20/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2011. november 18-án 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr.
Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Tóth J. Sándor képviselőtestületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző
(a jelenlévő képviselők száma 8 fő)
Távolmaradását jelezte: Szilágyi László képviselő-testületi tag

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ 2011. november 24-i képviselő-testületi ülés időpontjának megváltoztatása
Előadó: polgármester
1./ 2011. november 24-i képviselő-testületi ülés időpontjának megváltoztatása
Zsiros Sándorné polgármester: a Képviselő-testület munkaterv szerinti következő ülésének
időpontja 2011. november 24. de. 800. A tegnapi nap folyamán a Közigazgatási Helyettes
Államtitkárság írásban tájékoztatott arról, hogy a START munkaprogramhoz illeszkedő
önkormányzati intézmények alternatív fűtés korszerűsítés programjának előkészítése és
értékelése befejeződött. A beadott pályázatuk kedvező elbírálást nyert. Az országból 72
település került be. A beruházás jogszabályi lebonyolításáról, a foglalkoztatási feltételekről,
teendőkről, pénzügyi kérdéseinkről Papp Károly helyettes államtitkár vezetésével november
24-én de. 900 – 1100 időpontban a nyertes pályázók részére Budapesten a BM
Színháztermében tájékoztatót tartanak, melyen fontos a személyes részvétele. Kérte, hogy
fenti indokra tekintettel a munkatervben lévő testületi ülés időpontját az előterjesztésben
megjelölt november 24-én 15 órai időponttól eltérően kezdeményezi, hogy november 23-án
16 órára változtassák, mivel a budapesti út elhúzódhat.
Csöbör Katalin alpolgármester: a csütörtök délelőtti időpont jó lett volna, de szerda és a
csütörtök délután már nem.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a javaslatokat, véleményeket.
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést
elfogadásra javasolják a szerda du. 16 óra kezdési időpontot.
Csöbör Katalin alpolgármester: tegyék át szerdán 17 órára, hátha addig hazaér.
Brünner István képviselő-testületi tag: a szerda délutáni kezdés neki nem jó, nem tud részt
venni az ülésen.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a mai nap folyamán fogják kézbesíteni az
előterjesztéseket, az anyag terjedelme miatt kéri, hogy tekintsék át.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ő maga is rendel szerda délután, de a 16 óra már
jó neki.
Zsiros Sándorné polgármester: két fő nélkül még szavazatképes a testület. Javasolta, hogy
szerda du. 16 órára módosítsák az ülés kezdési időpontját.
A testület 7 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2011.(XI.18.) Kt. határozata képviselő-testületi ülés
időpontjának megváltoztatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a munkatervben szereplő 2011. november 24-i képviselőtestületi ülés időpontját módosítja 2011. november 23. du.
16 órára a polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 23.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 05
perckor bezárta.
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