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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

12/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 29. 

napján, az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében 16 óra 30 perctől 

megtartott ALAKULÓ üléséről 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, dr. 

Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi Tamás, Vargáné Bán Ilona Margit és Zsiros Sándor 

Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz Emese 

jegyző  

 

Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné HVB elnök, Fazekasné Baksi Piroska a Fekete 

István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ 

vezetője, Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné 

Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Horváth-Anka Mária az 

Alsózsolcai Városüzemeltetési Csoport vezetője, Vadász József RNÖ elnök, nem képviselő 

bizottsági tagságra jelölt személyek: Balogh Géza, Berki Elemér, Demjénné Bogáti Zsuzsanna, 

Halász-Szabó Linda, Kovács Sándorné, Ojtozi Attila, Varga László Zoltán, Vadász Sándor 

 

Meghívottként jelen van: Antal Lászlóné HVB elnök, Fazekasné Baksi Piroska a Fekete 

István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ 

vezetője, Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné 

Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Vadász József RNÖ elnök, 

nem képviselő bizottsági tagságra jelölt személyek: Balogh Géza, Berki Elemér, Demjénné 

Bogáti Zsuzsanna, Halász-Szabó Linda, Kovács Sándorné, Ojtozi Attila, Varga László Zoltán, 

Vadász Sándor 

 

A lakosság részéről 42 fő érdeklődő volt jelen. 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Köszöntötte a megjelent képviselőket, a leendő nem képviselő bizottsági tagokat, az 

önkormányzati intézmények vezetőit, a Helyi Választási Bizottság elnökét, a jelenlévő 

lakosokat, illetve azokat a nézőket, akik a képernyő előtt kísérik figyelemmel a képviselő-

testület alakuló ülését. 

 

Himnusz 

 

Szilágyi László polgármester 

Az ülés megnyitása előtt megköszönte a jelenlévőknek, hogy időt szakítottak, és megtisztelték 

jelenlétükkel a képviselő-testület alakuló ülését. 
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Elmondta, hogy harminc évvel ezelőtt a rendszerváltást követően, 1990. október 15-én volt az 

első szabad választás, melynek során a település választópolgárai érvényre juttatták akaratukat, 

megnyilvánult az állampolgári felelősségérzet. A 2019. évi önkormányzati választás lezajlott, 

a kampány lecsendesedett, a kedélyek megnyugodtak. 

Képviselő társai és saját nevében köszönetét fejezte ki a szavazatokért, az ismételten 

megszavazott bizalomért. Ígérte, hogy munkájukat – az esküben foglaltak szerint – Alsózsolca 

fejlődésének előmozdítása érdekében fogják végezni. 

 

Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, az alakuló ülést 

megnyitotta. Javasolta a meghívóban foglaltak szerinti napirendi pontok tárgyalását azzal, hogy 

a napirendi pontokat a bizottságok – mivel még nem alakultak meg – előzetesen nem tárgyalták. 

 

A képviselő-testület – fentiek figyelembevételével – 9 igen szavazattal elfogadta az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d: 

 

1. HVB elnökének tájékoztatása a választás lebonyolításáról – a képviselő-testület és a 

polgármester eskütétele 

    Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

    Előadó: polgármester 

 

3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele,  

    Előadó: polgármester 

 

4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  

    Előadó: jegyző 

 

5. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

    Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1. Napirendi pont  

HVB elnökének tájékoztatása a választás lebonyolításáról – a képviselő-testület és a 

polgármester eskütétele 

 

Antal Lászlóné HVB elnök 

Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Gratulált a megválasztott képviselőknek és polgármester 

úrnak. Ezt követően tájékoztatást adott a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 

lebonyolításáról, a választás eredményéről. 

Elmondta, hogy Alsózsolca városban problémamentesen és eredményesen lebonyolításra került 

a választás, melynek során rendkívüli esemény nem volt. A Helyi Választási Bizottság 

választási eljárással vagy a választás eredményével kapcsolatban hozott döntése ellen kifogást, 

fellebbezést nem nyújtottak be, a választás napján rendkívüli esemény nem történt. A 
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megbízólevelek átadására – tekintettel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

206. §-ára – 2019. október 22. napján sor került. 

