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25/2017. sz. jegyzőkönyv 

 

 

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott  munkaterv szerint képviselő-

testületi ülésről, mely 2017. december 01-én csütörtök 09 óra 00 perckor kezdődött  

 

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

alpolgármester, Brünner István, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné,   Ráki István, Szabó László, 

Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma  8 fő), 

Marcsikné Orosz Emese jegyző   

 

Távolmaradását jelezte:. Dr. Majoros Géza képviselő-testületei tag 

 

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 vezetője,  az Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai 

Rendőrőrs vezetője,  képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai,  

 

Meghívottként jelen vannak: Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 

vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője 

 

Érdeklődőként megjelent:  1 fő  

 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a megjelenteket és  megállapította, hogy 8 fő 

képviselő jelenlétével az ülés határozatképes.  Javasolta, hogy a vegyék fel a 12.  napirendi 

pontként  a KSC kérelmét.  

 

Szabó László képviselő-testületi tag: kérte, hogy a munkaterv szerinti ülésen tárgyaljanak a 

KSC kérelméről. 

 

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy támogassák a napirendi pont felvételét. Az 

előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.  

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület 5   igen és 3 nem  szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2017. (XII.01.) Kt. 

határozata napirendi pont felvételéről  

 

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

napirendje kiegészül, 12. napirendi pontként tárgyal  „KSC kérelme” tárgyú előterjesztésről. A 

napirendi pont  előadója a polgármester. Az előterjesztésről tárgyalt a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 

A testület 8  igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d : 
 

1./ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

     Előadó: polgármester 
 

2./ Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt  

     alapító okiratnak az elfogadása, jóváhagyása 

     Előadó: polgármester 

 
3./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása és az egységes 

     szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei  

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

     rendeletének a módosítása 

     Előadó: jegyző 

 

5./ Orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása felsőzsolcai telephellyel 

     Előadó: polgármester 

 

6./ A Fekete István út kiszélesítése 

     Előadó: polgármester 

 

7./ Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületének kérelme 

     Előadó: polgármester 

 

8./ Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő hulladékgazdálkodási integráció  

     megvalósulásához szükséges döntések meghozatalára 

     Előadó: polgármester 

 

9./ Az Alsózsolcai Metodista Roma Gyülekezet pénzügyi támogatás iránti kérelme 

     Előadó: polgármester 

 

10./ Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  9/2015. (IX.04.)   

      építményadóról szóló  rendeletének módosítása 

      Előadó: jegyző 

 

11./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár SZMSZ módosítási kérelme 

      Előadó: Lengyel-Béres Klára intézményvezető 

 

12./ KSC kérelme 

     Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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1./ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal ismételten felhívással élt a 

képviselő-testület felé, miszerint  a 2017. április 25-én megtartott ülés  jegyzőkönyvét 

felülvizsgálta és megállapította, hogy az SZMSZ 2. számú függelékének tartalma , mely az 

alpolgármesterek nevét és jogállását rögzíti- nem a törvényi előírásoknak megfelelő. A 

benyújtott törvényességi felhívás lényege, hogy a kormányhivatal álláspontja szerint a 

képviselő-testületnek 2017. április 6. napjától 3 megválasztott alpolgármestere van és a 

függelék a megválasztott alpolgármesterek között nem tünteti fel alpolgármesterként csak a 

képviselő-testület tagjai közül megválasztott társadalmi megbízatású és a külsős, társadalmi 

megbízatásúként megválasztott alpolgármester személyét. Ez ügyben a kormányhivatal már 

2017. május 25. napján törvényességi felhívást intézett a képviselő-testülethez. A testület 

döntése az volt, hogy a volt főállású alpolgármester munkaügyi peres eljárásának lezárásáig 

nem módosíthatja az SZMSZ-t, majd a jogerős bírósági döntés után újra tárgyalják az ügyet, a 

testület nem fogadta el a törvényességi felhívást.  A Kormányhivatal a Kúriához és a 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz is kereset nyújtott be, a Munkaügyi Bíróság 2017. 

november 22. napján megtartott tárgyalásán a kormányhivatal keresetét elutasította és 30.000,- 

Ft perköltség megfizetésére kötelezte. Javasolta, hogy a  Kormányhivatal ismételt  

törvényességi felhívására erősítsék meg korábbi döntésüket, fenntartva azt, hogy a Kúrián 

folyamatban lévő nemperes eljárás lezártáig a képviselő-testület részéről az említett határozat 

kiegészítése nem lenne jogszerű, vagy az eredményezne jogszerűtlen helyzetet. Az 

előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság úgy foglalt állást, a jogkérdés 

végleges tisztázásáig érdemi lépést az ügyben ne hozzanak. A bizottság álláspontja, hogy  a 

törvényességi felhívásban foglaltakkal nem értenek egyet. 

 

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy a bizottság elnöke az ügy 

döntéshozatala előtt milyen mértékben tájékozódott. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke:  a Kormányhivatal az érintett ügyben 

keresetet nyújtott be  a Kúriához és a  Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.  A Munkaügyi 

Bíróság a kormányhivatal keresetét már elutasította, de a Kúrián még nem született döntés.  

Ezért javasolták a bizottsági ülésen,  a Kúrián folyamatban lévő nemperes eljárás lezárultáig a 

képviselő-testület végleges döntést ne hozzon. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a jogkérdés végleges 

tisztázásáig érdemi lépést az ügyben ne hozzanak és az előterjesztésben foglaltak szerint ne 

változtassák meg korábbi testületi döntésüket. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  6  igen   szavazattal  és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének   208/2017. (XII.1.) Kt. 

határozata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ismételt törvényességi 

felhívására adandó egyet nem értését kifejező válaszáról 
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Alsózsolca Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal által törvényességi felhívással támadott, az SZMSZ 2. sz. függelékének 1. 

pontját megállapító önkormányzati határozatot a nemperes eljárással érintett, Kúria előtt 

folyamatban lévő eljárását érintő önkormányzati rendelettel összefüggésben hozott 

állásfoglalásig a Kormányhivatal által törvénysértőnek tartott  döntését  nem változtatja meg. 

A testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő:       azonnal 

 

2./ Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe  

     foglalt  alapító okiratnak az elfogadása, jóváhagyása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: a testület a 155/2017. (VIII.23.) Kt. határozatában döntött a 

Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetéséről és az ehhez kapcsolódó további 

kérdésekről. A változások  érintik az intézmény nevének módosítását  „Alsózsolcai 2. sz. Óvoda 

és Konyha” és feladatiban bekövetkezett változásokat. A 2. sz. Óvoda tekintetében a módosító 

okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a változások tekintetében jóvá kell 

hagyni a testületnek. Az előterjesztést tárgyalta a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság. 

 

Ráki István a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság támogatta az óvoda 

elnevezésének módosítását, valamint az alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat  jóváhagyását.  

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak  az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda 

elnevezésének módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

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

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  209/2017. (XII.1.) Kt. határozata 

az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda elnevezésének módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 124. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2018. január 1. napjától jóváhagyja az 

Alsózsolcai 2. sz. Óvoda elnevezésének „Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha”-ra történő 

módosítását. 

