20/2017. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti
közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2017. szeptember 7-én,
csütörtökön 9 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos és Demkó Dóra társadalmi
megbízatású alpolgármesterek, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Kurucz
Attiláné, Szabó László és Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő
képviselők száma 8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Fazekasné Baksi
Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai
Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres Klára a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője,
Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője, Horváth-Anka Mária az
Alsózsolcai Városüzemeltetés mb. vezetője,
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, az Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info, a Miskolci
Rendőrkapitányság és Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, Varga Kálmán Alsózsolcai Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke, Szilágyi Tamás temetőgondnok és a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai,
Meghívottként jelen vannak: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Fazekasné Baksi
Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Horváth-Anka Mária az Alsózsolcai
Városüzemeltetés mb. vezetője, Lengyel-Béres Klára a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője,
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Takácsné Szabó
Zsuzsanna az Alsózsolcai
2. sz. Óvoda vezetője, dr. Bakk Richárd a Miskolci
Rendőrkapitányság vezető-helyettese, Bodnár Zsolt a Felsőzsolcai Rendőrőrs parancsnoka,
Varga Kálmán Alsózsolcai Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke, Horváth Henrik
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Szilágyi Tamás temetőgondnok
Érdeklődőként jelen van: 2 fő
Távollétét előzetesen jelezte: Ráki István képviselő-testületi tag.
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: tisztelettel köszöntötte az országgyűlési képviselő asszonyt, a
képviselő-testületi tagokat, a rendőrség képviselőit, az intézmények vezetőit, a polgárőrség
meghívott tagját és mindazokat, akik figyelemmel követik a közvetítést. Megállapította,
hogy az ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Kérte, hogy a képviselő-testület
ülésének tervezett napirendi pontjait egészítsék ki az alábbiakkal, illetve a 14. napirendi pont
kerüljön a testületi ülés végére, és így az az alábbiak szerint módosuljon, illetve egészüljön ki.
14./ napirendi pont
Az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői pályázata
Előadó: jegyző
15./ napirendi pont
Nagy Attila pedagógus kérelme
Előadó: polgármester
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16./ napirendi pont
Javaslat a Kossuth Lajos út (3-140 és a 5-150 km szelvények között) aszfaltozásához
kapcsolódó munkálatok támogatására
Előadó: Dr. Majoros Géza képviselő
17./ napirendi pont
Játszótér kialakítása
Előadó: polgármester
18./ napirendi pont
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Kérte képviselő-társait, hogy szavazzanak a napirendi pontok módosításáról, illetve
felvételéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 157/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
naprendi pontok felvételéről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendi pontjai közé felveszi és
tárgyalja az alábbi napirendi pontokat:
Az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői pályázata
Előadó: jegyző
Nagy Attila pedagógus kérelme
Előadó: polgármester
Javaslat a Kossuth Lajos út (3-140 és a 5-150 km szelvények között) aszfaltozásához
kapcsolódó munkálatok támogatására
Előadó: Dr. Majoros Géza képviselő
A Kossuth út 108. szám alatti ingatlanon játszótér kialakítása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a Kossuth Lajos út aszfaltozásával
kapcsolatos előterjesztés legyen az 1. napirendi pont.
Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy a lejárt határidejű határozatok ismertetését
követően kerüljön megtárgyalásra a Kossuth Lajos úttal kapcsolatos előterjesztés és kérte a
testületet a napirend ismertetettek szerinti módosításának elfogadásáról szóló döntésre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 158/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
naprendi pontok sorrendjének módosításáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja és tárgyalja:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Javaslat a Kossuth Lajos út (3-140 és a 5-150 km szelvények között) aszfaltozásához
kapcsolódó munkálatok támogatására
Előadó: dr. Majoros Géza képviselő
3./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője
4./ Tájékoztató a 2017. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester
6./ Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének javaslata az intézmény alagsori melegítő (tálaló)
konyhájával kapcsolatban
Előadó: polgármester
7./ AKözösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme térfigyelő kamera elhelyezése
érdekében
Előadó: polgármester
8./ A Görgey, Hunyadi, Árpád utcák forgalom csillapításának lehetősége
Előadó: polgármester
9./ Fekete István út kiszélesítésének lehetősége
Előadó: polgármester
10./ Javaslat a város címeréről, zászlajáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: jegyző
11./ Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló új rendelet megalkotására
Előadó: jegyző
12./ Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: jegyző
13./ Képviselői indítvány tárgyalása
Előadó: polgármester
14./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
Előadó: polgármester
15./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői pályázata
Előadó: jegyző
16./ Nagy Attila pedagógus kérelme
Előadó: polgármester
17./ A Kossuth út 108. szám alatti ingatlanon játszótér kialakítása
Előadó: polgármester
18./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester: ismertette a lejárt határidejű határozatokat az alábbiak szerint.
A testület a 103/2017. (V. 18.) Kt. határozatával döntött a Bűnmegelőzési pályázat
benyújtásáról. A pályázat elutasításra került. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének zárt ülésén a 108/2017. (V. 18.) Kt. határozatával döntött Demkó Dóra társadalmi
megbízatású alpolgármester összeférhetetlenségéről, melyben megállapításra került, hogy
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester esetében az összeférhetetlenség alapjául
szolgáló körülmények nem állnak fenn. A testület a 113/2017. (V. 26.) Kt. határozatával
jóváhagyta Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. éves belső ellenőrzési jelentését. A
testület a 151/2017. (VIII. 11.) kt. határozatával döntött Fenyő Márknak Alsózsolcai
Városüzemeltetés magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről, a
magasabb vezetői megbízás visszavonásáról a közalkalmazott kérésének helyt adva 2017.
augusztus 14. napjával. A testület a 130/2017. (VI. 22.) Kt. határozatában döntött a
Kormányhivatal törvényességi felhívására adandó válaszról. A testület fenntartotta azon
álláspontját, hogy nem kíván főállású alpolgármesteri posztot, melyet minősített többségű
döntésével a Szervezeti és Működési Szabályzatában is deklarált. Tekintettel arra, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a folyamatban lévő Brünner István által
kezdeményezett munkaügyi perrel szoros összefüggésben van, ezért a képviselő-testület
álláspontja, hogy a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát a munkaügyi
peres eljárás jogerős lezárásáig nem módosíthatja. A bíróság jogerős döntése után a képviselőtestület a szükséges intézkedéseket megteszi. Kérte, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű
határozatról szóló tájékoztatást, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 8 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Javaslat a Kossuth Lajos út (3-140 és a 5-150 km szelvények között) aszfaltozásához
kapcsolódó munkálatok támogatására
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: felkérte dr. Majoros Géza képviselőt az általa benyújtott
előterjesztés ismertetésére.
dr. Majoros Géza képviselő: Alsózsolcán régóta kívánsága a lakosságnak, hogy az útpadkát
szilárd burkolattal fedjük le. A múlt héten a sajtóból értesülhettünk, hogy a kormány pénz ad
az útfelújításokra, ekkor merült fel benne, hogy az útpadkát is szilárd burkolattal kellene
befedni. Ez jó lenne a kerékpározóknak, a balesetveszély csökkenne, jót tenne a
településképnek is. Az előterjesztés tartalmazza, hogy ez nettó 84 millió forintba kerülne, ami
azt jelenti, hogy közbeszerzést kellene lefolytatni, ami akadályát jelentheti az építkezésnek.
