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Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

5/2020. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9. napján, 

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 8 óra 30 perctől megtartott 

soron kívüli NYÍLT üléséről 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Ráki István társadalmi megbízatású 

alpolgármester, dr. Majoros Géza, Szilágyi Tamás, Vargáné Bán Ilona Margit és Zsiros Sándor 

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

jegyző  

 

Távolmaradását előre jelezte: Fáklya Tiborné, Fodor Ákos és Kurucz Attiláné képviselők 

 

Az ülésre meghívót kapott: Vadász József RNÖ elnök  

 

Meghívottként jelen van: --- 

 

A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen. 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Köszöntötte a soron kívüli ülésen megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 6 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 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d: 

 

1. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló 

pályázat benyújtására 

Előadó: polgármester 

 

2. Alsózsolca ipari területen található szennyvízátemelő energiaellátása 

Előadó: polgármester 

 

3. A 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

pályázat módosítása 

Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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1. Napirendi pont  

Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló 

pályázat benyújtására 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását az első napirendi pont tárgyát képező pályázat 

benyújtása tette indokolttá. Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklet 

II.2. pont c) alpontjára tekintettel 2021. évben a Széchenyi út felújítását szeretné az 

önkormányzat pályázati forrás igénybevételével megvalósítani.  

A pályázati kiírás szerint az igényelhető támogatás maximum 20 millió forint, a támogatás 

maximális mértéke pedig az önkormányzat adóerő-képessége alapján kerül meghatározásra, 

mely Alsózsolca esetében a fejlesztési költség 65 %-a, tehát 35 % önrészt kell a képviselő-

testületnek biztosítani a felújításhoz. 

A tervek szerint a Széchenyi út új aszfaltburkolatot kapna, valamint a csapadékvíz elvezetés az 

út legmélyebb pontján a szikkasztó árok meghosszabbításával és gyephézagos járda 

kialakításával kerülne megoldásra. 

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

határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát. 

 

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

37/2020. (VII. 9.) határozata  

pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról az „önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatban a belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása tárgyban  

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) alpont 

szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében 

megvalósítandó – belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyban – Alsózsolca belterület 

1236, 1262, 1316/50 helyrajzi számú Széchenyi utca felújítására pályázatot nyújt be és a pályázat 

megvalósításához szükséges 10 680 446 Ft önrészt a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a további 

szükséges eljárásjogi lépések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. július 10. 

 

2. Napirendi pont  

Alsózsolca ipari területen található szennyvízátemelő energiaellátása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
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Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy az ipari park területen található szennyvízátemelő villamosenergia ellátását 

korábban a Csavar és Húzottáru Zrt. saját kapacitása terhére biztosította. A cég megszűnését 

követően az átemelőt a Borsodvíz Zrt. agregátorral üzemeltette, mely hosszú távon nem tartható 

fenn, így szükségessé vált a villamosenergia ellátás kiépítése. 

A Borsodvíz Zrt. elkészítette a kivitelezéshez szükséges terveket, melynek megvalósításához 

az előterjesztésben foglaltak szerinti költségekkel számoltak, vagyis az összes várható kiadás 

5.920.000 Ft + áfa. A Borsodvíz Zrt. a 2020. évi Gördülő Fejlesztési Tervében kívánja 

szerepeltetni az átemelő áramellátásának kiépítéséhez szükséges költségeket, ezért a GFT 

módosításához önkormányzat hozzájárulását kéri. 

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Borsodvíz Zrt. az önkormányzatnak, mint 

tulajdonosnak használati díjat fizet. A beruházás költségét a GFT, valamint a következő évek 

használati díjának terhére kívánja az önkormányzat elszámolni az előterjesztésben 

részletezettek szerint. 

 

Ráki István alpolgármester 

Kérdése volt, hogy az ipari parkban lévő üzemek miért nem járulnak hozzá a kiadásokhoz? 

 

Szilágyi László polgármester 

Válaszul elmondta, hogy egyrészt kötelező önkormányzati feladatról van szó, másrészt jelentős 

összegű adót fizetnek a településnek az ipari parkban lévő cégek, így megoldásról az 

önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el, javasolta a 2020. évi 

GFT módosításáról szóló határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

38/2020. (VII. 9.) határozata  

a 2020. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Magyar Energetikai 

Közműszabályozási Hivatal által is elfogadott 2020. évi Gördülő Fejlesztési Terv 

módosításához hozzájárul. 

 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a szennyvízátemelő energiaellátása érdekében szükséges 

munkákhoz történő előzetes hozzájárulásról, valamint a kiépítés költségeinek 

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

39/2020. (VII. 9.) határozata  

szennyvízátemelő villamosenergia ellátásához szükséges munka elvégzéséhez előzetes 

hozzájárulásról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsózsolca Város Önkormányzat 

tulajdonát képező és a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő, Alsózsolca ipari területen (1507 

hrsz.-ú ingatlanon) található szennyvízátemelő villamosenergia ellátásának kiépítéséhez 

szükséges munkálatok elvégzéséhez előzetes hozzájárulását adja. 

A képviselő-testület az Alsózsolca ipari területen található szennyvízátemelő 

energiaellátásának kiépítéséhez szükséges forrást – a következő évek használati díjának terhére 

– megelőlegezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont  

A 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 

módosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy érdekes helyzet alakult ki, hiszen az idei fejlesztések közbeszerzési eljárásának 

lefolytatása után a nyertes ajánlattevő a tervezett összköltséghez képest jóval kedvezőbb 

ajánlatot adott. Felmerült a kérdés, hogy az ajánlat szerinti áron megvalósítható-e a beruházás, 

ezért a közbeszerzési eljárást lebonyolító ügyvédi irodán keresztül az önkormányzat megkérte 

az ajánlati ár indokolását. Az indokolás benyújtását követően megbizonyosodtunk arról, hogy 

a beruházás az ajánlatban szereplő áron megvalósítható. Az irányító hatóságtól pedig 

megtudtuk, hogy lehetőség van a támogatói okirat módosítására, melynek során olyan műszaki 

tartalom jöhet szóba, ami a pályázati kiírás szerint eredetileg is támogatható lett volna. A Jókai 

Mór út tekintetében kiegészítő munkaként az út csapadékvíz elvezetése támogatható, ezért a 

fennmaradó 2.937.032 Ft összeg terhére ezen munkálatokat kívánja az önkormányzat 

megvalósítani. 

 

Zsiros Sándor Józsefné képviselő 

Véleménye szerint mindenképpen jó dolog a Jókai út csapadékvíz elvezetésének kiépítése, 

mellyel az orvosi rendelő előtti probléma is megoldódna. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosításáról. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

40/2020. (VII. 9.) határozata  

a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat 

módosításáról és a szükséges önerő biztosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) alpont szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében 

megvalósuló belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyban az Alsózsolca belterület 920, 

925, 1332, helyrajzi számú Jókai Mór út felújításra benyújtott pályázat módosítását jóváhagyja. 

A módosításhoz szükséges önerőt a tartalék terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel, valamint közérdekű 

bejelentés nem hangzott el, Szilágyi László polgármester a képviselő-testület soron kívüli ülését 

9 óra 50 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Szilágyi László                                                                              Marcsikné Orosz Emese 

 polgármester   jegyző 