 

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

megtételére. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak  az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító 

okiratának módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

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

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 210/2017. (XII.1.) Kt. határozata 

az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító 

okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által 

vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Az Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda módosító és  egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a 

jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak  arról, hogy az Alsózsolcai 2. sz. 

Óvoda elnevezésének módosításával és  az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat alapján 

a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások 

bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére a polgármestert hatalmazza fel a testület.  

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  7  igen   szavazattal  és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 211/2017. (XII.1.) Kt. határozata 

az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda  elnevezésének módosításával és az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okirat ügyében a polgármester felhatalmazásáról a szükséges intézkedések 

megtételére  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda elnevezésével 

kapcsolatos  és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadását követeőn a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

3./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása és az egységes 

     szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása 
 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 
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Szilágyi László polgármester: a Közösségi Ház alapító okiratának átdolgozása a 

Városüzemeltetés megszüntetése és az intézményben található alagsori, jelenleg melegítő  

konyha elnevezése  miatt vált szükségessé. Pontosításra került az intézmény 

alaptevékenységének részletezése az ágazati jogszabályoknak megfelelően, feltüntetésre került 

az intézmény alapításának dátuma és felvételre került új kormányzati funkciószám. Az 

előterjesztést tárgyalta a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság. 

 

Ráki István a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság támogatta az intézmény 

alapító okiratának módosítását a határozati javaslat szerint. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Közösségi Ház alapító okiratának 

módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen    szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 212/2017. (XII.1.) Kt. határozata 

az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratáról 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai Közösségi Ház és 

Könyvtár alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által 

vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár módosító és  egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okirata a jegyzőkönyv 5/a. sz. melléklete 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

4./ Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei  

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

     rendeletének a módosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: az SZMSZ módosítása a Városüzemeltetés jogutódlással 

történő megszüntetése, Demkó Dóra alpolgármester lemondása és a 2017. év folyamán 

megalkotott önkormányzati rendeletekhez kapcsolódóan vált szükségessé. Az SZMSZ 

módosításhoz kapcsolódó változtatásokat tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az előterjesztésről és 

elfogadásra javasolták az SZMSZ  2., 7. és 8. számú függelékének módosítását, valamint a 

rendelet módosítását.  
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2.sz. függelék módosításáról, mely 

az alpolgármesterek névjegyzékét tartalmazza és a változások miatt módosítani szükséges. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  7  igen  szavazattal és 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 213/2017. (XII.1.) Kt. határozata  

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei 

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

2. számú függelékének módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. 

számú függelékének módosítását az alábbiak szerint: 

 

„2. számú függelék  

ALSÓZSOLCA VÁROS ALPOLGÁRMESTERE  

 

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

társadalmi megbízatású alpolgármester”. 

 

Felelős:      jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az SZMSZ 7. számú függelékének  

2018. január 1. napjától történő módosításáról.  A függelékben az Önkormányzat képviselő-

testülete által alapított intézmények felsorolása található. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  7  igen  szavazattal és 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének   214/2017. (XII.1.) Kt. határozata  

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei 

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

7. számú függelékének 2018. január 1. napjától történő módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. 

számú függelékének 2018. január 1. napjától történő módosítását az alábbiak szerint: 

7. sz. függelék 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete által alapított intézmények 

 

- Fekete István Óvoda és Bölcsőde Alsózsolca, Fekete István út 7. 

- Alsózsolcai 2. sz. Óvoda Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168-170. 

- Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

- Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. 

- Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Alsózsolca, Görgey Artút út 1. 

Felelős:     jegyző 

Határidő: 2018. január 1. 
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Szilágyi László polgármester: hogy döntsenek az SZMSZ  8. számú függelékének  2018. 

január 1. napjától történő módosításáról. A függelékben az Önkormányzat 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása található. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  7  igen  szavazattal és 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 215/2017. (XII.1.) Kt. határozata  

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei 

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

8. számú függelékének 2018. január 1. napjától történő módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8. 

számú függelékének 2018. január 1. napjától történő módosítását az alábbiak szerint: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start - munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130      Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

061020 Lakóépület építése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072420 Egészségügyi, laboratóriumi szolgáltatások 

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

102031 Idősek nappali ellátása 

      096025      Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

      102031 Idősek nappali ellátása 

      102032 Demens betegek nappali ellátása  

104030      Gyermekek napközbeni ellátása 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035      Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037      Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatás 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő: 2018. január 1. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy fogadják el az SZMSZ módosítását a rendelet-

tervezet szerint.  

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  és 1 tartózkodással elfogadta 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  21/2017. (XII.1.)  önkormányzati 

rendeletét,  mely a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv   6/a.  számú melléklete tartalmazza. 

 

5./ Orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása felsőzsolcai telephellyel 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7.  számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: az egészségügyi alapellátásról szóló  törvény  szerint a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásról. Az önkormányzat jelenleg 4 település önkormányzatával  a 

Mobil-Med Kft-vel kötött szerződés alapján gondoskodik az ügyeleti ellátásról, mely    

szerződést a Kft. 2017. december 31. napjával felmondta, így az ügyeleti ellátás 

megszervezéséről az önkormányzatnak 2018. január 1. napjától gondoskodnia kell. Az október 

17-ei testületi ülésen  döntött a testület a  Dr. Székely Aranka orvos által szervezendő  orvosi 

ügyelethez történő csatlakozásról. A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal az orvosi ügyeleti 

ellátására  egészségügyi szolgáltatókat  keresett meg. A legkedvezőbb ajánlatot a KH-

MEDworks Egészségügyi Oktató, Szolgáltató Kft adta 40 Ft/fő/hó összeggel és javasolták, 

hogy az önkormányzatok kössenek a Kft-vel megállapodást. Alsózsolca ezidáig 30,- Ft-ot 

fizetett lakosonként, 2017. január 01. napjától visszamenőleg ez 50,- Ft/fő/hó összeget fizettek 

volna. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és figyelembe véve a kialakult helyzetet javasolták a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadását. Amennyiben a testület ragaszkodna ahhoz, hogy Dr. Székely 

Aranka orvos lássa el az ügyeleti feladatokat úgy, hogy a többi település már kinyilvánította 
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szándékát, hogy a kedvezőbb árajánlatot tevő Kft-t választják, egyedül maradna a település 

döntésével. Kérte, hogy a szerződés megkötésekor fogalmazódjon meg annak a lehetősége, 

hogy amennyiben a szolgáltatással nem lesznek megelégedve a szerződést felbonthatják, 

kereshetnek más szolgáltatót. Kétségei voltak afelől, hogy ugyanolyan  színvonalon látják-e 

majd el a feladatot úgy, hogy a Kft-nek nincsenek szakemberei. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy  az önkormányzat a  KH-

MEDworks Kft-vel kössön szerződést az orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról a határozati 

javaslatban foglaltak szerint. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen  szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 216/2017. (XII.1.) Kt. határozata 

a KH-MEDworks Egészségügyi Oktató, Szolgáltató Kft- vel (3527 Miskolc, Váltó utca 21.)  

kötendő megállapodásról – az egészségügyi alapellátáshoz kacsolódó  orvosi ügyeleti 

ellátás biztosításáról  

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja  a KH-MEDworks 

Egészségügyi Oktató, Szolgáltató Kft-vel az alapellátáshoz kapcsolódó felsőzsolcai 

székhellyel működtetendő orvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyában kötendő megállapodást  

2018. január 1. napjától. 