Az idő nagyon sürget, mert a közút kezelője a jövő héten elkezdi a munkálatokat. Az
akadályokat le kellene küzdeni. Javasolta, hogy fel kellene gyorsítani az eljárást, a padka
burkolása nem engedélyköteles, saját erőből kezdjük el a kivitelezést, mivel az útpadka
önkormányzati tulajdon, ezért az építkezést is az önkormányzatnak kell állnia, amit a tartalék
terhére megtehetünk. A városüzemeltetés dolgozói kezdjék meg a munkát és a közbeszerzés
ezen idő alatt lebonyolódik.
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Csöbör Katalin országgyűlési képviselő: köszöntette a megjelenteket. Elmondta, hogy
szereti a települést, az itt élőket. Országgyűlési képviselőként fontosnak tartja a településen
lakók biztonságát, a közbiztonságot, ezért örül, hogy a rendőrség képviselői is jelen vannak az
ülésen. Fontos a munkahelyteremtés, a térség és a település fejlesztése és fejlődése. Beszélt a
korábbi településfejlesztésről, illetve az egyéb települési beruházásokról. Részletezte az
útfelújításokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló forrásokat. Elmondta, hogy közbejárására
sikerül Alsózsolcán a főutat felújítani a felüljárótól a település végéig. Tárgyalások során
felmerült az útpadka burkolattal történő ellátásának a lehetősége is, azonban a Magyar Közút
erre forrással nem rendelkezik. Amennyiben a képviselő-testület hozzájárul a Kossuth Lajos
út két oldala aszfaltburkolattal rendelkezhet és így az kerékpárútként is használhatóvá válhat.
Célszerű volna az útfelújítással egyidőben elvégezni a padka burkolattal történő ellátását. Úgy
tudja, hogy a településnek rendelkezésére áll a szükséges pénzügyi forrás. Bízik a képviselőtestület támogatásában, mivel nagyon rövid a rendelkezésre álló idő. Felajánlotta segítségét,
mivel ez nem egy mindennapi lehetőség, kérte a támogató döntést a település érdekében.
Szilágyi László polgármester: megköszönte a hozzászólást.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony és Demkó Dóra társadalmi megbízatású
alpolgármester 9 óra 20 perckor elhagyta az üléstermet.
Szilágyi László polgármester: az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, kérte, hogy ismertesse a bizottság elnöke a bizottság véleményét.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: az előterjesztést
tárgyalta a bizottság és egyhangúlag nem támogatta a javaslatot.
Szilágyi László polgármester: az útfelújításra mindenképpen sor kerül, melynek során a
padka rendbetétele is megtörténik, természetesen hagyományos módon. Kényes a kérdés,
mert úgy tűnik a padka burkolása megoldást jelenthetne a kerékpáros közlekedésre, viszont az
is tény, hogy előkészítetlen a konstrukció. Megoldatlan a csapadékvíz elvezetése, a
gépjárművek parkolása és számos egyéb kérdés is felmerül. Egy ilyen volumenű beruházás
nagyobb előkészítést igényel.
Dr. Majoros Géza képviselő: készült költségvetés, ami feltételezi a mérnöki munkát. A
csapadékvíz ugyanúgy el fog menni, ahogy eddig elment. Ezzel a beruházással egy kis rendet
lehetne teremteni, az aszfaltozás után felfestenék a sávokat, így a közlekedésben résztvevők
tudnák, hogy kinek hol a helye. Ez egy európai megoldás lenne, normálisabb körülményeket
tudnánk teremteni az itt élőknek. Jövőre lehet, hogy nem lesz erre lehetőség. Beszélt az
évekkel ezelőtti telefonos cég beruházását követő járda helyreállítást követő problémákról.
Elmondta, hogy a beruházás költségei csökkenthetők a városüzemeltetés dolgozói által
elvégzett munkával. A közbeszerzés lebonyolításának időszakában a városüzemeltetés
dolgozói elkezdhetnék a munkálatokat, utána pedig a cég folytatná. Fenntartja az
előterjesztésében foglaltakat. A pénzügyi bizottság nem támogatta, de az ülésen nem vett
részt.
Szilágyi László polgármester: részletezte a kivitelezés módját. Felvetette, hogy a
városüzemeltetés dolgozói által végzendő munkák milyen problémákat eredményezhetnek.
Beszélt arról, hogy a padka bitumenezése után annak milyen lehet a teherbíró képessége,
illetve a parkolás problémáiról. Több olyan kérdés is felvetődik, amelyre jelen pillanatban
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még nincs válasz. Csak előkészítetten, pénzügyi szempontból átgondoltan lehetne megkezdeni
a beruházást. A főutca csapadékvíz elvezetésének megoldási lehetőségeiről beszélt, illetve a
kerékpár út más módon történő megvalósításának lehetőségét vázolta fel a kerékpáros és a
gyalogos forgalom egy helyre történő terelésével. Ha a vízelvezető árkokat lefedjük, a
szélesítés következtében alkalmassá válhat kerékpáros közlekedésre. Kérdés, hogy belevág-e
az önkormányzat ebbe a beruházásba vagy tartják magunkat a korábbi elképzelésekhez.
dr. Majoros Géza képviselő: azt nem tudhatjuk, hogy a pályázataink miért nem nyertek.
Ebből lehet, hogy hosszú ideig nem lesz semmi, mivel az adott szakaszon sok a villanyoszlop,
ez problémát jelenthet. A szolgáltató nem viszi a föld alá a kábeleket.
Szilágyi László polgármester: a földkábelezés önkormányzati forrásokból valósulhat meg.
dr. Majoros Géza képviselő: a tervek elkészültek, képviselő asszony támogatja és sokan
örülnének, ha elkészülne.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Egyetértek a polgármester úr által elmondottakkal. Problémája, hogy úgy tudja, hogy a padka
az a közút része, ami a közút kezelőjének a tulajdona, melyet a közútnak kell karbantartania.
