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Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

3/2020. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 5. 

napján, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében 900 órától megtartott 

soron kívüli NYÍLT üléséről 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Ráki István Társadalmi megbízatású 

alpolgármester, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, dr. Majoros Géza, Vargáné Bán Ilona Margit és 

Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő), 

Marcsikné Orosz Emese jegyző  

 

Távolmaradását előre jelezte: Fáklya Tiborné képviselő 

 

Távolmaradását nem jelezte: Szilágyi Tamás képviselő 

 

Az ülésre meghívót kapott: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Oroszné 

Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres Klára az 

Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Ojtozi Attila az Alsózsolcai 

Városüzemeltetési Csoport vezetője, Vadász József RNÖ elnök,  

 

Meghívottként jelen van: Ojtozi Attila az Alsózsolcai Városüzemeltetési Csoport vezetője, 

Vadász József RNÖ elnök 

 

A lakosság részéről jelen van: 1 fő érdeklődő 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Köszöntötte a soron kívüli ülésen résztvevő képviselőket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő 

jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a 

meghívóban foglaltak szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d: 

 

1. Polgármester költségtérítésének helyesbítése 

Előadó: jegyző 

 

2. Javaslat önkormányzati társulások Társulási Tanácsaiba az önkormányzatot 

képviselő tag delegálásáról, a delegált helyettesítéséről  

Előadó: polgármester 
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3. Egészségügyi alapellátás keretében biztosított ügyeleti ellátás díjának emelése 

Előadó: polgármester 

 

4. Javaslat SZMSZ módosítására 

Előadó: jegyző 

 

Zárt ülés 

 

5. Javaslat az Alsózsolca, Arany János út 16. szám alatti ingatlan megvásárlására 

Előadó: polgármester 

 

6. A „Leromlott városi területek rehabilitációja Alsózsolcán” TOP-4.3.1-15-BO1-

2016-00008 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó, a projekttel 

érintett ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntéshozatal  

Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1. Napirendi pont  

A polgármester költségtérítésnek helyesbítése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt az első napirendi pont ismertetésére. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Elmondta, hogy a polgármester költségtérítésének helyesbítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal szóbeli jelzése alapján került sor. A képviselő-testület az alakuló 

ülésen meghatározta a polgármester költségtérítését, melyet a kerekítés szabályaira 

figyelemmel állapított meg. A kerekítést azonban csak a polgármester illetményére 

vonatkozóan lehet alkalmazni, mely nem terjed ki a költségtérítésre, azt pontos összegben kell 

megállapítani.  

Szilágyi László polgármester 

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság állásfoglalását. 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a polgármester költségtérítésének – kerekítés nélküli – pontos összegben történő 

megállapítását. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést a polgármester költségtérítésének 89 745 

forintban történő megállapításáról, egyúttal bejelentette személyes érintettségét. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2020. (III. 5.) határozata 

a polgármester illetményének, költségtérítésének és cafetéria juttatásának 

megállapításáról szóló 125/2019. (X.29.) határozat módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester illetményének, 

költségtérítésének és cafetéria juttatásának megállapításáról szóló 125/2019. (X. 29.) határozat 

2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

a havi illetményének 15%-a, azaz havonta bruttó 89 745 forint.” 

 

Felelős: jegyző, pénzügyi-gazdálkodási és ellenőrzési csoport vezetője 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont  

Javaslat önkormányzati társulások Társulási Tanácsaiba az önkormányzatot képviselő 

tag delegálásáról, a delegált helyettesítéséről 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy Alsózsolca város két társulásnak tagja. Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény szerint a társulás döntéshozó szervébe, a társulási tanácsba tagot a képviselő-

testület delegál, ami magába foglalja a helyettesítőként delegált tag megválasztásának jogát is. 

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottsági állásfoglalást. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke 

Az Ügyrendi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta mind az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsába, mind pedig a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás Társulási Tanácsába Szilágyi László 

polgármester, akadályoztatása esetén helyettesítőként Ráki István alpolgármester delegálását. 

 

Szilágyi László polgármester 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, 

javasolta az előterjesztésben szereplő mindkét határozat-tervezet elfogadását. 

1. 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2020. (III. 5.) határozata 
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az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsába 

történő delegálásról, a delegált tag helyettesítéséről 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsába tagként Szilágyi László 

polgármestert delegálja.  