 

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

megtételére és a megállapodás aláírására abban az esetben, ha a megállapodásban érintett 

valamennyi település önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az 40,- Ft/lakos/hó 

összegű díjfizetési kötelezettséget.  

 

3. A testület a 194/2017. (X.17.) Kt határozatát visszavonja. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ A Fekete István út kiszélesítése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: a testület a szeptember 7-ei ülésén  döntött a Fekete István út 

kiszélesítésének lehetőségéről. A munkálatok megkezdése előtt, a felméréseket követően 

kiderült, hogy az árok felé eső útpadka megsüllyedt, ezért választani kellett, hogy nem a 

tervezettek szerint kerül kivitelezésre a beruházás, vagy a költségek emelkedtek volna meg. 

Egyeztettek a műszaki szakemberrel és úgy döntöttek, hogy a korábban már szóba kerültek 

szerint a másik oldal felé terjeszkednek, ahol biztosabb a talaj.  A járda szélesebb, a járda és az 

útfelület között „K” szegély biztosítja a kerékpárosok, a babakocsik és a kerekes székesek 

számára az átjárást a járda és az út között, illetve ezen az útszakaszon a gépjárművek is elférnek 

és a   baloldalon pedig zúzottköves útpadka került megvalósításra. Az eddigi visszajelzések 

szerint   a  díszfák ültetésével, a szélesített  térkövezett járdával egy európai szintű megoldásnak 

tartják a beruházást. Kérte a testületet a Fekete István út kiszélesítésével kapcsolatos beruházás 

előterjesztés szerinti elfogadására.  
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Szabó László képviselő-testületi tag: felvetette, hogy először a módosító javaslatot kellett 

volna megtárgyalni, utána kellett volna a kivitelezést elvégezni. 

Szilágyi László polgármester: a testület döntött a megoldási lehetőségről, ám hogy a terv 

szerint nem lehetett megvalósítani, ezért alakult ki a megvalósítható beruházás. A költségkeret 

ezzel a megoldással nem került túllépésre. Ami a beruházás célja volt, azt megvalósították. 

 

Szabó László képviselő-testületi tag: a beruházás célja az lett volna, hogy a kanyarban 

elférjenek, de ezzel a megoldással ugyanaz a probléma megmaradt, véleménye szerint az 

útfelújítás „pénzkidobás” volt. Javasolta, hogy az előterjesztést ne támogassák. Kérte, hogy a 

jövőben a beruházások megkezdése előtt a tervező, vagy a  kivitelező jelenjen meg. 

 

Szilágyi László polgármester: említést tett arról, hogy képviselő-társuk egyeztetett a műszaki 

ellenőrrel és a kivitelezővel és abban a tervben nem szerepelt a bitumenezés. Abban a tervben 

volt egy szikkasztó árok, tároló építésének a leírása, annak révén hogy nagyvízi meder építési 

engedély köteles. Abban a tervben amit képviselő javaslatára  elfogadtak sincs meghatározva 

hogy hová épül a szikkasztó, hiszen csak az út az önkormányzaté. Ebben a tervben, ami a 

szemrevételezést követően keletkezett leírja a mérnök, hogy a csapadékvíz elvezető árok 

azokkal az elemekkel volna megvalósítható, amelyekből egy darabot nem készítettek, pedig 

rendelkezésre állt. Ez egy tervmódosítás, amely az útfelület biztonságot kialakításához javasolt 

elfogadásra. 

 

Szabó László képviselő-testületi tag: véleménye, hogy egy ilyen megvalósításnál  a testület 

állásfoglalását kell először kikérni. 

 

Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: tapasztalata az, hogy nem kell és nem is tisztje 

a testületnek a polgármester munkájába beleszólni. A műszaki megoldásokat hozzáértő 

emberek véleményére alapozva kell megvalósítani. A beruházások esetén előfordulhat, hogy 

menetközben derül ki, hogy más megoldást kell választani és ebben az esetben a 

polgármesternek engedni kell, hogy hatáskörében eljárva, mozgásteret biztosítva hogy ebben 

önállóan döntsön. Semmi rosszat nem tett – elkészült egy út. Az utcákat nem a testület alakította 

ki, a településen 50-80 éve ilyen keskenyek, avagy szélesek, vannak korlátok, melyeken belül 

kell mozogni, nem kell ilyen dolgokért bírálni. Példának hozta fel a bizottsági ülésen 

elhangzottakat, hogy a KSC elnöke mindenben önkényesen döntött, nem kérte ki a testület 

véleményét, holott a terület az önkormányzat tulajdonában van. Nem kell szemére vetni 

dolgokat, hiszen a beruházás megvalósult, nem lépték túl a beruházásra szánt összeget. Örülni 

kell, hogy végre megoldás született a Fekete István utcával kapcsolatosan.  

 

Szabó László képviselő-testületi tag: lakossági jelzés érkezett feléjük, hogy ugyan úgy nem 

lehet elférni az úton, mint  régebben. Ezt az utat már korábban rendbe kellett volna tenni, hiszen 

2014-ben is költöttek erre az útszakaszra. Olyan utat kellene építeni, amelyet sok éven keresztül 

lehet használni. 

 

Ráki István képviselő-testületi tag: tudomásul kellene venni, hogy az adott helyen 

magántulajdonban vannak a területek. Régebben, az óvoda játszóterének kialakításakor is 

komoly harcot vívtak a területért. Komoly egyeztetések történtek azért is, hogy az óvoda 

parkolóját kialakíthassák. Szólt arról is, hogy az óvoda egy árterületen került megépítésre és 

komoly munkálatokat végeztek a stabilitás érdekében. Az út kiszélesítésekor is figyelembe 

kellett venni a talaj szerkezetét. Az útra kanyarodással nem lehet mit kezdeni, mert adottak a 

meglévő ingatlanok. Az út kiszélesítésére szánt költségvetést nem lépték túl, megvalósították a 
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tervet. A testület a szándékát kifejezte, hogy legyen út, a műszaki szakemberek pedig az adott 

helyzetben döntöttek, az út megépült, kötekedést vélt felfedezni a hozzászóló részéről. 

 

Brünner István képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy az első és a második kivitelezési 

tervet ugyanaz a tervező készítette? 

 

Szilágyi László polgármester: ugyanaz. A tervezés időszakában is dönthettek volna úgy, hogy 

a tervező legyen jelen. Képviselői indítványra beruházás előtt a tervezőt, vagy kivitelezőt kérni 

fogják, hogy a testület előtt jelenjen meg.  Beszélt arról, hogy ebben az évben már eddig 24 ülés 

volt és amennyiben minden olyan ügyben, ahol a polgármester dönthet és képviselői 

észrevételezés miatt mindenben kérni kellene a testület hozzájárulását  – akkor akár hetente 2 

ülést is tarthatna a testület, hogy ne vonhassák felelősségre. Tapasztalta, hogy azok a rágalmak 

amelyek elhangzottak és azok a félretájékoztatások, amelyek jellemzi a kiadványt – szüntessék 

meg. (közbeszólt Brünner István képviselő-testületi tag: „visszanézted a régi testületi üléseket?)  