Tény, hogy az útépítéssel egyidőben a padkát is a kezelőnek kell kijavítani. Az árok és a járda
az az önkormányzaté. Az lenne a célszerű, hogy ezt a munkát a közút végezné el. Végezhet
az önkormányzat más területén munkálatokat, ha lehetőségei megvannak, de úgy gondolja,
hogy felelőtlenség lenne a tartalék ilyen mértékű felhasználása, mivel így nem maradna pénz
egyéb beruházásokra. Az uniós pályázatok kifutásával már csak a hazai forrásokra
számíthatunk. Nem ismerjük a jövőt, mire lesz lehetőségünk. Más utcáink is felújításra
szorulnak. Tartalékoljuk ezt a pénzt arra, hogy a saját fejlesztéseinket hajtsuk végre belőle.
Újra kell gondolni a kerékpársáv megvalósításának lehetőségét. Pénzügyi megfontolásból
nem támogatta az előterjesztést, kéri, hogy képviselő társai is ezt tegyék.
Szilágyi László polgármester: a megvalósítás úgy történne, hogy a költségvetésben szereplő
107 millió forintot átadnák a közútkezelőnek a megvalósításhoz. A takarékos gazdálkodásról
beszélt. Ismét kiemelte, hogy közbeszerzési eljárását kell lefolytatni, ami felveti annak a
lehetőségét is, hogy esetlegesen kedvezőbb ajánlat érkezik az önkormányzat részére.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: számomra probléma ez, mert úgy tudom, hogy megvan a
kivitelező is. Itt sántít ez a dolog.
dr. Majoros Géza képviselő: az útpadka tulajdonosának kérdéséről beszélt.
Szilágyi László polgármester: nem tenné rendbe a közútkezelő az útpadkát, ha nem az ő
tulajdona volna. Az útpadka kezelése az út kezelőjének a feladata. Beszélt arról, hogy az
áramszolgálató is hasonló módon járt el, mint azt a korábbiakban említette, pénzeszköz
átadást követően saját maga végezte el az adott feladatot, bár az összeg abban az esetben
jelentős mértékben eltért.
Fodor Ákos képviselő: hangot adott azon véleményének, hogy megint felesleges a vita. Itt
van egy nagy lehetőség, azon vitázunk, hogy kié az út melletti rész. Ez a lakosok érdekeit
szolgálná, a főutca szépen nézne ki, a pénzünk meg van rá. Véleménye szerint nem kellene
megakasztania ezt a testületnek, kéri a támogatást.
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Zsiros Sándor Józsefné képviselő: a tulajdonviszonyok tisztázása nagyon fontos kérdés.
Beszélt a posta előtti parkoló kivitelezéséről, melyet a postának kellene megvalósítania.
Jogszerű és takarékos gazdálkodásra hívta fel a figyelmet. Több utca is van a településen,
amely javításra szorul és más probléma is van a településen, amely megoldásra vár.
dr. Majoros Géza képviselő: a megfelelő pozitív hozzáállás szükségességéről beszélt.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 9 óra 52 perkor távozott az ülésteremből. (A
jelenlévő képviselő-testületei tagok száma: 7 fő).
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 9 óra 53 perkor elfoglalta helyét az ülésteremben.
(A jelenlévő képviselő-testületei tagok száma: 8 fő).
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: beszélt a képviselő asszony által említett pályázati
pénzekről, melyet valóban megnyert az önkormányzat, ezek egy része azonban felzárkóztatási
célú, a másik része az intézmények fejlesztését szolgálja.
Szilágyi László polgármester: megfelelő előkészítéssel és az eljárásrend betartásával az
önkormányzat az előterjesztés tárgyát képező beruházást megvalósíthatja.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: beszélt a megvalósításról és arról, hogy a tapasztalat azt
mutatja, hogy egy adott beruházás költsége a tervezetthez képes még magasabb is lehet. Nincs
megfelelően előkészítve a projekt.
Van arról információja, hogy más településen is van hasonló konstrukció, ott azonban már
május óta dolgoznak a megvalósításon.
Szilágyi László polgármester: a közútkezelő képviselői megerősítették azt az információt,
hogy más településen már hónapok óta folyik az előkészítő munka. Ennyi pénz elköltése csak
felelősen történhet. Az önkormányzat eddig is felelősen gazdálkodott.
Brünner István képviselő: már tavasszal dolgozni kellett volna ezen. Sokáig arról volt szó,
hogy az útfelújítás nem érinti Alsózsolcát. Nyár közepén derült ki, hogy lesz útfelújítás. Úgy
gondolja, hogy támogatni kell a beruházást. A közbeszerzés lebonyolítása nem a testület
feladata, a testületnek a forrás biztosításáról kell döntenie. Ne a testületen múljon a beruházás
megvalósítása.
Szabó László képviselő: a gyalogátkelőhelyek ügyében sem történt semmi. Félek, hogy ez
újra megismétlődhet. Szerinte a beruházást támogatni kell.
Szilágyi László polgármester: a gyalogátkelőhelyek megvalósítási munkálataikról adott
tájékoztatást, és a két beruházás technikai összefüggéseiről beszélt. A gyalogátkelőhelyek
megvalósítását az út burkolása után lehet folytatni. A tartalék felhasználásáról megfontoltan
kell a képviselő-testületnek döntenie. Szavazásra tette fel a képviselő asszony módosító
javaslatát, miszerint vegyük le napirendről a kérdést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 4 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 159/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Kossuth Lajos út (3-140 és a 5-150 km szelvények között) aszfaltozásához kapcsolódó
munkálatok támogatásáról szóló napirendi pont levételéről
4 igen és 4 nem szavazattal a módosító indítvány nem szerezte meg a többségi szavazatot,
hogy ne döntsenek a Kossuth Lajos út (3-140 és a 5-150 km szelvények között)
aszfaltozásához kapcsolódó munkálatok támogatására tárgyú napirendi pontról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltakról és
ismertette a határozati javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 4 igen és 4 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 160/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Kossuth Lajos út (3-140 és a 5-150 km szelvények között) aszfaltozásához kapcsolódó
munkálatok támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen és 4 nem szavazattal nem
támogatta a 3606. jelű országos közút Alsózsolca, Kossuth Lajos út 3-140 és a 5-150 km
szelvények közötti szakasza vonatkozásában, hogy az aszfaltozással egyidejűleg, a hozzá
kapcsolódó útpadkát kialakítsák az előzetesen elkészített költségbecslés szerinti 107.124.784,Ft értékben, mert a minősített többséget nem szerezte meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. és 4/a. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Bakk Richárd alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezető
helyettese: a beszámolóban az előző két év adatait elemezték, amiből egyértelműen kitűnik,
hogy folyamatos csökkenés tapasztalható a bűncselekmények vonatkozásában. A jövőben is
azon dolgoznak, hogy a közbiztonság javuljon. A munkában résztvevők segítségét
megköszönte. Hangsúlyozta, hogy a kiemelt bűncselekményeken belül a lopások száma
csökkent, és sikerült emelni a felderítések eredményességét. A környező települések közül
Miskolcon a legmagasabb a kábítószeres cselekmények száma, mindemellett ez nem csak
Miskolcra korlátozódik, kérte a segítséget a megelőzéshez. Kiemelte, hogy a kábítószer
terjesztőkkel szemben hatékonyan fel kell lépni. Bízik benne, hogy az eddigi tendenciák nem
változnak. A 2017. év első 8 hónapjában kevesebb bűncselekmény történt, mint az előző év
azonos időszakában. Kérte lakosok akár anonim visszajelzéseit a munkájuk segítése
érdekében.
