5/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István,
Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Dr. Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Somodi Lászlóné gazdasági vezető
Meghívottként jelen vannak: Baráthné Csáti Erika 2. sz. Óvoda vezető helyettes, Hriczóné
Nagy Gabriella Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető helyettes, Oroszné Verba Julianna
Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Parádi
Julianna Városüzemeltetés vezető, Somodi Lászlóné gazdasági vezető
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok mellé
vegyék fel a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslat jóváhagyását, valamint a Dr.
Balpataki Béla nyugalmazott plébános temetési költségéhez való hozzájárulásról, és emlékére
egy emlékhely kialakításáról szóló előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014. (III.05.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
mellé felveszi
- a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tett javaslat
megtárgyalását, valamint
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a Dr. Balpataki Béla nyugalmazott plébános temetési
költségéhez való hozzájárulásról és emlékére egy
emlékhely kialakításáról szóló előterjesztést

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a változásokkal együtt fogadják el az ülés
napirendjét.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Alsózsolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítását követően
A 2014. évi költségvetés megtárgyalása
2./ A 2013. évi költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása
3./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
4./ Dr. Balpataki Béla temetési költségeihez való hozzájárulás, valamint emlékére emlékhely
kialakítása

1./ Alsózsolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítását követően
A 2014. évi költségvetés megtárgyalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. 4. 5. 6. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Jelenleg az adóbevétel várható összege 180 M Ft, még
mindig nincs információjuk arról, hogy a csődeljárással érintett cég részéről várható-e bevétel,
enélkül lett tervezve a költségvetés.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést és annak mellékletét.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy fogadják el az Önkormányzat adósságot
keletkeztető fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést és annak
mellékletét.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014. (III.05.) Kt. határozata az Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az Önkormányzat adósságot
keletkeztető fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
szóló előterjesztést és annak mellékletét.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ma már látható, hogy, hogy a megváltozott
körülmények miatt az eredetileg tervezetthez képest 71 M Ft-tal lesz kevesebb az adóbevétel.
Ezt kiesést a tartalék terhére tudják elszámolni. Az adóbevételeknél nem számoltak az adózó
2014. évi adójával, a holnapi napon lesz a csődegyezségi tárgyalás, annak eredménye
pozitívan befolyásolhatja a bevételeket.
Zsiros Sándorné polgármester: A település érdeke is, hogy létrejöjjön a csődegyezség.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta s elfogadásra
javasolja a költségvetést, illetve javasolják, hogy bízzák meg a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a csődegyezségi tárgyaláson a település képviseletére.
Zsiros Sándorné polgármester: A költségvetés elfogadását követően van lehetőség a
módosításra.
Brünner István képviselő-testületi tag: A dologi kiadásoknál szerepel a cégautó adó. Ennek
mennyi az összege?
Somodi Lászlóné gazdasági vezető: 33 ezer Ft/negyedév/autó.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A ciklus kezdetén elfogadták a gazdasági programot,
most beállt egy olyan helyzet, amelytől már régóta lehetett tartani. Az elmúlt testületi ülésen
létrehozták a Környezetvédelmi Alapot, amelybe bele került a tavalyi év talajterhelési díj
bevételének az összege. Ennek a felhasználását a költségvetéssel fogadják el, de nem tudják,
hogy mire használják fel, illetve a felhasználásával várni kellene.
Szükséges lenne a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés, ezt a település vagy saját erőből vagy
egy nagyobb pályázat keretében valósíthatja meg.