Kérte, hogy ne hamisított képeket jelentessenek meg. Javasolta, hogy szavazzanak arról, hogy 

elfogadják az előterjesztésben szereplő Fekete István út kiszélesítésével kapcsolatos módosítás 

szerinti kivitelezést az előterjesztésben szereplő indokok alapján. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  6  igen  és 2 nem szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  217/2017. (XII. 1.) Kt. határozata 

a Fekete István út kiszélesítésének módosított kivitelezéséről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Fekete István út kiszélesítésének az 

előterjesztésben szereplő módon történő kivitelezését az előterjesztésben foglalt körülményeket 

és indokokat megismerve, azokat elfogadva jóváhagyja. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

7./ Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületének kérelme 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: a testület 2017. évre az egyesület részére 700.000,- Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyújtott. Az egyület kérte, hogy az elszámolási határidőt 2018. május 

31. napra módosítsák. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt 

az előterjesztésről és a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy támogassák az egyesület kérelmét. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen   szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 218/2017. (XII. 1.) Kt. határozata 

Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére a helyi önszerveződő 

közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott pénzügyi 

támogatás felhasználási és elszámolási határidejének és a 2479-6/2017. támogatási 

szerződésnek a módosításáról 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Alsózsolca 

Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére a 57/2017. (IV. 6.) kt. határozat alapján 

nyújtott pénzügyi támogatás felhasználási és elszámolási határideje 2018. május 31. napra 

módosuljon. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2479-6/2017. számú támogatási szerződés 

módosításának előkészítésére és aláírására. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8./ Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő hulladékgazdálkodási integráció  

     megvalósulásához szükséges döntések meghozatalára 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 2017. 

november 23. napján tartott tanácsi ülésén elfogadta a hulladékgazdálkodási integrációval 

kapcsolatos döntéseit, amelyek hatályosulásához a Konzorciumi Szerződés alapján a 

konzorciumot alkotó települések képviselő-testületeinek elfogadó döntése szükséges. A 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt 

az előterjesztésről és  mind a 6 határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester: a kormány végrehajt egy átalakítást a  hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás  terén. Egy olyan hulladékgazdálkodási rendszer felállításában gondolkodnak, 

ahol a közszolgáltatást a megye teljes területén egy közszolgáltató szervezet látja el. Korábban 

a MiReHuKöz Nkft látta el ezt a feladatot, mely 2017. december 14. napjával megszűnik és a 

részére átadott vagyonokat vissza kell származtatni a Konzorciumhoz. Az első határozati 

javaslat erről szól, 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  219/2017. (XII. 1.) Kt. 

határozata a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 

megszűnő vagyonkezelési szerződésből eredő elszámolással kapcsolatos intézkedések 

megtételével kapcsolatos felhatalmazásról 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú 

Város Polgármesterét, mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatának 

képviselőjét a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 

megszűnésre kerülő vagyonkezelési szerződésből eredő elszámolással kapcsolatos 

intézkedések megtételére és a kapcsolódó dokumentumok aláírására. Az elszámolás 

tartalmazza a lerakóhoz, mint létesítményhez kötött rekultivációs és monitoring céltartalék 

elszámolását, valamint az értékcsökkenés elszámolását a vagyonkezelő számviteli 

nyilvántartásaiban rögzített értékek alapján.  

 

Felelős:       polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: a következő határozati javaslat arról szól, hogy a bérleti 

szerződés alapján 2017. december 15. napjától december 31. napjáig bérbeadásra kerülnek a 

vagyonelemek a MiReHuKöz Nkft részére. A bérleti díjnak az összege 25.547.142,- Ft és mivel 

a bérbeadásra kerülő vagyon a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonát 

képezi, ezért kell a tagönkormányzatok hozzájárulása. 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  220/2017. (XII. 1.) Kt. 

határozata a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

megkötésre kerülő bérleti szerződés jóváhagyásáról 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2017. 

december 15. és 2017. december 31. napja közötti időtartamra szóló bérleti szerződést, amely 

alapján MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság köteles a hulladékgazdálkodási szolgáltatási feladatokat 2017. 

december 31. napjáig változatlan formában ellátni.  

 

2. Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt bérleti 

szerződés bérleti díját 25.547.142,-Ft-ban (azaz huszomötmillió-ötszáznegyvenhétezer-

egyszáznegyvenkettő forintban) állapítja meg.  

 

3. A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal 

kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumi önkormányzatok képviselő-testületei is 

meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

megküldésre kerüljenek, valamint szükséges a Közreműködő Szervezet hozzájárulása. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal  
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Szilágyi László polgármester: a 3. határozati javaslat egy bérleti szerződés elfogadásáról szól;  

2018. január 01. napjától érvényes bérleti szerződésről, mely a Miskolc Térségi Konzorcium és 

a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás között kerül megkötésre. 

Kérte a testület támogatását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen   szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  221/2017. (XII. 1.) Kt. 

határozata a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás között megkötésre kerülő bérleti szerződés elfogadásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a 

Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás között 2018. január 1. napjától érvényes bérleti szerződést. A mindenkori bérleti díj 

összege megegyezik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2 

számú melléklete szerint leírási kulcsok jegyzékben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával 

meghatározott összeggel, figyelemmel a hulladékkezelés célját szolgáló rendelkezésre.  

A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal 

kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának 

képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő 

Szervezet hozzájárulása. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: a 4. határozati javaslat a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani kívánt beruházáshoz 

szükséges pénzügyi hozzájárulás biztosításáról szól. A Társulás a fejlesztések érdekében 

Miskolc, József Attila út 65. szám alatti ingatlant és 3 db MAN TGM típusú tömörítőlapos 

hulladékgyűjtő járművet kíván megvásárolni, melynek együttes értéke 625.000.000,- Ft, melyet 

az osztatlan közös vagyonból biztosítana a társaság. Kérte a testület támogatását a beszerzéssel 

kapcsolatosan. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen   szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  222/2017. (XII. 1.) Kt. 

határozata  a   Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 

megvalósítani kívánt beruházáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulás biztosításáról 

 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani kívánt beruházáshoz  

15.625.000,- Ft pénzügyi hozzájárulást „beruházási kiadások fedezete” jogcímen közvetlenül a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára biztosítja.  
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Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

2. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt beruházási 

hozzájárulás Alsózsolca Város Önkormányzatát terhelő pénzügyi alapjaként a 37 települési 

önkormányzat osztatlan közös vagyonát jelöli meg.  

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Alsózsolca Város  Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesterét, hogy a 4. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén gondoskodjon 

arról, hogy a Konzorciumot alkotó tag Önkormányzatok nevében a vagyonközösség 

bankszámlájáról kerüljön átutalásra a 625.000.000,- Ft-ot (azaz hatszázhuszonötmillió forintot) 

a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére azzal a feltétellel, 

hogy ezt a pénzösszeget kizárólag a Miskolc, belterület 4752/4. hrsz. természetben Miskolc, 

József Attila u. 65. szám alatti ingatlan és a 3 db MAN TGM tömörítőlapos hulladékgyűjtő 

gépjárművek (forgalmi rendszámok: NCF-091, NCF-092, NCF-093) megvásárlására jogosult 

a Társulás felhasználni.  