Szilágyi László polgármester: megkérdezte, hogy az alsózsolcai polgárőrség részéről van-e
kiegészítés, hiszen az előterjesztésnek része a polgárőrség munkájáról szóló beszámoló is.
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Kurucz Attiláné képviselő: Tájékoztatást ad arról, hogy ugyan a Humánpolitikai és Jóléti
bizottság határozatképtelen volt, ezért nem tárgyalta a beszámolót, de elmondta, hogy a
beszámoló tükrözi a hatékony rendőri munkát, igyekezetet. Siker csak a társszervekkel együtt
érhető el. Megköszönte a lelkiismeretes munkát, és kiemelte a helyi polgárőr szervezet
munkájának fontosságát ás hatékonyságát.
Szilágyi László polgármester: kérte a rendőr parancsnoktól, amennyiben lehetősége van
személyes találkozón beszéljék meg a helyi problémákat.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: a lakosság jelzése az, hogy látják, érzékelik a rendőri
jelenlétet. Megköszönte a munkát.
Szilágyi László polgármester: kiemelten kezelt bűncselekmények nem történtek a
településen. Megköszönte a munkát. Kérte, hogy szavazzanak.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 161/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Alsózsolca város 2016. évi
bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót és az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület szakmai beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Bakk Richárd alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezető helyettese és
Bodnár Zsolt r. alezredes, őrsparancsnok 10 óra 13 perckor távoztak az ülésteremből.
4. Tájékoztató a 2017. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. 5/a, 5/b, 6, 7., 8. és 9. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a beszámoló készítése nem kötelező, azonban tájékoztatni
kívánja a testületet az első félévről. Ismertette az előterjesztést, mely 4 részből áll. Kérte,
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke mondja el a bizottság véleményét a
beszámolóval kapcsolatban.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
megvitatta a beszámolót, az előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatokat, a
Polgármesteri Hivatal beszámolóját és a rendelet módosítását és azokat elfogadásra javasolta.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az előirányzat módosításokról az
előterjesztésben foglaltak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 162/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
előirányzat módosításról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi költségvetés
előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 5/a. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglalt
tartalommal az előirányzat átcsoportosításról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 163/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
előirányzat átcsoportosításról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi költségvetés
előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.
Az előirányzat átcsoportosítását a jegyzőkönyv 5/b. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: az előzőekhez kapcsolódóan szükséges a költségvetési
rendelet módosításra. Kérte, hogy szavazzanak a költségvetési rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 14/2017.
(IX. 8.) önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: ismertette az írásbeli beszámolóban foglaltakat és kérte, hogy
szavazzanak az írásbeli költségvetési beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 164/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: ismertette a polgármesteri hivatal adózási feladatairól szóló
írásbeli beszámolóban foglaltakat és mivel egyéb észrevétel nem érkezett, ezért kérte, hogy
szavazzanak arról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 165/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Polgármesteri Hivatal adóztatási feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal
adóztatási feladatairól szóló beszámolót.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.
5. Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: mióta az önkormányzat átvette a temetőüzemeltetést, jelentős
forrást kell fordítani a fenntartásra, amihez normatívát nem kapunk. Felkérte a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét az előterjesztésben foglaltakról kialakított bizottsági
vélemény ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a pénzügyi
bizottság áttekintette az előterjesztést, megvizsgálta a temetői díjakat. A bizottság a
beszámoló elfogadását javasolja, és a temetői díjak változatlanul hagyását támogatja.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a temető üzemeltetéséről szóló
beszámolóról és a temetői díjakról, azok változatlanul hagyásáról akként, hogy aki egyetért
ezekkel, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
határozata a temető üzemeltetéséről szóló beszámolóról

166/2017. (IX. 7.) Kt.

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a temető üzemeltetéséről
szóló beszámolót.
2. A képviselő-testület döntött a temetői díjak változatlan összegben hagyásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. A Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének javaslata az intézmény alagsori melegítő
(tálaló) konyhával kapcsolatban
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: a Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelmét
ismertette, amelyben az intézményvezető javaslattal élt az alagsorban található melegítő
(tálaló) konyha elnevezésére és szervezeti besorolásának megváltoztatására vonatkozóan. Ez
egy régóta fennálló problémát oldana meg, tekintettel arra, hogy a helyiségben nem főznek,
de jelenlegi HCCP besorolása miatt szigorú előírásokat kell betartani. Mindemellett az szervezetileg a városüzemeltetés konyhájához tartozik. A kérelem szerint érdemes volna az
alagsori helyiséget kivenni a konyhák közül, amely együtt járna az elnevezés és s szervezeti
besorolás módosításának szükségességével. Mindez a városüzemeltetés átalakításával együtt
kivitelezhető volna. Felkérte a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét a bizottsági
állásfoglalás ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: tájékoztatta a
testületet, hogy a bizottság támogatja az intézményvezető javaslatát az előterjesztésben foglalt
tartalommal.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről, és aki támogatja
az abban foglaltakat, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 167/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár épületében található melegítő (tálaló)
konyháról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár alagsorában található melegítő (tálaló) konyha elnevezésének és szervezeti
besorolásának megváltoztatását, melyekre az Alsózsolcai Városüzemeltetés szervezeti
átalakításának részeként kerülhet sor.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 31.