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Zsiros Sándorné polgármester: 2013-ban 4.384 e Ft volt a talajterhelési díjból származó
bevétel, 2014-re 4 M Ft-ot terveztek erre. A Polgármesteri Hivatallal szembeni buszmegálló
vízelvezetését kívánják ebből az összegből megoldani. Azzal egyetért, hogy ezzel most várni
kell, de mindenképpen meg kell csinálni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Közösségi Ház és Könyvtár ablakainak cseréjére
beadták a pályázatot, akkor arról volt szó, hogyha nem nyer a pályázat, akkor a település
önerőből valósítja meg a felújítást. Azt a tájékoztatást kapták, hogy a pályázat tartaléklistáján
szerepelnek, ennek ellenére valaki úgy döntött a testület hozzájárulása nélkül, hogy mégis
megvalósítja az ablakcserét.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: Az emeleten
életveszélyesek voltak az ablakok.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Erről decemberben tárgyalt a testület.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A fizikoterápiás gép beszerzése is belekerült a
költségvetési tervezetbe.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Arról február 5-én tárgyalt a testület.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ő az ellen harcol, hogy a tudtuk nélkül ne
kerülhessenek tételek a költségvetésbe. Február 5-én azt mondták, hogy ne nyúljanak bele,
mert akkor át kell dolgozni az egészet.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az adósságkonszolidációnak köszönhetően van
forrás a fejlesztésre, régóta nem fejlesztettek, a fizikoterápia működtetése önként vállalt
feladat.
Zsiros Sándorné polgármester: Azt tették a költségvetésbe, amire javaslatot kaptak.
Majoros Úr javasolta ezt a fejlesztést és be tudták illeszteni költségvetésbe.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Doktor Úr már korábban felvetette a javaslatot és a
Pénzügyi Bizottság ülésén is beszélte róla. Február 13-án is üléseztek és akkor sem hoztak
döntést, elhalasztották a legvégső időpontra. A képviselő úr miért nem jött be és mondta el, ha
ezzel problémája van.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem a gépvásárlással van a problémája, akkor
találkozott vele először, amikor meglátta a költségvetést.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Február 5-én tárgyaltak először a költségvetés
tervezetéről, egy héttel előtte megkapták az anyagot, akkor Doktor Úr javaslata már szerepelt
benne. Január végétől több mint egy hónap állt rendelkezésre, hogy tájékozódjanak.
Brünner István képviselő-testületi tag 17 óra 40 perckor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Mobil Med-el mi a helyzet? Ha jól tudja ez eddig
önként vállalt feladat volt. El fogja fogadni a költségvetést.
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Zsiros Sándorné polgármester: Az orvosi ügyelet biztosítása kötelező alapszolgáltatás.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Arról volt szó, hogy vagy a helyi orvosok látják el az
ügyeletet, vagy megbízzák a Mobil Med Kft.-t a szolgáltatás ellátására. Most áthelyezték a
kötelező feladatok sorába és közben nem változott semmi.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az orvosi ügyelet 20 éve működik ebben a formában.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Tavaly önként vállalt feladat volt, idén kötelezően
ellátandó feladatként szerepel. Nem azzal van kifogása, hogy ki látja el az ügyeletet.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Február 5-én és február 13-án is tárgyaltak a
költségvetésről, mindegyik ülést Pénzügyi Bizottsági ülés előzte meg és egyszer sem említette
meg a képviselő úr, hogy ezzel problémája van.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Mobil Med Kft. részére lakosonként havonta 30 Ftot fizetnek, éves szinten közel 2,2 M Ft. Változik a költségvetési elszámolási rendszer, az
önkormányzat esetében célszerű, ha csak azt teszik az önként vállalat feladatok közé, amit
valóban szükséges a költségvetés készítésekor. Leültek az intézményvezetőkkel, akik
benyújtották az igényeket. Február 5-én irányvonalakat határoztak meg, akkor is elhangzott a
fizikoterápia fejlesztése be lehet jönni a hivatalba, akár 5 óra után is egyeztetni az
elképzeléseket.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A háziorvosi ügyeletet meg kell szervezni, a
háziorvosok abban való részvétele egy lehetőség. A 30 Ft/fő/hó összeg egy hozzájárulás, az
ügyelet fenntartása nem ennyibe kerül, valójában az állam finanszírozza.
Zsiros Sándorné polgármester: Az a legegyenesesebb út, ha küld egy e-mailt, vagy felhívja
telefonon, ha egy polgármester ír egy képviselőnek, arra illik válaszolni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 500 e Ft van tervezve karácsonyi díszek vásárlására.
Korábban volt szó róla, hogy zászlókat vesznek a településre, ezzel ellentétben most nem látja
a költségvetésben.
Zsiros Sándorné polgármester: Szerepel, csak nincs nevesítve.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Tavaly augusztus 20-ra is vettek új zászlókat.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Az intézményeken is új zászlók vannak, nagy
zászlók, az utcára kisebbek kerültek.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Kicsinek tartja a zászlókat, Felsőzsolcán nagyobbak
vannak.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ott nincs Uniós zászló.