 

Felelős:      Miskolc Megyei Jogú Város Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 

Határidő:       minden önkormányzat jóváhagyása után  

 

 

4. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a határozat 1-3. 

pontjában meghatározott döntések hatályosulása feltételének tekinti, hogy a 

vagyonközösségben résztvevő valamennyi önkormányzat ugyanezeket a döntéseket meghozza 

és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának részére megküldésre 

kerüljön.  

Felelős:     polgármester 

Határidő: minden önkormányzat jóváhagyása után 

 

Szilágyi László polgármester: az 5. határozati javaslat arról szól, hogy a Konzorciumi 

Szerződést módosítani szükséges és a módosításokkal az egységes szerkezetbe foglalt 

szerződést is jóvá kell hagynia a testületnek. A szerződés az előterjesztés melléklete. A 

határozati javaslat szól a polgármester felhatalmazásáról, a Hejőpapi 073/6. alatti ingatlan 

vonatkozásában az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat aláírásáról. Kérte a testületet, 

hogy szavazzanak. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen   szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  223/2017. (XII. 1.) Kt. 

határozata  a   Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződésének módosításáról  

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Konzorciumi Szerződés módosításáról szóló 

Módosító Okiratát, egyúttal jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium módosításokkal 

egységes szerkezetben foglalt Konzorciumi Szerződését jelen határozat 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

2. Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Hejőpapi 073/6. hrsz. alatt található ingatlan vonatkozásában az elővásárlási jogról lemondó 

nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: a 6. határozati javaslat a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 

Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság alapításáról szól. Szól az ügyvezető 

és  a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, valamint a könyvvizsgáló személyének 

kijelöléséről, valamint az üggyel kapcsolatos felhatalmazásról. Kérte, hogy szavazzanak az 

előterjesztés szerinti döntéshozatalról 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen   szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  224/2017. (XII. 1.) Kt. 

határozata  a  REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű 

Gazdasági Társaság alapításáról 

 
1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási 

feladatok ellátása érdekében 1.247.400.000,-Ft (azaz egymilliárd-kétszáznegyvenhétmilló-

négyszázezer forint) törzstőkével 2017. december 15. napjával megalapítja a REGIHU-HEJŐPAPI 

Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságot, és a Kft. társasági szerződését 

a határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

2. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulás adja ahhoz, hogy a 3645 Hejőpapi 

külterület 073/6. hrsz.-ú ingatlan egészét REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Korlátolt 

Felelősségű Gazdasági Társaságba apportálják, amely a Társaság törzstőkéjét képezi.  

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  2017. december 15. 
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3. Alsózsolca Város Önkormányzat   Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a társasági 

szerződés és az egyéb kapcsolódó okiratok aláírására. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: 2017. december 15. 

 

4. Az Alsózsolca Város Önkormányzat   Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 

Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba Miskolc ügyvezetőjének Ladányi 

Rolandot (születési hely és idő: Miskolc, 1974. 08. 17., anyja születési neve: Nácsa Ildikó, adóazonosító 

jele: 8393090075, lakóhelye: 3553 Kistokaj, Szemere Bertalan u. 22.) megválasztja 2017. december 15. 

napjától határozatlan időtartamra, akinek díjazását havi bruttó 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint 

összegben állapítja meg. 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

5. Az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 

Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba felügyelőbizottsági tagjává Miskolci 

Tibort (születési hely és idő: Mezőcsát, 1978. 02. 23., anyja születési neve: Bacsik Mária, lakóhelye: 

3594 Hejőpapi, Jókai út 38.) megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. december 15. napjáig 

terjedő időtartamra. 
 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal  

6. Az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 

Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság felügyelőbizottsági tagjává Tarnóczi 

Józsefet (születési hely és idő: Miskolc, 1967. 10. 20., anyja születési neve: Csullik Irén Ilona, 

lakóhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 33/A.) megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. december 15. 

napjáig terjedő időtartamra.  

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

7. Az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 

Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság felügyelőbizottsági tagjává Pállfy Kingát 

(anyja születési neve: Zoller Éva, lakóhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 6/C. földszint 3.) 

megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. december 15. napjáig terjedő időtartamra. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

8. Az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 

Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság felügyelő bizottság tagjainak díjazását havi 

bruttó 50.000,-Ft-ban (azaz ötvenezer forintban) a felügyelőbizottság elnökének 75.000,-Ft-ban (azaz 

hetvenötezer forintban) állapítja meg.  

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:   azonnal  

 

9. Az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 

Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság könyvvizsgálójává H&H Homor és Társai 

Könyvvizsgáló, Gazdasági- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszáma: 

Cg. 05-09-007258, székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 2. 2/2.), a könyvvizsgálatért 

személyében is felelős személyként Homor Józsefet (lakóhelye: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 2., 
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anyja születési neve: Antal Anna) megválasztja 2017. december 15. napjától 2022. május 31. napjáig, 

akinek díjazását havi bruttó 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint összegben állapítja meg. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

10. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza és utasítja REGIHU-HEJŐPAPI 

Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság ügyvezetőjét, hogy a Miskolci 

Törvényszék Cégbírósága előtt a gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

9./ Az Alsózsolcai Metodista Roma Gyülekezet pénzügyi támogatás iránti kérelme 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: az Alsózsolcai Metodista Roma Gyülekezet 400.000,- Ft 

összegű támogatás iránti  kérelmet nyújtott be hagyományteremtő és hagyományt ápoló adventi 

készülődés megszervezésére. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az 

előterjesztésről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt 

az előterjesztésről és  egyhangúlag elfogadásra javasolta. A jelenlévő Horváth Henriktől 

érdeklődött, hogy milyen rendezvényt terveznek. (Horváth Hernik válasza: nincs tudomása a 

támogatás felhasználásáról.) 

 

Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: elmondta, hogy a helyi 

önszerveződő közösségek támogatására 5.5 millió forintot terveztek a 2017-es évre, melyből 

eddig felhasználásra 5 millió forint került. Javasolta a támogatás odaítélését. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy döntsenek a támogatásról az előterjesztésben 

foglaltak szerint. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen   szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 225/2017. (XII. 1.) Kt. határozata 

a helyi önszerveződő közösségek és Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

alapján a Magyarországi Metodista Egyház Alsózsolcai Roma Gyülekezete által 

benyújtott 2017. évi pénzügyi támogatási kérelemről 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek és 

Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján a Magyarországi Metodista Egyház 

Alsózsolcai Roma Gyülekezetének 2017. évi pénzügyi támogatási kérelmét elfogadja, a vissza 

nem térítendő pénzügyi támogatás összegét 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint összegben 

állapítja meg. 
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2. A képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét arra, hogy a támogatás 2017. december 

31. napjáig használható fel. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:    polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  9/2015. (IX.04.)   

      építményadóról szóló  rendeletének módosításához 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a helyi adókról szóló  törvény 2018. január 1. napjától 

hatályba lépő módosító szabályai alapján az építményadó hatálya kiterjed az épület, épületrész 

mellett a településkép védelméről szóló  törvény szerinti reklámhordozókra is, ezáltal az 

önkormányzatok az építményadó keretein belül adóztathatják, a  reklámhordozókat. A  

rendelet-tervezet szerint Alsózsolca  Város Önkormányzata 2018. január 1. napjától a törvényi   

felhatalmazás     alapján adókötelezettséget nem   állapítana meg,  a       rendeletben 0 Ft/m2/év 

összeg mértékeként került meghatározásra. 