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7. Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme térfigyelő kamera elhelyezése
érdekében
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: a Közösségi Ház következő kérelmét ismertette, amely
tartalmazza, hogy az intézmény környezetében a fiatalok különösen a szünetek idején nem
megfelelő magatartást tanúsítanak, randalíroznak, zajonganak, szemetelnek. Ezért és az
intézmény biztonságának növelése érdekében kérte az intézményvezető asszony térfigyelő
kamera kiépítését. A tartalék terhére erre a célra 1 millió forintot javaslunk biztosítani. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság, kérte az elnököt az álláspont
ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalt az előterjesztésben foglalt kérelemről, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szilágyi László polgármester: hozzászólás nem érkezett ezért kérte, hogy aki támogatja,
hogy az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár biztonsági rendszerének térfigyelő kamera
elhelyezésével való kibővítését, és aki hozzájárul, hogy az önkormányzat erre a célra 1 millió
forintot a tartalék terhére biztosítson, valamint felhatalmazza a polgármester a további
szükséges intézkedések megtételére az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 168/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár biztonsági rendszerének térfigyelő kamera
elhelyezésével történő bővítéséről
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja/nem támogatja az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár biztonsági rendszerének térfigyelő kamera
elhelyezésével történő bővítését.
2. A képviselő-testület a megvalósításhoz, kivitelezéshez szükséges forrást a tartalék terhére
biztosítja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
8. A Görgey, Hunyadi, Árpád utcák forgalom csillapításának lehetősége
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: az előterjesztés kapcsán rögzítette, hogy a helyi lakosok előtt
ismert és tapasztalt jelenség a településen érvényes 40 km/h-s sebességkorlátozás
balesetveszélyt jelentő figyelmen kívül hagyása. A Hunyadi utca lakói aláírásukkal igazoltan
fordultak az önkormányzathoz a helyzet kezelése és forgalomcsillapító küszöbök kihelyezése
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érdekében. Fölmerül annak a kérdése, hogy a kerékpárosok hogyan tudják ezeket
biztonságosan leküzdeni, illetve az, hogy az autóknál a küszöbökön történő áthaladás
hanghatással is jár. Az első küszöböt a Közösségi Ház és a Balla telep közé volna célszerű
kihelyezni, a másikat a Hunyadi és Árpád utca találkozásánál tervezték elhelyezni. Így a
hatásokat kellőképpen fel lehet mérni. A két küszöb megépítésének költsége mintegy 700 ezer
forint, amely a tartalék terhére lenne biztosítható. Felkérte a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztésben foglaltakról.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta az előterjesztést és támogatta azt.
dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: lakossági megkeresést kapott,
mely szerint a tervben foglaltaktól eltérően kérik a Hunyadi utcai lassítók elhelyezését. A
Hunyadi utca Árpád utca felé haladó részén fokozottabban szükséges a forgalomcsillapítás, és
az eszközök két helyre történő kiépítése volna szükséges, nemcsak a kereszteződésben.
Módosító javaslata arra vonatkozott, hogy keressék meg a Hunyadi utcai lakosokat és
egyeztessenek velük a forgalomlassító küszöbök helyéről, figyelembevéve, hogy azok
használata valóban jelentős hanghatással jár.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: a felvetés valóban helytálló lehet. Véleménye
ugyanakkor az, hogy ha a lakosok aláírták ezt a kérést, akkor mindenbizonnyal szükségesnek
tartják a megvalósítást. Vagy olyan helyet kell keresni, ahol ez senkit nem zavar, vagy másik
esetben nincs forgalomcsillapítás.
dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: az ismertetetteket a lakosok
jelezték a tervek ismeretében, amit én kötelességemnek eleget téve tolmácsoltam, és
javaslom, hogy ebben a formában ne fogadjuk el az előterjesztésben foglaltakat. Döntsék el a
lakosok egy önálló fórum keretében, hogy hol szeretnék a forgalomcsillapító küszöbök
elhelyezését.
Szabó László képviselő: támogatja dr. Mádai Ákos alpolgármester úr felvetését, mert ismert
arra példa, hogy a küszöbök elhelyezése után aláírást gyűjtöttek azok felszedése érdekében.
dr. Majoros Géza képviselő: kifejezte értetlenségét azzal kapcsolatban, hogy az ülés
közmeghallgatással egybekötött, akkor az érintett lakosok miért nem jöttek el?
dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: tájékoztattam az engem
megkereső lakost, hogy közmeghallgatással egybekötött lesz a mai ülés, és jómagam
javasoltam polgármester úrnak, hogy kerüljön a napirendi pontok közé az adott kérdés.
dr. Majoros Géza képviselő: véleménye szerint a kereszteződésben nem rossz ötlet a
fekvőrendőr elhelyezése, mert legalább így nem mennének bele.
dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: ha a sebességkorlátozást
mindenki betartaná, akkor küszöbökre sem lenne szükség. Kérte, hogy a testület döntsön a
módosító javaslatról.
Fodor Ákos képviselő: javasolta az eredeti tervek tartását, mert lehet ugyan lakossági
fórumokat tartani, de olyan megoldás, ami mindenkinek megfelelő úgysem fog születni. Ez
különben is egy próba, amivel fel lehet mérni a közlekedésre és a lakosokra mért hatást.
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Zsiros Sándor Józsefné képviselő: lehet, hogy az autós egyszer belehajt, mert nem veszi
észre, de utána már igen, és ha 40-nel vagy 50-nel hajt rá valaki, akkor annak nincs akkor
nagy zajhatása. Ismételten kifejezte furcsállja, hogy először aláírásgyűjtésre kerül sor, aztán
pedig jelzik, hogy nem lesz megfelelő a vázolt megoldás.
Szilágyi László polgármester: szavazásra bocsátotta a módosító indítványt, kérte, hogy aki
egyetért azzal, hogy csak a lakosság meghallgatását követően kerüljön kijelölésre a
forgalomlassító küszöbök helye, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 169/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Görgey, Hunyadi és Árpád utcák forgalomcsillapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete nem támogatta, hogy a Görgey, Hunyadi
és Árpád utcák forgalomcsillapítását szolgáló eszközök a lakosság meghallgatását követően
kerüljenek kihelyezésre
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy aki elfogadja az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot, mely szerint a támogatja az érintett utcák forgalomcsillapításának elősegítését, a
szükséges forrást a tartalék terhére biztosítsa az önkormányzat és a polgármestert
felhatalmazza a további szükséges intézkedések megtételére, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 170/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Görgey, Hunyadi és Árpád utcák forgalmának csillapításáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Görgey, Hunyadi és Árpád utcák
forgalom csillapításának szükségességét és lehetőségét megvizsgálva támogatja annak építési
beavatkozással járó elősegítését.