Megköszönte a Helyi Választási Iroda vezetőjének és tagjainak munkáját, majd a Helyi 

Választási Bizottság tagjai és saját nevében ismételten gratulált a megválasztott 

polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, munkájukhoz jó együttműködést, a város 

fejlődését, gyarapodását szem előtt tartó döntéseket, konstruktív közös munkát kívánt. 

 

Antal Lászlóné HVB elnök a tájékoztatást követően felkérte a mandátumot szerzett 

képviselőket, hogy tegyék le Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 

képviselői esküt, melyet követően az erről szóló okmányokat átadta részükre. 

 

Antal Lászlóné HVB elnök felkérte Szilágyi László polgármestert az eskü letételére, melyet 

követően átadta részére az esküokmányt. 

 

A HVB elnöke az eskü letétele után megköszönte a figyelmet, a képviselőknek jó munkát 

kívánt. 

 

Szilágyi László polgármester 

Megköszönte a HVB elnökének tájékoztatóját, illetve köszönetet mondott mindazoknak, akik 

munkájukkal hozzájárultak az önkormányzati választások zökkenőmentes lebonyolításához. 

 

2. Napirendi pont  

Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

43.§ (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy azt követő ülésen megalkotja, 

vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

Az előterjesztés szerinti tartalommal javasolta négy bizottság létrehozását az alábbi összetétel 

szerint: 

1. Pénzügyi Bizottság 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő tag, 

2. Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselő tag, 

3. Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő tag, 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő 

tag. 

Elfogadásra javasolta az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet bizottságok számát és elnevezését, összetételét, illetve a rendelet 

mellékletét érintő módosítását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2019. 

(X. 29.) önkormányzati rendeletét. 
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Szilágyi László polgármester 

A 11/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet kihirdetésnek idejére 16 óra 50 perckor 10 perc 

szünetet rendelt el. 

 

A képviselő-testület a szünet letelte után tovább folytatta az alakuló ülést. 

 

Szilágyi László polgármester 

Megállapította, hogy az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról szóló 11/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat honlapján 

történő kihirdetéssel – 2019. október 29. napján 1700 órakor hatályba lépett. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3.a. mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása választással 

jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét, és tagjainak 

több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. 

Fentiek figyelembevételével a képviselő-testület állandó bizottságainak elnevezésére, 

összetételére az alábbi javaslatot tette: 

a) Pénzügyi Bizottság 

Elnöke: Zsiros Sándor Józsefné, képviselő tagjai: Fodor Ákos, dr. Majoros Géza, 

Vargáné Bán Ilona Margit, nem képviselő tagjai: Kovács Sándorné, Ojtozi Attila, 

Vadász József. 

b) Ügyrendi Bizottság 

Elnöke: Kurucz Attiláné, képviselő tagjai: Fodor Ákos, Zsiros Sándor Józsefné 

c) Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 

Elnöke: Fáklya Tiborné, képviselő tagjai: Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Vargáné Bán 

Ilona Margit, nem képviselő tagjai: Berki Elemér, Halász-Szabó Linda, Vadász Sándor 

d) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Elnöke: Vargáné Bán Ilona Margit, képviselő tagjai: Fáklya Tiborné, Kurucz Attiláné, 

Szilágyi Tamás, nem képviselő tagjai: Balogh Géza, Demjénné Bogáti Zsuzsanna, 

Varga László Zoltán. 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Szilágyi László 

polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetek szerint hozza meg 

döntését a képviselő-testület, elsőként a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak 

személyéről. 

 

Zsiros Sándor Józsefné, Fodor Ákos, dr. Majoros Géza és Bán Ilona Margit képviselők 

bejelentették személyes érintettségüket. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

117/2019. (X. 29.) határozata 

a Pénzügyi Bizottság képviselő és nem képviselő tagjairól  
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1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Szilágyi László polgármester 

előterjesztése alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 58. § (1) – (2) bekezdése figyelembevételével a Pénzügyi Bizottság elnökének Zsiros 

Sándor Józsefné képviselő asszonyt választja meg. 

