan: a „tanyában” a választással kapcsolatos szervezkedések folytak akkor, amikor
épp, hogy megindult az összeférhetetlenségi eljárás, az embereket a választás foglalkoztatta.
Őt is megkérdezték, hogy indulni fog-e a választáson. Fals információt adtak a lakosságnak,
manipulálták őket. Véleménye szerint a hatalmat meg lehet szerezni, de fenntartásához,
biztonság és nyugalom kell. A megígért feltételeket biztosítani kell, mert különben az ember
ellen fordulnak. Reményét fejezte ki, hogy hasonló helyzet nem fog kialakulni Alsózsolcán.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: szomorú az, hogy felelős beosztású emberek
már az ítélet megszületése előtt járták a „tanyát” és csoportokban beszéltek arról, hogy
készülnek a településen a választásra. Ezzel a lakosságnak azt a rétegét hergelték, akikről
köztudott, hogy választáskor 100,- Ft-tal meg lehet venni a támogatást. Elkeserítőnek tartotta
továbbá, hogy a Kormányhivatal felelős vezetője azt mondta, hogy precedens értékű példát
akar statuálni, hogy a polgármester összeférhetetlen vagy sem, ezt nem úgy kell
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megteremteni, hogy egy embert beperelek, hanem indítok egy próbapert, hogy a hatáskörébe
tartozó borsod megyei összes polgármesterére vonatkozóan, akik ügyvezetői beosztásban
dolgoznak , összeférhetetlenek-e vagy sem – mondja ki a bíróság. Egyértelmű volt, hogy csak
Szilágyi Lászlóról szólt a történet. Ő nyilvánosság előtt elmondta, hogy akkor több száz
embernek fel kellene állni és lehet hogy ez indította el a lavinát, hogy visszavonulót fújtak.
Véleménye szerint van olyan polgármester, aki személyesen működik közre, mint ügyvezető,
írt alá íratokat – ez már személyes közreműködés. Van olyan cégbírósági bejegyzés, ahol 50
% feletti szavazatti joggal rendelkezik a polgármester, így a cégen belül semmit nem lehet
nélküle tenni. A Kormányhivatalnak az lenne a dolga, hogy törvényességi észrevétellel éljen,
de az ő esetükben a képviselő-testület törvényesen döntött.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: jogállamban élnek, bármennyire is FIDESZ-es a
Kormányhivtal vezetése, a törvény rájuk is vonatkozik, ez a Törvényszék végzéséből kiderül,
melyet nem hagyhatnak figyelmen kívül. Amennyiben képviselő-társa törvénytelenséget
észlel, meg kell tennie a szükséges lépéseket. Jogállamban élnek, a Törvényszék döntése
mindenkire nézve kötelező.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 14 óra 30
perckor bezárta.

Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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