2. A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges forrást a költségvetési tartalék terhére
biztosítja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9. A Fekete István út kiszélesítésének lehetősége
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza

15

Szilágyi László polgármester: az előterjesztésben leírtak szükségessége mindannyiunk előtt
ismert jóideje. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság tárgyalt a kérdésről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság a
kérdést tárgyalta, és támogatja annak elfogadását.
Szilágyi László polgármester: az út kiszélesítése 6 millió forintba kerülne, természetesen ez
is a tartalék terhére volna biztosítható.
Szabó László képviselő: jó, hogy elérkeztünk oda, hogy a Fekete István út kiszélesítése
megvalósulhat, de kérdezte, hogy mivel a mérnökiroda terve 2016-os, miért nem fogott bele
az önkormányzat korábban a kivitelezésbe?
Szilágyi László polgármester: a mindenki előtt ismert okokból az elmúlt időszakban
bizonyos körülmények megnehezítették a munkát, és az adott ügynek mindenképpen le kellett
záródnia, hogy tovább tudjunk haladni.
Szabó László képviselő: örömét fejezte ki, hogy végül elkezdődhet a Fekete István úton is az
út kiszélesítése.
Brünner István képviselő: megkérdezte, hogy ha 2016. szeptember 21-én elkészült a terv,
akkor 22-én mi akadályozta meg a polgármestert és a képviselő-testületet, hogy ezt tárgyalja?
Szilágyi László polgármester: az előterjesztés arról szól, hogy kívánjuk-e az abban leírtakat
megvalósítani. Ha ehhez van hozzászólás, azt várja.
Brünner István képviselő: nincs hozzászólása.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: támogatja a javaslatot, és sajnálja, hogy nem ő tette meg
azt, mint ahogy azt bármelyik képviselő-társa szintén megtehette volna.
dr. Majoros Géza képviselő: kérdezte, hogy a csapadékvíz milyen módon lesz elvezetve?
Szilágyi László polgármester: ismertette a csapadékvíz elvezetésének tervezett módját.
Beszélgetés alakult ki a vízelvezetéssel kapcsolatban.
Szilágyi László polgármester: megkérdezte, hogy van-e további hozzászólás az
előterjesztéshez. Kérte, hogy szavazzanak, és aki elfogadja, hogy a Fekete István út
kiszélesítését célzó beruházást az előterjesztésben foglaltak szerint megvalósítsa az
önkormányzat, és arra a tartalék terhére 6 millió forint összeget biztosítson, és felhatalmazza a
polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 171/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Fekete István út aszfalt burkolatú útjának kiszélesítéséről
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1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Fekete István út aszfalt burkolatú
útjának kiszélesítését célzó beruházást az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja.
2. A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges forrást a költségvetési tartalék terhére, 6
millió forint összegben biztosítja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője: megköszönte a
testület támogató döntését a gyermekek, szüleik és az intézmény nevében.
Szabó László képviselő az ülést 10 óra 42 perckor elhagyta.
A képviselő-testületi ülésen jelenlévő képviselők száma 7 fő.
10. Javaslat a város címeréről, és zászlajáról szóló rendelet megalkotására
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15/a. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: felkérte a jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
Szabó László képviselő 10 óra 46 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben.
A képviselő-testületi ülésen jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: az előterjesztés részletesen tartalmazza a rendeletalkotás
szükségességének elsősorban jogtechnikai indokait. Hasonlóra már korábban is sor került,
alapvetően technikai deregulációról van szó. A rendelet bevezető része így a hatályos
jogszabályoknak megfelelő lesz, elsősorban pontosítások történtek és a rendeletbe
bekerülnének a város fellobogózására vonatkozó szabályok. A hatályos rendelet 1991-es, és
annak bevezető részét önmagában nem lehet módosítani. A megoldás az, hogy az adott
tárgykörben új rendelet alkotásával egyidejűleg a régi rendelet hatályon kívül helyezésre
kerül.
Kérte, hogy a testület fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szilágyi László polgármester: felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt a rendelet-tervezetről és
annak elfogadását javasolja a hatályos rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a rendelettervezetről és aki annak megalkotását a hatályos rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése
mellett támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 15/2017.
(IX. 8.) önkormányzati rendeletét, mely a város címeréről, zászlajáról, ezek használatáról,
valaminta közterületek nemzeti és állami ünnepeken történő fellobogózásáról szól.
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A rendelet a jegyzőkönyv 15/b. sz. mellékletét képezi.
11. Javaslat az
megalkotására

önkormányzati

képviselők

tiszteletdíjáról

szóló

új

rendelet

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16/a. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: az előterjesztés ismertetésére felkérte a tervezetet előkészítő
jegyzőt.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: az imént elfogadott rendelethez hasonló indoka van a
rendelet-tervezet elkészítésének és előterjesztésének. A hatályos jogszabályoknak
megfelelően készült el a rendelet bevezető része, illetve az időközben bekövetkezett
jogszabályváltozásokra tekintettel a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezés
kikerült a szabályok közül. A tiszteletdíjak mértékét és alapján nem változtatnák meg.
A hatályos rendelet 1996-os, azóta számos jogszabály módosult, ezért kell új rendeletet
alkotni, a régi rendelet egyidejű hatályon kívül helyezésével.
Szilágyi László polgármester: felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt a rendelet-tervezetről és
annak elfogadását javasolja a hatályos rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett.
Szilágyi László polgármester: további hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzon a rendelet-tervezetről és aki annak megalkotását a hatályos rendelet
egyidejű hatályon kívül helyezése mellett támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 16/2017.
(IX. 8.) önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv 16/b. sz. mellékletét képezi.
12. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 17/a. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: felkérte a jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a jelenlegi módosítás az SZMSZ-t kis részben érinti
csupán. Erre azért volt szükség, hogy a testület által elfogadott a város zászlajáról szóló
rendelettel az összhang megteremtődjön.
Szilágyi László polgármester: felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét az SZMSZ módosításával kapcsolatban.
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Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az SZMSZ módosítás
tervezetéről és annak elfogadását javasolja a testület részére.
Szilágyi László polgármester: további észrevétel nem hangzott el, ezért kérte a testületet az
SZMSZ módosítás elfogadásáról szóló döntése meghozatalára oly módon, hogy aki egyetért a
módosítással, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 17/2017.
(IX. 8.) önkormányzati rendeletét, mely a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv 17/b. sz. mellékletét képezi.
13. Képviselői indítvány
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: felkérte az indítvány benyújtó képviselőket, hogy
valamelyikük ismertesse a beadványt.