Zsiros Sándorné polgármester: A Városüzemeltetés vezetője nézze meg, hogy mennyi
lenne a zászlók cseréjének a költsége.
Csöbör Katalin alpolgármester: Hány darab zászlóra van szükség?
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Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: 47 db.
Csöbör Katalin alpolgármester: Mennyi az ára?
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Annak utána kell járni, tavaly május 1-én közel
20 db zászló tűnt el és májusfák, kocsmák tetején köszönt vissza, ha a zászlókat nagyobbra
cserélik, akkor a tartót is ki kell cserélni.
Zsiros Sándorné polgármester: Megbízza a Városüzemeltetés vezetőjét, hogy nézzen utána
a költségeknek.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Támogatja a 2014. évi költségvetést, de
mértékletességre int, a zártrendszerű vízelvezetés fontosságára hívja fel a figyelmet.
Zsiros Sándorné polgármester: A település egészében 14 átemelőre van szükség a
zártrendszerű vízelvezetéshez.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A legfontosabb a Sajó mellett a főutcán megoldani a
vízelvezetést.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A legnagyobb probléma a Széchenyi út
vízelvezetésével van, ott eső után mindig áll a víz.
Zsiros Sándorné polgármester: A Hivatallal szembeni buszmegállót meg kell csinálni. A
gyalogos átkelőhely költségére 1.700 e Ft+ÁFA az ajánlat. Amit a közútkezelő elképzelt, az
nem az élethez igazodik, ha vállalják a költségét, az több milliós tétel, a Posta parkolójáról
eddig nincs információjuk.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: A Polgármesteri Hivatallal szembeni
buszmegálló ügyében tárgyalt a közútkezelő munkatársával, aki tájékoztatta, hogy az nem a
közútkezelő területe, valamint, hogy hány helyről kell engedélyt kérni ahhoz, hogy ki
javíthassák a padkát.
Brünner István képviselő-testületi tag 18 óra 00 perckor visszatért az ülésterembe. A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2014. évi költségvetési
előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2014. (III.05.) Kt. határozata a 2014. évi
költségvetésről szóló előterjesztésről
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. évi költségvetésről szóló
előterjesztést.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. 5. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a 2014. évi költségvetésről szóló
rendelettervezetről.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 2/2014.
(III.07.) önkormányzati rendeletet Alsózsolca Város 2014. évi költségvetéséről.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a polgármester felhatalmazásáról
a csődegyezségi tárgyaláson való részvételről és az ott történő döntéshozatalról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014. (III.05.) Kt. határozata a CH Zrt. csődegyezségi
tárgyalásán való képviseletről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csavar és Húzottáru
Zrt. csődegyezségi tárgyalásán az Önkormányzat nevében
eljárjon. Továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
csődegyezségi tárgyaláson részt vegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 6.
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Hriczóné Nagy Gabriella Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető helyettes, Szaláncziné
Somos Zsuzsanna Közösségi és Könyvtár vezető, valamint Somodi Lászlóné gazdasági
vezető 18 óra 5 perckor távozott az ülésről.
2./ A 2013. évi költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. 8. számú melléklete tartalmazza.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a 2013. évi előirányzat
módosítási javaslatról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2014. (III.05.) Kt. határozata a 2013. évi költségvetést
érintő előirányzat módosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2013. évi költségvetést érintő
előirányzat átcsoportosításra tett javaslatot.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a 2013. évi előirányzat
átcsoportosítási javaslatról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2014. (III.05.) Kt. határozata a 2013. évi költségvetést
érintő előirányzat átcsoportosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2013. évi költségvetést érintő
előirányzat módosítására tett javaslatot.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete
tartalmazza.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Korábban már döntött a testület 25 fő szavazat
számláló bizottsági tagról, ez 5 szavazókörre meghatározott létszám. Eddig 1 fő kérte a
településen, hogy nemzetiségi választóként vegyék nyilvántartásba, de ez a szám az őszi helyi
választásokig még változhat, ezért kéri, hogy válasszanak még szavazatszámláló bizottsági
tagokat, mert ha lesz kisebbségi szavazókör, akkor oda még szükség lesz tagokra.