2. Szilágyi László polgármester akadályoztatása esetén helyettesítőként Ráki István 

alpolgármestert delegálja a képviselő-testület. 

 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

2. 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2020. (III. 5.) határozata 

a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába történő delegálásról, a delegált tag helyettesítéséről 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Szilágyi László 

polgármestert delegálja. 

2. Szilágyi László polgármester akadályoztatása esetén helyettesítőként Ráki István 

alpolgármestert delegálja a képviselő-testület. 

 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

3. Napirendi pont  

Egészségügyi alapellátás keretében biztosított ügyeleti ellátás díjának emelése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás kertében gondoskodik 

az ügyeleti ellátásról. Alsózsolcán – Felsőzsolca, Onga, Sajólád és Sajópetri települések 

önkormányzataival közösen – a KH-MED Works Egészségügyi Oktató, Szolgáltató Kft. 

biztosítja az ügyeleti ellátást. Az érintett önkormányzatokkal folytatott egyeztetés 

eredményeképpen született meg az előterjesztésben szereplő, ügyeleti díj emelésére vonatkozó 

javaslat. Az orvos elvándorlás megakadályozása és az ügyeleti szolgáltatás zavartalan, 

folyamatos biztosítása érdekében elkerülhetetlen a díj emelése. Az előterjesztéshez csatolt 

kimutatás és táblázatok részletesen tartalmazzák az ügyeleti ellátás finanszírozását, a 

települések befizetéseit, és a kiadásokat, költségeket. 
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Felkérte Zsiros Sándor Józsefnét, a Pénzügyi Bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás 

ismertetésre. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az ügyeleti díj előterjesztésben szereplő mértékű 

emelését támogatta, a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével hozzanak 

döntést az orvosi ügyelet finanszírozásával kapcsolatban. 

 

A képviselők egyetértettek az ügyeleti hozzájárulás díjának – rendelet-tervezetben foglaltak 

szerinti – emelésével. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2020. (III. 5.) határozata 

egészségügyi alapellátás keretében biztosított ügyeleti ellátás díjának emeléséről 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KH-MED Works Egészségügyi, 

Oktató, Szolgáltató Kft. által működtetett felsőzsolcai székhelyű éjszakai és hétvégi központi 

orvosi ügyelet finanszírozásának emeléséhez 2020. április 1. napjától kezdődően hozzájárul. 

A képviselő-testület az ügyeleti hozzájárulás díját 2020. április 1. napjától kezdődően 70 

Ft/fő/hó, 2021. január 1. napjától 80 Ft/fő/hó összegben állapítja meg azzal a kikötéssel, hogy 

a díjemelést akkor fogadja el, ha ahhoz az ügyeleti ellátásban résztvevő valamennyi 

önkormányzat hozzájárul. Az emeléshez szükséges pénzügyi forrás a költségvetésben 

rendelkezésre áll.  

 

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

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. április 1., illetve 2021. január 1. 

 

 

4. Napirendi pont  

Javaslat az SZMSZ módosítására 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 
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A szervezeti és működési szabályzat pontosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján került sor. A törzskönyvi nyilvántartás 

szerint az önkormányzat hivatalos megnevezése: „Alsózsolca Város Önkormányzata”, melyet 

a rendelet 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, illetve a rendelet 

mellékleteiben és függelékében átvezetni szükséges. Indokolt továbbá a rendeletnek az állandó 

bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó – 

előterjesztés szerinti – kiegészítése. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Kurucz Attilánét, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági 

állásfoglalást. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke 

Az Ügyrendi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta az önkormányzat szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet függelékének határozattal történő 

módosítását, valamint az önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint először a szervezeti és működési 

szabályzat függelékeinek módosításáról döntsön a képviselő-testület. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2020. (III. 5.) határozata 

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

önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5. függelékének módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja, hogy az önkormányzat szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1., 2., 

3., 4., 5. függelékében az „Alsózsolca Város Önkormányzat” szövegrész helyébe az 

„Alsózsolca Város Önkormányzata” szöveg lép. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést az önkormányzat szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.10.) önkormányzati rendeletét az 
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önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 6.a. számú mellékletét képezi. 

 

A nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel, javaslat nem 

hangzott el, a nyílt ülést Szilágyi László polgármester 9 óra 15 perckor bezárta és az 5., 6. 

napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Szilágyi László                                                                                     Marcsikné Orosz Emese 

  polgármester  jegyző 

 