 

Szilágyi László polgármester: az építményadóról szóló rendelet módosítását tárgyalta az 

Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a testület felé a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság 

elfogadásra javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az önkormányzat 9/2015. (IX.04.) 

építményadóról szóló rendeletének módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal  elfogadta Alsózsolca Város 

Önkormányzat képviselő-testületének  22/2017. (XII.1.)  önkormányzati rendeletét,  mely az 

építményadóról  szóló 17/2014. (IX.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv  12/a.  számú melléklete tartalmazza. 

 

11./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár SZMSZ módosítási kérelme 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza. 

 

Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetője: 2017. 

november 6-án könyvtári szakértői vizsgálatot tartottak az intézményükben. Szakértő 

asszonynak néhány apró észrevétele volt az SZMSZ-ükkel kapcsolatosan, melyet az 

előterjesztésében leírt. Kérte, hogy támogassák a kiegészítéssel történő SZMSZ módosításukat. 
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Szilágyi László polgármester: az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság támogatta az intézmény SZMSZ-

ének a módosítását. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte a testület tagjait, hogy támogassák a Közösségi Ház 

SZMSZ-ének előterjesztés szerinti kiegészítéssel történő módosítását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 

A testület  8  igen   szavazattal   az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 226/2017. (XII. 1.) Kt. határozata 

az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

kiegészítéssel történő módosításáról 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai Közösségi Ház és 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztésben foglalt tartalom szerinti, 

kiegészítéssel történő módosítását jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület felhívja az intézményvezetőt a módosítás szervezeti és működési 

szabályzatában történő átvezetésére. 

 

Felelős:     polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

12./ KSC kérelme 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  14. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester: az előzmények mindenki előtt ismeretesek. Kérte Lengyel-

Béres Klára intézményvezetőt, hogy a Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos észrevételét 

tegye meg. 

 

Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetője: a 

tegnapi esetről és az elmúlt 2 év tapasztalatáról beszélt. Mint intézményvezetőnek  a 

Sportcsarnok irányítása is a feladata, a törvényesség, a helyi rendeletek betartása mellett az 

alsózsolcai tömegsport és a versenysport kiszolgálása is a feladata a munkatársaival együtt. 

Többször tartottak a sportban érdekelt emberekkel, vezetőkkel kerekasztal megbeszélést, hogy 

a felmerülő problémákra megoldásokat keressenek, de ezek csak átmeneti megoldást hoztak, a 

mai napig örökösen  felmerülnek  problémák a Sportcsarnokban folyó élettel kapcsolatosan. Az 

a legnagyobb probléma, hogy nem érzik magukénak a Sportcsarnokot, illetve csak jogokat 

szeretnének. Tiszteletben tartja a képviselő-testület döntéseit, mely szerint méltányosságból 

ingyenesek a teremhasználatok, a küzdőtér használata. Egyetért azzal, hogy a testület támogatja 

a sportot, a versenysportot, csak az a problémája, hogy akiket érint a térítésmentesség nem érzik 

sajátjuknak, csak jogaik vannak, kötelességérzetük nincs. A csarnokban dolgozók folyamatosan 

jelzik a rongálásokat, a csapok és a tűzcsap letörését. Azokban az esetekben, amikor az 

illetékeseknek a rongálásokat szóvá teszi, őt mint intézményvezetőt vonják kérdőre, hogy miért 

kér számon dolgokat. Példának említette a mosdókagylóban történő cipőmosást. Ha a 
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sportolóknak ingyen joguk van a Sportcsarnokban sportolni, legyen kötelezettségük is az 

intézmény állagának megóvására. Sajnálatos, hogy  sok az apró rongálás, melyről ugyan 

feljegyzést készítenek, de a rongáló személyes sok esetben ismeretlen marad és a helyreállítási 

költségek az önkormányzatot terhelik. A megbeszélések során több esetben is szó esett a KSC 

vezetőivel hogy mely esetben térítésmentesek a terembérlések, sőt együttműködési 

megállapodást is kötöttek, hogy mi járhat ingyen és mi nem. Ennek ellenére sokszor szembesült 

azzal, hogy az adott helyzetről még nem tárgyaltak, vagy „kiskaput” használva megkerülve 

használják a termeket. Felvetődött a kérdés, hogy a KSC edzéseire térítésmentes a 

teremhasználat, de amennyiben 1-2 vagy több vendégcsapatot hív meg az egyesület, az minek 

minősül, hogyan történjen az elszámolás – térítésmentes-e vagy fizetni kell érte. A tegnapi nap 

folyamán körmérkőzéseket játszottak edzés formájában  és nem fizettek terembérleti díjat. 

Január végén a KSC szervezésében volt egy kétnapos program, 29-én szerveztek egy Bozsik 

kupát, melyre a testület elé benyújtottak egy kérelmet, melyre térítésmentességet kaptak, 

azonban 28-án is volt torna, amelyet a testület tudta nélkül vele akartak egyeztetni. Ez a 

rendezvény belépőjegyes volt és vele, mint intézményvezetővel akarták ingyenessé tenni a 

teremhasználatot. Utólag ugyan benyújtottak egy kérelmet, de térítésmentességet nem kaptak. 

Kérte a testületi tagokat, hogy beszéljék meg mely esetekben adható ki a Sportcsarnok 

térítésmentesen és ehhez tartsa mindenki magát. Kérte, hogy a jövőben nyújtsanak segítséget 

az edzők, a sportvezetők, hogy Alsózsolca vagyonát együtt óvják meg. 

 

Szilágyi László polgármester: abban az időben, amikor úgy döntöttek, hogy a Sportcsarnok 

bérleti díját nem emelik meg, illetve alacsonyan tartják azzal a célzattal tették, hogy a 

Sportcsarnok kihasználtsága nőni fog. Ennek tudatában kapta meg a KSC az edzések idejére a 

térítésmentességet úgy, hogy a Sportcsarnokra az önkormányzat kiadása 8,1 millió forint, a 

bevétel 1,5 millió forint, tehát az önkormányzatnak 6,5 millió forintjába került az intézmény 

üzemeltetése. Az önkormányzat az 5,5 millió forinttal és a KSC-nek nyújtott 2 millió forint 

támogatással elég jelentős összeggel támogatja  a településen a sportot, valamint a TAO 

támogatással biztosítva vannak a gyermekek foglalkozásai, felszerelései.  Sajnálta, hogy a KSC 

elnöke, aki  kimentette magát a mai testületi ülésen a megjelenés alól, nem lehet itt. Az utolsó 

egyeztetésük alkalmával megegyeztek abban, hogy akkor fognak érdemben tárgyalni,  amikor 

a KSC vezetése ismertté válik. Csak arról van tudomásuk, hogy Mike Martin a KSC vezetője, 

a vezetőségi tagokról nincs ismeretük. Az ismeretes, hogy a TAO támogatás nyilvános, de arról 

nincs tudomásuk, hogy milyen irányba halad a költekezés. Véleménye, hogy a KSC elnökét 

nem is annyira a megoldás érdekli,  hanem inkább az, hogy teret és nyilvánosságot kaphasson 

amit ő akar hallatni. Jelen esetben a műfüves pálya körül van a vita, mert szerintük ezen a pályán 

tudnának kiegészítő edzéseket végezni, annak ellenére, hogy az önkormányzat rendelkezik egy 

rekortánpályával és egy Sportcsarnokkal. A testület a mai ülésen előterjesztett javaslatával 

lehetőséget adna a műfüves pálya kialakítására, melyet részletesen ismertetett és ezáltal a 

Sportcsarnok melletti területen lehetőséget adnának arra, hogy a műfüves pálya kiépítésre 

kerülhetne. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy valamikor a TSZ udvart azért minősítették 

át, mert  tervbe volt véve egy idősek otthonának a kialakítása. Véleménye szerint ennek a 

területnek egyben kellene maradnia, mert  amennyiben a  jövőben ténylegesen kialakításra 

kerülhetne egy idősek otthonának az építési lehetősége a terület feldarabolásával már 

kizárnának. Másrészt a Városüzemeltetés egy korábbi átgondolás szerint odatelepülhetne. 