 

2. A képviselő-testület döntése alapján a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjai:   

Fodor Ákos képviselő úr  

Dr. Majoros Géza képviselő úr 

Vargáné Bán Ilona Margit képviselő asszony. 

 

3. A képviselő-testület döntése alapján a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-tagjai: 

Kovács Sándorné 

Ojtozi Attila 

Vadász József. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön az Ügyrendi Bizottság tagiról. 

 

Kurucz Attiláné, Fodor Ákos és Zsiros Sándor Józsefné képviselők bejelentették személyes 

érintettségüket. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

118/2019. (X. 29.) határozata 

az Ügyrendi Bizottság tagjairól  

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Szilágyi László polgármester 

előterjesztése alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 58. § (1) – (2) bekezdése figyelembevételével az Ügyrendi Bizottság elnökének Kurucz 

Attiláné képviselő asszonyt választja meg. 

 

2. A képviselő-testület döntése alapján az Ügyrendi Bizottság tagjai:   

Fodor Ákos 

Zsiros Sándor Józsefné. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 



6 

 

Javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnökének, 

képviselő és nem képviselő tagjainak személyéről. 

Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné és Vargáné Bán Ilona Margit képviselők 

bejelentették személyes érintettségüket. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

119/2019. (X. 29.) határozata 

a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság képviselő és nem képviselő tagjairól  

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Szilágyi László polgármester 

előterjesztése alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 58. § (1) – (2) bekezdése figyelembevételével a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 

elnökének Fáklya Tiborné képviselő asszonyt választja meg. 

 

2. A képviselő-testület döntése alapján a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság képviselő tagjai:   

Fodor Ákos képviselő úr 

Kurucz Attiláné képviselő asszony 

Vargáné Bán Ilona Margit képviselő asszony. 

 

3. A képviselő-testület döntése alapján a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság nem képviselő-

tagjai: 

Berki Elemér 

Halász-Szabó Linda 

Vadász Sándor. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elnökének, képviselő és nem képviselő tagjainak személyéről.   

 

Vargáné Bán Ilona Margit, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné és Szilágyi Tamás 

képviselők bejelentették személyes érintettségüket. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

120/2019. (X. 29.) határozata 

a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviselő és nem képviselő tagjairól  

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Szilágyi László polgármester 

előterjesztése alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény 58. § (1) – (2) bekezdése figyelembevételével a Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság elnökének Vargáné Bán Ilona Margit képviselő asszonyt választja 

meg. 

 

2. A képviselő-testület döntése alapján a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

képviselő tagjai:   

Fáklya Tiborné képviselő asszony 

Kurucz Attiláné képviselő asszony 

Szilágyi Tamás képviselő úr. 

 

3. A képviselő-testület döntése alapján a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

nem képviselő-tagjai: 

Balogh Géza 

Demjénné Bogáti Zsuzsanna 

Varga László Zoltán 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a szervezeti és működési szabályzat 2. függelékének 

módosításáról, mely Alsózsolca Város Képviselő-testülete állandó bizottságainak elnevezését 

és a bizottságok elnökének, valamint tagjainak névsorát tartalmazza. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

121/2019. (X. 29.) határozata 

az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) 

önkormányzati rendelet 2. függelékének módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

függelékének a módosítását az alábbiak szerint: 

 

2. függelék  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletéhez  

 

Alsózsolca Város képviselő-testületének állandó bizottságai és azok tagjai 

 

Pénzügyi Bizottság 

Elnöke: 

Zsiros Sándor Józsefné 

Képviselő tagjai: 

Fodor Ákos  



8 

 

Dr. Majoros Géza 

Vargáné Bán Ilona Margit 

Nem képviselő tagjai: 

Kovács Sándorné 

Ojtozi Attila 

Vadász József 

 

Ügyrendi Bizottság 

Elnöke:  

Kurucz Attiláné 

Képviselő tagjai: 

Fodor Ákos 

Zsiros Sándor Józsefné  

 

Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 

Elnöke: 

Fáklya Tiborné 

Képviselő tagjai: 

Fodor Ákos 

Kurucz Attiláné 

Vargáné Bán Ilona Margit 

Nem képviselő tagjai: 

