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21/2017. sz. jegyzőkönyv 

 

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről, mely 2017. október  2-án, hétfőn   08 óra 00 perckor kezdődött  

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos  társadalmi megbízatású 

alpolgármester,  Fodor Ákos,  Ráki István, Kurucz Attiláné és Zsiros Sándor Józsefné 

képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma  6 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Távollétét nem jelezte: Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester, Dr. Majoros 

Géza, 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 vezetője,  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 

vezetője  

 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy 6 fő 

képviselő jelenlétével az ülés határozatképes.  Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat egészítsék ki azzal,  hogy  5. napirendi pontként tárgyaljanak Javaslat a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet kiegészítéssel történő módosításáról, 

melynek  előadója a  jegyző. Az előterjesztés a testületi ülés előtt pótanyagként kiosztásra 

került. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérte, hogy 

támogassák a napirendi pont felvételét. 

 

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

A testület 6  igen  szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2017. (X. 2.) Kt. határozata 

napirendi pont felvételéről  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szerint a képviselő-testület 

napirendje kiegészül, 5. napirendi pontként tárgyal a „Javaslat a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló rendelet kiegészítéssel történő módosítására” szóló előterjesztésről, 

rendelet módosításáról. A napirendi pont  előadója a jegyző. A rendelet módosítással 

kapcsolatos előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szilágyi László polgármester:   indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontok közül „Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 10. sz. módosítása” tárgyú előterjesztést  tárgyalja úgy a testület,   hogy azt 

a Humánpolitikai és Jóléti  Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 

 

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

A testület  6  igen  szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének  180/2017. (X. 2.) Kt. 

határozata a napirend pont megtárgyalásáról 

  

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

szereplő napirendi pontok közül  „Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának 10. sz. módosítása” tárgyú előterjesztést  tárgyalja úgy 

a testület,   hogy azt a Humánpolitikai és Jóléti  Bizottság határozatképtelenség miatt nem 

tárgyalta. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester:  javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 

kerüljenek tárgyalásra a kiegészítéssel együtt. 

 

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

A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét  az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d: 

 

1./ Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 

     Előadó: polgármester   

 

 2./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

     Megállapodásának 10. sz. módosítása 

     Előadó: polgármester 

      
3./ A Közösségi Ház és Könyvtár tükrös termének használata iráni kérelem  

      Előadó: polgármester 

 

4./ Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetői megbízásról szóló határozat kiegészítése 

      Előadó: polgármester 

 

5./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet kiegészítéssel történő  

     módosítására 

      Előadó: jegyző 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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1./ Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 

 

  Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: a víziközmű-szolgáltatásról szóló  törvény és a vonatkozó 

jogszabályok előírásai alapján, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási 

Hivatal útmutatójának figyelembevételével a Borsodvíz Zrt. 2016. évben elkészítette a 

település víziközmű rendszerének 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét, 

amelyet a MEKH elfogadott. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítás – 

pótlási tervrészében a 2017. évre vonatkozóan szereplő egyes tételek módosítása vált 

szükségessé. A vonatkozó jogszabályi előírás szerint a rövid távú, 2017. évre vonatkozó terv 

módosítása a MEKH tájékoztatásával, vagy előzetes jóváhagyásával hajtható végre, így a 

korábban elfogadott terv módosítását a MEKH felé ismételten be kell nyújtania az 

önkormányzatnak. A tervmódosításban szerepel a Vay telepi szennyvízátemelő távfelügyeli 

rendszerbe történő beillesztése, a Vay telepi szennyvízátemelőhöz 2 db szivattyú beszerzése 

és törlésre kerül Alsózsolca város gravitációs szennyvízelvezető hálózatán található 1 db 

beton tisztító akna felújítása a Széchenyi utcánál. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalt az előterjesztésről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság 

elfogadásra javasolta a Gördülő Fejlesztési Terv módosítását. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a terv módosításáról a határozati 

javaslat szerint. 

 

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

A testület  6  igen  szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének   181/2017. (X. 2.) Kt. 

határozata a 2017-2031. időszakra vonatkozó, módosított Gördülő Fejlesztési Terv 

beruházási, valamint felújítási pótlási tervrészének jóváhagyásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017-2031. időszakra vonatkozó, 

módosított Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási – pótlási tervrészeit 

megismerte, annak az előterjesztés szerinti tartalmával egyetért és elfogadja, az abban 

foglaltak végrehajtását javasolja. 

 

A 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervének módosítását az 

Alsózsolca város Önkormányzat megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) 

Borsodvíz Zrt. készítette el. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

http://www.mekh.hu/
http://www.mekh.hu/
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2./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

     Megállapodásának 10. sz. módosítása 

 

  Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásából Arnót település kiválálását jelezte. 

Ahhoz, hogy 2018. január 1. napjától Arnót község kiválhasson a házi segítségnyújtás 

feladataiból a társult önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. Kérte, 

hogy támogassák a Társulási Megállapodás 10. sz. módosítását, az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodást az előterjesztés melléklete szerint. 