Azzal a gondolattal, hogy a Sportcsarnok mellé kerüljön a műfüves pálya számtalan előny 

mutatkozik azon kívül hogy megépülhetne, a gyermekek is felügyelet mellett vehetnének részt 

az edzéseken, hiszen a Sportcsarnok külső és belső kialakítása már adott a sportolás kulturált 

használatára: öltözködés, zuhanyzás. A fejlesztést vizsgálva, könnyebb lenne megoldani a pálya 

világítását, valamint ha épületet szeretnének felújítani,  akkor  a régi öltözőben 

gondolkodhatnak akár úgy is, hogy lebontják és újat építhetnek, sőt a betongarázsokat is át 
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tudják helyeztetni. Sajnálatát fejezte ki, hogy a képviselő-testület és a KSC nem együtt 

gondolkodva kereste a megoldást. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az 

előterjesztésről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt 

az előterjesztésről és 2 igen és 2 nem szavazattal nem született döntés. 

 

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a bizottsági ülésen ő nem támogatta az előterjesztést, azért 

mert azt szeretné, ha az eredeti helyszínen valósulna meg a beruházás. Javasolta, hogy 

beszélgessenek arról, hogy a Sportcsarnok legyen külön intézmény, külön vezetővel. A 

Közösségi Ház intézményvezetőjéhez több létesítmény is tartozik, nagyon sok a feladata. 

Ebben az évben szabadultak fel állások és bérek, ezért javasolta, hogy  a Sportcsarnoknak 

legyen külön vezetője, hiszen a Sportcsarnok egy nagy komplexum, sok feladattal. Kérte, hogy 

fontolják meg egy intézményvezető megbízását a létesítmény élére, mert véleménye szerint így 

megoldódhatna a probléma.  

 

Ráki István képviselő-testületi tag: beszélt az intézmények összevonásának lehetőségeiről. 

Szólt arról, hogy a Sportcsarnokban történt rongálásoknak nem az az oka, hogy nem megfelelő 

a vezető, hanem  a sportolók nem rendelkeznek megfelelő önfegyelemmel. Az elmúlt két év 

problémáiról beszélt, az emberi tiszteletlenségről és a tájékoztatás igazságáról és 

hiányosságáról. A KSC elnökével Mike Martinnal tárgyalt az egyesület ügyéről, a terveiket 

megszavazta, melyet később meg is bánt. Addig amíg Alsózsolcán az ügyek nem rendeződnek, 

addig nem adja nevét a döntésekhez. A tudása és tapasztalata azt mondatja, hogy nem 

személyeket, hanem ügyeket fog szavazatával támogatni. Elvárja a tisztánlátás érdekében, hogy 

megfelelő tájékoztatást kapjon.  Ha olyan rend lesz, amely az ő nézetének megfelel, akkor 

támogatását fogja adni. Csak ezt az előterjesztést tudja támogatni, mást nem. Ismeri a sportban 

folyó életet, vannak fellángolások és pangások. A volt TSZ udvar területét nem szabad 

feldarabolni, a jelenlegi előterjesztés szerint megfelelően ki tudnának alakítani egy műfüves 

pályát és adott lenne a sportolókat kiszolgáló létesítmény. A lakosság véleménye is az, hogy 

miért lenne az utca két oldalán sportlétesítmény. A létesítmény kialakításánál a kiadásokat, a 

költségeket is figyelembe kell venni.  

 

Szilágyi László polgármester: megjegyezte, hogy a 3. sz. Iskola is felszabadult, a tankerület 

nem fog ott tovább oktatást folytatni, illetve az Ámbédkar is lemondta a bérleti díját. Az iskola 

kazánja elromlott, vásárolni kell egy újat. Felvetődik a gondolat, hogy az intézményt hogyan 

tudnák hasznosítani. (Fodor Ákos képviselő-testületi tag közbeszólt: legyen öregek otthona, az 

alsó szinten.) Az öregek otthonának kialakításánál komoly előírások vannak, amelynek meg 

kell felelni. Az önkormányzatnak van elég sok ingatlana, melynek az üzemeltetése, fenntartása 

sokba került. Kérdéses, hogy meddig lesz TAO támogatás, amennyiben megszűnnek a 

támogatások kérdéses, hogy az Alsózsolcai KSC hogyan fog továbbműködni, hiszen pénz 

nélkül nem lehet folytatni ezt a tevékenységet. A régi időszakban nem értettek egyet, hogy a 

miskolci kézilabda női csapat miért Alsózsolcán gyakorolt, amikor szinte nem is volt a 

csapatban alsózsolcai, vagy nagyon kevés. Érdeklődött, hogy jelenleg a kézilabda csapatában 

hány fő alsózsolcai van? Felvetődött, hogy a Sportcsarnok vezetője miért nem tudott az 

intézményben folyó rendezvényről, azért nem mert nem nyújtottak be kérelmet. Ez lenne a 

természetes, de mindenkit megkerülve, magukénak tekintve az intézményt engedély nélkül 

tartózkodtak a csarnokban. A KSC vezetőségéből csak Mike Martin elnök  személye ismert, a 

két alelnök személye nem. Nincs információ arról, hogy  kik a tagjai a KSC vezetőségnek. 
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Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: számára érthetetlen, hogy a KSC keretein 

belül nem alsózsolcai gyerekekkel foglalkoznak úgy, hogy nem fizetnek bérleti díjat. Miért 

kellene ezt Alsózsolca önkormányzatának támogatni és ezt nem sportellenesség. Más 

településről érkező gyermekek foglalkoztatása, edzése után bérleti díjat kellene fizetni. Az 

önkormányzat az alsózsolcai gyerekek sportolási lehetőségét támogatja azzal, hogy utánuk nem 

kell a Sportcsarnokban bérleti díjat fizetni. Javasolta, hogy a bérleti díjak tárgyalásánál térjenek 

ki arra, hogy az idegen településről érkezők sportolási lehetőségéért, a pályahasználatért 

fizessenek. Ő is tapasztalja a lakosok véleménye alapján, hogy nem támogatják egy újabb 

sportlétesítmény kialakítását, mellyel teljesen egyetért. Nem ellenzi a műfüves pálya 

kialakítását, de támogatni csak a Sportcsarnok környékén, az előterjesztés szerint  tudja. A 

konfliktus mentes  együttműködésről beszélt. Sem a polgármestert, sem  a képviselő-testületet 

nem kell hibáztatni, a KSC-nek kell a hozzáállásán változtatni. 