Berki Elemér 

Halász-Szabó Linda 

Vadász Sándor 

 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Elnöke:  

Vargáné Bán Ilona Margit 

Képviselő tagjai: 

Fáklya Tiborné 

Kurucz Attiláné 

Szilágyi Tamás 

Nem képviselő tagjai: 

Balogh Géza 

Demjénné Bogáti Zsuzsanna 

Varga László Zoltán 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Javasolta a szervezeti és működési szabályzat kormányzati funkciókat tartalmazó 5. 

függelékének – előterjesztésben foglaltak szerinti – módosítását, mely a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásával történő egyezőség miatt szükséges. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

122/2019. (X. 29.) határozata 

az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) 

önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 5. 

függelékének a módosítását az alábbiak szerint: 

 

5. függelék  

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletéhez 

  

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  

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

102031 Idősek nappali ellátása  

102032 Demens betegek nappali ellátása  
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104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján  

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása  

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében  

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  

104051 Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások  

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán  

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

A napirendi pont tárgyalása végén felkérte a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy a 

törvényben foglalt esküt szíveskedjenek letenni. 

 

A megválasztott nem képviselő bizottsági tagok – a képviselőkre irányadó szöveggel – letették 

az esküt és aláírták az erről szóló okmányt.  

 

3. Napirendi pont  

Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a 

képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 

polgármester helyettesítésére, illetve munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több 

alpolgármestert választhat. Az SZMSZ vonatkozó szabályozása szerint a képviselő-testület 

tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, akinek nevét az 1. függelék 

tartalmazza. 

Alpolgármesternek Ráki István képviselőt javasolta, aki az előző ciklus végén is betöltötte ezt 

a tisztséget, akivel eredményes az együttműködés és nyugdíjas révén több időt tud szakítani 

feladata ellátására. 

A titkos szavazás – SZMSZ-ben szabályozottak szerinti – lebonyolítására felkérte az Ügyrendi 

Bizottságot. A szavazás idejére 17 óra 15 perckor szünetet rendelt el. 

 

Ráki István képviselő bejelentette személyes érintettségét. 

 

A képviselő-testület a szünet után 17 óra 25 perckor tovább folytatta a tanácskozást. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke 

Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a titkos szavazást az Mötv. és az SZMSZ vonatkozó 

előírásai szerint lebonyolította, az elkészített szavazólapokat a képviselőknek átadta, akik 

szavazataikat zárt borítékban elhelyezték.  

Az SZMSZ 15. §-ában szabályozottak szerint a bizottság a szavazatok összeszámolását 

követően megállapította az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét, 



11 

 

erről külön jegyzőkönyvet készített, melyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell 

csatolni. A titkos szavazás eredményét az ülésvezető hirdeti ki. 

A bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapította, hogy érvénytelen szavazat 

nem volt, az érvényesen leadott szavazatok száma 9, a szavazás eredményes volt. 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az ülést vezető polgármesternek átadta. 

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete 

 

Szilágyi László polgármester 

Kihirdette a szavazás eredményét, miszerint a képviselő-testület titkos szavazással 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Ráki Istvánt választotta Alsózsolca Város Önkormányzat 

társadalmi megbízatású alpolgármesterévé, melyről az alábbi döntés született: 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  

123/2019. (X. 29.) határozata  

a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 9 igen, 0 nem szavazattal Ráki 

István képviselőt választja meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Javasolta, hogy az SZMSZ 1. függelékében – mely a képviselő-testület névsorát tartalmazza, 

feltüntetve a polgármester és alpolgármester személyét is, – kerüljön módosításra a 

megválasztott alpolgármester, Ráki István.  

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

124/2019. (X. 29.) határozata 

az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

függelékének a módosítását az alábbiak szerint: 

 

1. függelék  

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletéhez  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének tagjai  

1. Szilágyi László polgármester  
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2. Fáklya Tiborné képviselő 

3. Fodor Ákos képviselő 

4. Kurucz Attiláné képviselő 

5. Dr. Majoros Géza képviselő  

6. Ráki István alpolgármester 

7. Szilágyi Tamás képviselő  

8. Vargáné Bán Ilona Margit képviselő 

9. Zsiros Sándor Józsefné képviselő 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Gratulált Ráki István képviselőnek társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő 

megválasztásához. 