 

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

A testület  6  igen  szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének   182/2017. (X. 2.) Kt. határozata 

az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának 10. sz. módosításáról 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 10. sz. módosítását a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja.  

2. A képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.  

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás és 

az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 

 
A Társulás Megállapodás 10. sz. módosítása a jegyzőkönyv 4/a. sz. melléklete, az egységes 

szerkezetbe foglalt  Társulás Megállapodás  4/b sz. melléklete. 

 

3./ A Közösségi Ház és Könyvtár tükrös termének használata iráni kérelem  

 

  Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

kérelemmel fordult a testület felé, hogy a Közösségi Ház és Könyvtár tükrös termét 

térítésmentesen biztosítsák néptáncoktatás céljából a 2017/2018-as tanévben szorgalmi időben 

hétfőn és szerdán 13 órától 16 óráig. A terem bérlésével kapcsolatosan a Közösségi Ház és 

Könyvtár vezetőjével egyeztetett az iskola igazgatója.  A néptánc oktatása évek óta folyik 

Alsózsolcán, de ezidáig a Benedek Elek  Tagiskolában  történt a tánc oktatása. A Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a napirendi pontról. 

 

Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság 

egyhangúlag támogatta, hogy a kérelemnek helyt adva térítésmentesen biztosítsák a termet a 

táncoktatáshoz. 
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Közösségi Ház tükrös termének 

használata iránti kérelemről az elhangzottak szerint. 

 

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

A testület  6  igen  szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének   183/2017. (X. 2.) Kt. határozata 

a Közösségi Ház és Könyvtár tükrös termének a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti 

Iskola által történő használatáról a 2017/18-as tanév folyamán 
 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár tükrös 

termének térítésmentes használatát biztosítja a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 

részére a 2017/2018-as tanévre a  néptánc oktatás céljára, szorgalmi időben hétfőn és szerdán 

13 órától 16 óráig. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:     polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

4./ Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetői megbízásról szóló határozat kiegészítése 

      

  Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: a testület a 154/2017. (VIII. 23.) Kt. határozatában döntött 

arról, hogy a Városüzemeltetés ideiglenes vezetésével Horváth-Anka Máriát bízza meg, a 

155/2017. (VIII. 23.) Kt. határozatával pedig az intézmény 2017. december 31. napjával 

jogutódlással történő megszüntetéséről. A vezetői adatok törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez azonban az Államkincstárnak nem megfelelő a két testületi döntés együttese, 

ezért javasolta, hogy a 154/2017. (VIII. 23.) Kt. határozatot a változásbejegyzési eljárás 

meggyorsítása érdekében egészítsék ki  és kerüljön abba is a 2017. december 31-i záró 

időpont. Kérte, hogy a határozati javalatban foglaltak szerint  döntsenek, melyet ismeretetett.  

 

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

A testület  6  igen  szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  184/2017. (X. 2.) Kt. határozata 

az Alsózsolcai Városüzemeltetés (magasabb) vezetői beosztás ideiglenes betöltésére való 

megbízásról szóló 154/2017. (VIII. 23.) Kt. határozat kiegészítéssel történő módosításáról 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai Városüzemeltetés 

(magasabb) vezetői beosztás ideiglenes betöltésére való megbízásról szóló 154/2017. (VIII. 

23.) Kt. határozatát kiegészíti akként, hogy a vezetői megbízás 2017. december 31. napjáig 

tart. 

 

2. A határozat egységes szövege az alábbira módosul: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. augusztus 23. napjától kezdődő 

hatállyal megbízza Horváth-Anka Máriát közalkalmazotti jogviszonya mellett az Alsózsolcai 

Városüzemeltetés (magasabb) vezetői feladatainak ellátásával, ideiglenes jelleggel, 2017. 

december 31. napjáig. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet kiegészítéssel történő  

     módosítására 

 

  Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület 2017. június 23-án fogadta el a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A rendeletet az  egyes 

eljárási típusokhoz kapcsolódó határidők  és a tájékoztatási módok szempontjából 

átláthatóbbá, pontosabbá célszerű tenni, ezért javasolják a rendelet kiegészítését a 2. § (4) 

bekezdésével és az 1.  melléklettel. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az 

előterjesztésről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság 

támogatta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását az 

előterjesztés szerint. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy fogadják el a partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 12/2017. (VI.23.)  önkormányzati rendelet módosítását a rendelet-tervezet szerint.  

 

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

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca Város 

Önkormányzat képviselő-testületének  18/2017. (X.3.)  önkormányzati rendeletét a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv   8. számú melléklete tartalmazza. 

 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést  08 óra 13 

perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese 

                polgármester                                                                     jegyző 
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            Koczka Imréné 

        jegyzőkönyvvezető 