Csöbör Katalin alpolgármester: Lehet tudni, hogy ki a tag és a ki póttag?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mitől függ, hogy lesz-e 6. szavazókör?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha lesz nemzetiségi önkormányzati választás, annak
vannak feltételei, ha a lakosság bizonyos száma nemzetiséghez tartozónak vallja magát, akkor
önkormányzatot is választhat. Ha lesz nemzetiségi önkormányzati, akkor ők külön
szavazókörben szavazhatnak. Ez a nemzetiségi szavazókör szükség esetén a 3. számú iskola
éttermében lesz kialakítva.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak és póttagjainak jóváhagyásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2014. (III.05.) Kt. határozata a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak jóváhagyásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a Szavazatszámláló Bizottság
tagjaira tett javaslatot az alábbiak szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2014. (II.05.) számú
határozatán túl
Tóth-Kozma Csilla
Bónáné Gál Gabriella
Dudásné Somorai Anikó
Bodnár Zsuzsanna
Vágásiné Bodnár Mónika

Alsózsolca, Széchenyi út 9.
Alsózsolca, Deák F. út 29.
Alsózsolca, Deák F. út 49.
Alsózsolca, Kossuth L. út 93/A
Alsózsolca, Dózsa Gy. út 45.

Személyeket választja meg a Szavazat Számláló Bizottság tagjának és póttagjának.
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Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4./ Dr. Balpataki Béla temetési költségeihez való hozzájárulás, valamint emlékére
emlékhely kialakítás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A katolikus egyház nem vállalja Dr. Balpataki Béla
temetését. A temetés szerdán lesz Törökszentmiklóson Béla Atya végakarata szerint.
Buszt szerveznek a lakosság részére, hogy aki szeretne, el tudjon menni. Az 1 M Ft becsült
költsége a temetésnek, a holnapi napon felveszi a kapcsolatot a sajóládi önkormányzattal,
hogy ők hozzájárulnak-e a költségek viseléséhez. Sajópetri és Girincs is hozzájárul a temetési
költségek viseléséhez
Ráki István képviselő-testületi tag: A hozzájárulással egyetért, de a körülményekkel nem,
Béla Atya egy közéleti ember volt. Az, hogy a vagyonát kire hagyta, az az ő döntése, ezen az
alapon nagyon sok pap dönthetne így. Egy embernek egy életen keresztül dolgoznia kell, még
a halálára is.
Az emlékhellyel kapcsolatban meg kellene várni az egyház álláspontját, mivel a templomot ő
építtette ott egy emléktáblát kellene elhelyezni. Az emlékoszlop állításával meg kellene várni
az 1 éves évfordulót.
Megkérdezte, hogy mi a hagyomány, ilyen alapon a szociális temetést is el lehetne végezni.
Zsiros Sándorné polgármester: A temetés költsége azt fogja jelenteni, amit a temetkezési
vállalkozó felszámít. Béla Atya Alsózsolcán egy köztiszteletben álló ember volt, ha
időközben jelentkezik az egyház, hogy emléktáblát szeretne állítani az ellen nem zárkóznak
el, nyilvánvalóan nem akarnak az egyházpolitikába beleszólni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Bízik benne, hogy megszületik egy szándék az
emlékhely állítására. Azzal, hogy hozzájárulnak a temetési költségekhez, még nem
avatkoznak az egyház ügyeibe. Valamit viszonozni tudnak abból, amit ez az ember tett a
közösségért.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános temetési költségeihez való hozzájárulásról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2014. (III.05.) Kt. határozata Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános temetési költségeihez való
hozzájárulásról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Girincs és Sajópetri településekkel
közösen egyenlő arányban vállalja Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános temetési költségeinek finanszírozását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület fejezze ki a szándékát Dr.
Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános részére egy emlékhely állítására.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2014. (III.05.) Kt. határozata Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános részére történő emlékhely állításról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kifejezi szándékát, hogy Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai
plébános részére emlékhelyet állít az alsózsolcai temetőben.
Az emlékhely helyéről és kivitelezésének módjáról a testület
a későbbiekben dönt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 18 óra 20
perckor bezárta.
Kmf.

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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