Elmondta, hogy az alpolgármester megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz, 

és erről okmányt ír alá. Felkérte Ráki Istvánt az eskü letételére. 

 

Ráki István társadalmi megbízatású alpolgármester a képviselő-testület előtt letette az Mötv. 1. 

melléklete szerinti esküt, majd aláírta az esküokmányt. 

 

Ráki István társadalmi megbízatású alpolgármester 

Megköszönte a bizalmat, és ígérte, hogy tisztségét esküjének megfelelően, továbbra is 

lelkiismeretesen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően fogja ellátni. 

 

 

4. Napirendi pont  

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (deklarálása) 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt a napirendi pont előterjesztésére és bejelentette 

személyes érintettségét. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Elmondta, hogy az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai közé tartozik – többek között – a 

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. Jogszabály állapítja meg a 

polgármester illetményét, azonban a képviselő-testületnek határozatában deklarálnia szükséges 

annak összegét. Az illetményt az Mötv. 71. §-a határozza meg, melynek megállapításánál a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló törvény 51. § (1)-(3) bekezdését, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. A polgármester illetménye az államtitkár 

törvény szerint meghatározott illetményének 60 %-a. 

Fentieken túl a főállású polgármester költségtérítésre is jogosult, melynek összege 

illetményének 15 %-a. 

Elmondta továbbá, hogy a főállású polgármester – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben, valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható cafeteria juttatásokról és egyes 



13 

 

illetménypótlékokról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján – 2019. október 14. napjától 

kezdődően időarányos cafeteria juttatásra jogosult. 

Fentiek alapján készült el a határozat-tervezet, mely szerint a főállású polgármester 2019. 

október 14. napjától bruttó 598.300 forint illetményre, valamint illetménye 15 %-ának 

megfelelő, bruttó 89.700 forint összegű költségtérítésre, és a hivatali közszolgálati tisztviselők 

számára megállapított összeg alapulvételével megválasztását követően időarányos cafeteria 

juttatásra jogosult.  

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslat szerint egyetért a polgármester 

illetményének és költségtérítésének deklarálásával, valamint időarányos cafeteria juttatásának 

megállapításával, az hozza meg döntését. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

125/2019. (X. 29.) határozata 

a polgármester illetményének, költségtérítésének és cafetéria juttatásának 

megállapításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése, (4) bekezdés e) pontja és (6) 

bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy 

 

1. Szilágyi László főállású polgármester illetménye 2019. október 14. napjától kezdődően 

havonta bruttó 598 300 forint. 

 

2. Szilágyi László főállású polgármester költségtérítése 2019. október 14. napjától kezdődően 

a havi illetményének 15%-a, azaz havonta bruttó 89 700 forint. 

 

3. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szilágyi László 

főállású polgármester a hivatali közszolgálati tisztviselők számára megállapított összeg 

alapulvételével megválasztását követően időarányos cafetéria-juttatásra jogosult.  

 

Felelős: jegyző, pénzügyi-gazdálkodási és ellenőrzési csoport vezetője 

Határidő: azonnal   

          

5. Napirendi pont  

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (2) bekezdése 

értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 

meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 

90 %-át. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 

havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
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Fentiek alapján javasolta, hogy Ráki István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

havi bruttó 250.000 Ft, költségtérítését havi bruttó 37.500 forint összegben állapítsa meg a 

képviselő-testület. 

 

Ráki István társadalmi megbízatású alpolgármester bejelentette személyes érintettségét. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

126/2019. (X. 29.) határozata 

Ráki István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ráki István társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése és 80. § (2) bekezdése alapján havi bruttó 250 000 

forint összegben, költségtérítését a 80. § (3) bekezdés alapján havi bruttó 37 500 forint 

összegben állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Megköszönte mind a jelenlévők, mind a képernyő előtt ülő nézők figyelmét és a képviselő-

testület alakuló ülését 17 óra 35 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Szilágyi László                                                                                           Marcsikné Orosz Emese 

  polgármester                                                                                                       jegyző 

 

 