Fodor Ákos képviselő: úgy gondolom, hogy a városüzemeltetés dolgozói maximálisan jól
dolgoznak, évek óta megérdemelnék a béremelést. A városüzemeltetésnél felszabadult bér a
vezető távozása miatt. Tegnap a bizottsági ülésen részletesen tárgyaltunk a kérdésről, ahol
elhangzott, hogy nem a képviselő-testület feladata a kérdésről dönteni. Én úgy gondolom,
hogy a testület ezt megszavazza, akkor a formai dolog megint más kérdés. A 9-10 éve
elmaradt béremelést szeretnénk elérni. Az előterjesztés megfogalmazza a lehetséges
forrásokat.
Szilágyi László polgármester: az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi és városfejlesztési
bizottság, felkérte az elnököt az álláspont ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és azt a döntést hozta, hogy azt nem támogatja, illetve azt
javasolja, hogy ne tárgyalja a testület, mivel az intézményi bérgazdálkodás nem testületi
hatáskör.
Szilágyi László polgármester: valóban, korábban tárgyalt erről a testület. A munkáltatói
döntésen alapuló illetményrészt, ahogy azt az elnevezése is mutatja kizárólag a munkáltatói
jogkör gyakorlója adhatja a munkavállalónak.
dr. Majoros Géza képviselő 10 óra 50 perckor elhagyta az üléstermet.
A képviselő-testületi ülésen jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Szilágyi László polgármester: ha van bérmegtakarítás a színvonalas munkavégzést így
ismerheti el a munkáltató, ez azonban csak egy lehetőség, nem kötelező bérelem.
Hangsúlyozta, hogy ez nem képviselő-testületi, hanem intézményvezetői hatáskör, amelynek
jogszabályokban megszabott eljárásrendje van. Ez a kérdés jogi oldala. Mindemellett
megjegyezte, hogy a városüzemeltetés akkori, korábbi vezetője a költségvetés (így a bérek)
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tervezésekor a saját bérét nem tervezte be. Emiatt eleve a vezetői bért is ki kellett
gazdálkodni. Az intézményvezetői munkakör nem szűnt meg, a megüresedett álláshelyek
feltöltése, vagy üresen hagyásáról való döntés pedig szintén intézményvezetői feladat. Feltette
a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy az előterjesztést vegyék le a napirendről és ne
tárgyalják, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 4 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 172/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
napirendi pont levételéről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
javaslatával egyetértve a napirendi pontot hatáskörének hiányára tekintettel nem tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: évek óta csatlakozunk a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázathoz, tavaly emeltük a támogatás összegét 5.000,- Ft összegre. Nagyságrendileg ez 15
fiatalt érint évente. Mivel a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság határozatképtene volt, ezért a
kérdést csak a pénzügyi bizottság tárgyalta. Felkérte a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
elnökét a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás kérdését, a támogatás odaítélésének
feltételeit, és annak összegét. Az előterjesztésben foglalt tartalommal és a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szilágyi László polgármester: miután további hozzászólás nem volt, ezért ismertette az első
határozati javaslatot, ami szerint Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, és a
képviselő-testület felhatalmazza egyúttal a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 173/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Bursa Hungarica 2018. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
1. Alsózsolca város Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
2. A képviselő-testület felhatalmazza egyúttal a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017. október 2.
Szilágyi László polgármester: ismertette az előterjesztéshez kapcsolódó következő
határozati javaslatot miszerint Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2018. évi
pályázati felhívását a képviselő-testület által meghatározott feltételek alapján az alábbiak
szerint teszi közzé:
az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át nem haladhatja meg,
a jogosult részére megállapított támogatás összege havonta 5.000,- Ft.
Kérte, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az kézfelemeléssel
jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 174/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételeiről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő- testülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2018. évi pályázati felhívását a képviselőtestület által meghatározott feltételek alapján az alábbiak szerint teszi közzé:
az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át nem haladhatja meg,
a jogosult részére megállapított támogatás összege havonta 5.000,- Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: a csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtását követően
15. Az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői pályázata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: mint korábbi pályázati eljárások alapján mindannyiunk előtt
ismert szakértelemmel rendelkező bizottságot kell létrehoznia a képviselő-testületnek, mint a
kinevezési és megbízási jogkör gyakorlójának a benyújtott vezetői pályázatok szakmai
véleményezésére és azokra vonatkozó javaslattételre. A határozati javaslat tartalmazza a
szakértői bizottsági tagok névsorát, a bizottság tagja a jogszabály szerint a jegyző is. Kérte az
előterjesztést előzetesen tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét a kialakított álláspont
ismertetésére.
Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az
előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak az
előterjesztésben foglaltak szerint a szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról és
annak tagjairól. Kérte továbbá, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az
kézfelemeléssel jelezze.
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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 175/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat során
szakértelemmel rendelkező (eseti) bizottságról
1. A képviselő-testület az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői beosztásának
betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint az e törvénynek a szociális,
valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdése alapján eseti bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- Molnár Ildikó, A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának
szakmai referense,
- Marcsikné Orosz Emese jegyző,
- Dr. Mádai Ákos alpolgármester, ügyvéd.
Az eseti bizottságnak és tagjainak megbízatása a nyertes pályázó kinevezésével, megbízásával
egyidejűleg megszűnik.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
16. Nagy Attila pedagógus kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: röviden ismertette az előterjesztésben foglalt kérelmet és
annak indokát, majd felkérte a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatásra javasolja a kérelmet.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy aki egyetért az előterjesztésbeli kérelem
támogatásával az kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 176/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
Nagy Attila pedagógus által a Sportcsarnok térítésmentes használata tárgyban
benyújtott kéreleméről
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a bérleti díjkedvezmények 2017. évi
megállapításáról szóló 202/2016. (XII. 15.) Kt. határozat alapján a 2017/2018. tanév végéig a
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Benedek Elek Tagiskola tanulói számára térítésmentesen heti 4 órában biztosítja a
Sportcsarnok használatát labdarúgás céljából.
2. Felhívja a képviselő-testület a kérelmezőt, hogy az igénybevétel részleteiről az
intézményvezetővel egyeztessen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
17. A Kossuth út 108. szám alatti ingatlanon játszótér kialakítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza
Szilágyi László polgármester: a játszótér kialakítására szolgáló ingatlanon a területrendezés
folyamatban van. Az előzetes tervek szerint a játszótérnél parkoló kerülne kialakításra, az
kerítéssel lenne körbevéve, a kapuja a Petőfi utcára nyílna. Kérem a játékokbeszerzéséhez és
telepítéséhez a testület támogatását. Ennek a kerete mintegy 20 millió forint lehetne. Felkérte
a pénzügyi bizottság elnökét a bizottsági javaslat ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak elfogadását javasolja a 20 millió forintos
keretösszeg biztosításával a tartalék terhére.