 

Brünner István képviselő-testületi tag 10 óra 16 perckor távozott az ülésteremből. (A jelenlévő 

képviselők száma: 7 fő.) 

 

Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag: a testület kifejezi szándékát azzal, hogy támogatja a 

sportot a sportlétesítmények használatának térítésmentességével és a pénztámogatással. 

Büszkék lehetnek a Sportcsarnokra, a sportpályára. Beszélt a településen élőkről, az idősekről 

és arról, hogy a „közpénzből” őket is kellene támogatni. Javasolta, hogy kössenek 

kompromisszumot, épüljön meg a Sportpálya környékén a műfüves pálya. A településnek a volt 

TSZ udvar egy értékes területe,  ahol egy minőségi, nemesebb célú intézményt is ki lehetne 

alakítani. Fenntartja álláspontját, hogy nem szeretné, ha a Tsz udvaron épülne meg a műfüves 

pálya.   

 

Szabó László képviselő-testületi tag: régebben a műfüves pályát az emlékmű helyére 

tervezték, melyet saját pénzükön terveztettek meg. A polgármester kezdeményezésére vetődött 

fel, hogy  a TSZ udvar területén is lehetne a pálya, de felvetődött a sportpálya környéke is. Szólt 

a kondipályáról is, mely véleménye szerint nem jó helyen van és az akkori önkormányzat nem 

egyeztetett velük. A volt TSZ udvar területére tervezett pálya kialakításával kapcsolatos 

tervezési költségekre 2 millió forintot költöttek. A tervezés alapján kialakításra került volna a 

műfüves pálya, felújításra az épület alsó szintje  és maradt volna egy 100 közel 200 m2 -es 

terület, melyet az önkormányzat a testület döntése alapján felhasználhatott volna. Ezek után 

újabb TAO pályázatból újíthatnának  fel önkormányzati épületet. Véleménye szerint közös 

nevezővel minden megvalósítható lenne. Ő támogatja a műfüves pálya kialakítását. 

Érdeklődött, hogy a Sportcsarnok melletti műfüves pálya kialakításának előterjesztése előtt 

történtek-e egyeztetések pl: tűzoltósággal, MLSZ-szel. Javasolta, hogy mielőtt döntenek az 

egyeztetések történjenek meg.  

 

Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: a KSC kérelmével kapcsolatos 

előterjesztésen sokat gondolkodott; gazdaságosság, humánerőforrás tekintetében talán jobb, 

mint az eredeti előterjesztés. Elmondta, hogy tartózkodni fog a szavazás során. A műfüves pálya 

megépítését maximálisan támogatja és azt látja, hogy a testületi tagok is támogatják. Véleménye 

szerint körültekintőbbel kell eljárni. Egyeztetni kellene a KSC-vel, újabb terveztetési, 

engedélyezési eljárás szükséges, mely a KSC költségvetését terhelné. Utalt arra az 

előterjesztésre, amikor a 107 millió forintot kellett volna megszavazni úgy hogy testületi ülés 

előtt kapta meg az előterjesztést  és nem tudott felelősségteljesen dönteni az ügyről, mert nem 

volt a részletekről információja. Nincsenek információi arról, hogy az egyesületnek van-e 

forrása az újra tervezésre;  megfelelő védősáv kialakítható-e, nem állnak rendelkezésükre 
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műszaki és látványtervek, nincs összehasonlítási alapja, hogy mely terv szerinti műfüves pálya 

illene bele a városias képbe.  A felelősségteljes döntés miatt tartózkodni fog a szavazáskor. 

 

Brünner István képviselő-testületi tag elfoglalta helyét az ülésterembe 10 óra 25 perkor. (A 

jelenlévő testületi tagok száma: 8 fő.) 

 

Ráki István képviselő-testületi tag:  az előterjesztés egy másik lehetőségről, alternatíváról 

szól, ez a lehetőség egy egyeztetés kezdete. 

 

Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: véleménye szerint egyeztetni 

kellett volna az egyesülettel, mert az egy önálló jogi személy és az egyesület költségvetésének 

a terhére kerülne a pálya kialakítása. Jó az ötlet, gazdaságos, jobban menedzselhető, azonban  

egyeztetni kellene az egyesülettel.  Ezt a témát körülbelül már negyedik alkalommal tárgyalják 

és amikor a tulajdoni hozzájárulást megvonták a KSC-től,  nemmel szavazott. A műfüves pálya 

kialakítását  fontosnak tartja, javasolja az írásbeli dokumentációk bekérést a végleges döntés 

előtt. 

 

Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: ezek után az lesz, hogy a KSC ezt is 

megterveztette. Az egyesület eddigi költségeiről már hallottak, de azok a testület döntése előtti, 

támogatás nélküli kifizetések voltak. 

 

A testület tagjai vitába keveredtek a KSC azon döntéseiről, melyet a testület állásfoglalása 

nélkül hoztak meg. Felvetődött a Fekete István út kiszélesítésével kapcsolatos testületi módosító 

döntés is. 

 

Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: a testület arról döntött, hogy amennyiben 

megfelel  a szóban forgó terület,  ott jöjjön létre a terv szerinti létesítmény. El lehetett volna 

kerülni az egyesület részéről a kifizetéseket, ha körültekintőbbek lettek volna. Véleménye 

szerint nem kellene ragaszkodni az eredeti terv szerinti pálya kialakításához. A testület hozott 

egy döntést, melyet felülbírált. Javasolta, hogy foglaljanak állást  és az egyesület döntse el, 

hogy kíván-e az előterjesztés szerinti  lehetőséggel élni.  

 

Ráki István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy döntsenek, ez egy szándéknyilatkozat 

lenne az ügy tovább folytatásához. 

 

Szilágyi  László polgármester: felhívta a figyelmet arra, hogy testületi ügyekben nem a 

polgármester, hanem a testület dönt,   de ebben az esetben a testületi döntés előtt készítette el a 

KSC a terveket. A körülmények tisztázását, a testületi támogatást követően kellett volna az 

egyesületnek a terveket elkészíttetni. Jelen esetben a testület felajánl egy lehetőséget és az a 

vád éri őket, hogy újabb terveztetési eljárást kell lefolytatni. Ez egy lehetőség és a KSC-nek 

kell eldöntenie,  hogy kíván-e ezzel a felajánlással élni. Kérte hogy szavazzanak arról, hogy  a 

kiküldött anyag szerinti javaslatot elfogadják-e, hogy a KSC az előterjesztés szerinti területben 

gondolkodjon. Felhívja a testület  a vezetőség figyelmét, hogy semmi olyat ne tegyen, amihez 

testületi döntés szükséges. A KSC-nek ez egy megoldási lehetőség és majd az egyesület dönt 

arról, hogy számára ez kivitelezhető-e. Ez csak egy szándéknyilatkozat, mely szerint a testület 

a területet felajánlja a műfüves pálya kialakítására.  

 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  8 tagja vett részt. 
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A testület  4 igen szavazattal és 4  tartózkodással a KSC kérelmével kapcsolatosan nem hozott 

döntést.  

 

 

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 10 óra 40  

perckor bezárta. 

 

 

kmf. 
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