Szilágyi László polgármester: megállapította, hogy további észrevétel, javaslat nem érkezett,
ezért szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, hogy aki elfogadja az előterjesztésben foglaltakat,
az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 177/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
az Alsózsolca, Kossuth út 108. szám alatti ingatlanon kialakítandó játszótéri
játszóeszközök beszerzésének és telepítésének pénzügyi forrásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 108.
szám alatti ingatlanon tervezett játszótér kialakítása során a játszótéri eszközök beszerzéséhez
és telepítéséhez szükséges forrást (20 millió forint) a költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
18. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: utolsó napirendi pontként ismertette a két ülés közt eltelt
időszak legfontosabb eseményeit. Május 18-án volt az előző munkaterv szerinti ülés. Június
2-án ismertette az országgyűlési képviselő asszonyunk a hivatal előtti sajtótájékoztatón azokat
a pályázatokat, amiken önkormányzatunk sikeresen megnyert. Az egyik a komplex
együttműködési pályázat, melynek összege 390 millió forint, ennek támogatása 270 millió
forint. A következő a leromlott városi területek rehabilitációja, 495 millió forint, amire 350
millió forintot kaptunk. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - a pályázott
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395 millió forint helyett 281 millió forintot kaptunk. Mindez a pályázatok átdolgozásával jár.
Szerződést eddig a komplex együttműködési programról kötöttünk. 900 millió forintról van
szó, amelynek java részét a halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatására kaptuk. Július
3-án került sor a temető falában az 56-os emléktábla avatására. Július 28-án került átadásra a
2. sz. Óvoda megújult épületrésze, amelyre a benyújtott pályázatunk nem nyert, ezért az
önerőből valósult meg. Az anyagköltség 940 ezer forint volt, a városüzemeltetés és az óvoda
dolgozói aktívan résztvettek a munkálatokban.
dr. Majoros Géza képviselő 11 óra 12 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben.
A képviselő-testületi ülésen jelenlévő képviselők száma 8 fő.
Szilágyi László polgármester: Augusztus 28-án kezdődtek meg a játszótér kialakításához
szükséges bontási tereprendezési munkálatok. A szomszédos garázs megvételét még várat
magára. Augusztus 29-én került sor a Herman Ottó út műszaki átadás-átvételére. Folyamatos
probléma a kóbor kutyák befogása, a városüzemeltetés az állatok befogására, elszállítására új
céget igyekezett felkutatni, eddig 21 kutyát vittek el. Sajnos egyre kevesebb állatot képesek a
szakemberek a törvényi előírások miatt befogni és elhelyezni. Augusztus 29-én tájékozódtam
az újságból az alsózsolcai útépítésről, sajnálom, hogy mindezt a médiából kell megtudnunk. A
gyalogátkelőhelyek létesítéséhez megérkezett az ÉMÁSZ jóváhagyása. Szeptember 6-án
értesültünk arról, hogy az önkormányzati étkeztetés fejlesztési támogatási pályázat 47 millió
forint összegű támogatásban részesül, az önrész 7 millió forint. 9,5 millió forint fordítható
eszközbeszerzésre, 30,5 millió forint építési céllal használható fel. Tájékoztatom a testületet,
hogy a 3. sz. iskola épületét a tankerület 2017. október 1-jével a vagyonkezelésből visszaadja,
de a feladatellátást szolgáló tárgyi eszközökre igényt tart továbbra is. Az Ámbédkar Iskola is
felmondta július utolsó napjával a bérleti szerződést, így az épület teljes mértékben kiürül. Az
októbertől induló közfoglalkoztatásba kerülnek bele azok az eszközök, amiket a 3. sz. iskola
alsó részének a kialakítására szántunk. Fontos még, hogy a mérőórákat külön kell választani
egymástól, mivel jelenleg csak egy van. Bejelentés érkezett a szolgálati lakással kapcsolatban,
amelynek a tetőszerkezete rendkívül rossz állapotban van. A városüzemeltetés felmérte a
helyzetet időközben, és a rendbetételére árajánlatot kellene kérni.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése a tájékoztatót illetően. Mivel ilyen
nem érkezett, kérte, hogy aki elfogadja az ismertetetteket, az kézfelemeléssel jelezze
egyetértését.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 178/2017. (IX. 7.) Kt. határozata
a polgármester tájékoztatójáról a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb
eseményeiről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a
képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: mivel közmeghallgatással egybekötött testületi ülésről van
szó, ezért Boldizsár László Bartók Béla út 15. szám alatt élő lakos levelét olvasta fel, amire
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maga a levélíró kérte meg. A levél a Bartók Béla út 13. szám alatti ingatlanon fennálló
áldatlan állapotokról szól. A levélíró kérte a részletezettek felszámolása érdekében az
önkormányzat intézkedését. Rögzítette, hogy a polgármesteri hivatal abban az esetben járhat
el, ha oda bejelentés érkezik, az önkormányzatnak erre nincs lehetősége. Megvan a dolgok
elintézésének a maga hivatalos útja, önkényesen nem tehet senki lépéseket, az a tulajdonjog
sérelmét jelentené. Természetesen a szükséges kezdő lépéseket az ügyben megtesszük.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a hivatalhoz érkezett bejelentéseket természetesen
kivizsgáljuk, és megtesszük a szükséges és lehetséges lépéseket az orvoslás érdekében.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: évek óta ismert és fennálló problémáról van szó.
Véleménye szerint érdemes volna kideríteni, hogy az adott ingatlan nincs-e már a
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a Vagyonkezelő valamennyi esetben eleget tesz a részére
küldött felszólításnak. A kérdéses ingatlan véleménye szerint nincs a vagyonkezelő
tulajdonában. Az eljárást le fogjuk folytatni mindenképpen.
Szilágyi László polgármester: felhívta a figyelmet a 3. Kemencés Napra, amely szeptember
10-én 16 órától kerül megrendezésre a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán. Mindenkit
szeretettel várnak. A következő testületi ülés 2017. november 16-án lesz.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő: felhívta a figyelmet az utak rossz állapotára és arra, hogy
ha kátyúzni szeretne az önkormányzat, arra elég kevés idő áll rendelkezésre az évben, ezért
azokat érdemes volna mihamarabb elkezdeni.
Szilágyi László polgármester: Megköszönte a képviselő-társainak a munkájukat és
utólagosan köszöntötte és elköszönt a televízió nézőitől.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 11 óra 22
perckor bezárta.
K.m.f.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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