7/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. március 30-án 16 óra 45 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos,
Dr. Mádai Ákos, Dr. Majoros Géza, Kurucz Attiláné, Ráki István, Szabó László és Zsiros
Sándor J képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz
Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Antal Lászlóné,
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára
Közösségi Ház és Könyvtár vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország
Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselő-testület
bizottságainak külsős tagjai,
Meghívottként jelen vannak: pályázatírók: Kovács Imre és Kálmán Zsolt, az MD ONCO
Szolgáltató Kft és Presits Róbert tervező a Főnik Aktuál Kft részéről
Érdeklődőként jelen van: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Külön tisztelettel
köszöntötte a pályázatíró cég képviselőit. Megállapította, hogy az ülés 9 fő jelenlétével
határozatképes, azt megnyitotta. Kérte, hogy az ülésen 3. napirendi pontként tárgyaljanak a
Használt szállítójármű beszerzéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
49/2016. (III.30.) Kt. határozata napirend pont
felvételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testület
úgy döntött, hogy 3. napirendi pontként tárgyalnak a Használt szállítójármű beszerzéséről
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítéssel tárgyaljanak a
napirendi pontokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Pályázat benyújtása a TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi

szintű komplex programok című felhívás tárgyában
Előadó: polgármester
2./ Pályázat benyújtása a TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című

felhívás tárgyában
Előadó: polgármester
3./ Használt szállítójármű beszerzése
Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ Pályázat benyújtása a TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

helyi szintű komplex programok című felhívás tárgyában
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: már régóta várták a település településfejlesztési operatív
programok kiírásait. A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívás. Már volt egy Komlex
telep-program Alsózsolca városában című projektelnevezéssel, hasonló célkitűzésekkel. A
rendkívüli ülés megtartására azért is került sor, mert e pályázat beadási határideje: március 31.
A pályázat célkitűzése a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élő,
hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása. A tevékenységek segítségével
elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást,
iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást,
egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Az előző programot az
önkormányzat sikeresen lezárta. Úgy alakult, hogy a korábban kinevezett projekt-menedzser,
a pénzügyi vezető és a korábbi szakmai vezető is a program megvalósításának félidejében
eltávoztak, így már a program megvalósítását ez a képviselő-testület, illetve az általa
megbízott pályázatíró cég fejezte be; az Ő munkájukat dícséri, hogy a pályázat ellenőrzésekor
megállapítást nyert, hogy a komplex programot sikeresen lezárták. A pályázati kiírás szerint a
támogatási kérelem benyújtására önállóan nem, kizárólag konzorciumi formában van
lehetőség. Konzorciumi partner lehet: helyi nemzetiségi önkormányzat, városi jogállású
település helyi önkormányzata, illetve megyei önkormányzat és költségvetési szervei,
Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján; egyházi jogi személy és önkormányzati
többségi tulajdonú vállalkozások. Alsózsolcán nem találtak olyan szervezetek, amellyel
közösen benyújthatnák a pályázatot, hiszen elvárás hogy legalább egy olyan konzorciumi
partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a
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szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. A pályázat támogatottsága 100 %os, a benyújtási határidő: 2016. március 31. A program keretében Alsózsolca Város
önkormányzata 300.000.000,- Ft összegű támogatást, míg a Konzorciumi partnerként a
Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft, Miskolc, Csabai kapu 9-11. – 90.000.000,- Ft támogatást
igényel a következő 5 évre. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést
tárgyalta.
Dr. Mádai Ákos Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről és elfogadásra javasolták a pályázat benyújtását és támogatják, hogy a
pályázattal kapcsolatos ügyekben a polgármester teljes jogkörben eljárjon.
Kurucz Attilán képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy a közös cél elérése szempontjából
létrehozott konzorcium tagja szakmai hozzáértéssel, vagy a pszichiátria területén szerzett
tapasztalattal segíti a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi programok
megvalósítását. A közös cél elérése érdekében miben segít a társaság?
Szilágyi László polgármester: a pályázati program keretében a feladatok megvalósításában
fog részt venni a Társaság. A pályázatírók javaslata alapján döntöttek az Intézet mellett, mert
ők rendelkeznek azokkal a feltételekkel, amelyet a felhívásban megjelöltek.
Kovács Imre MD ONCO Szolgáltató Kft pályázatíró cég képviselője: a Pszichiátriai
Intézet Nonprofit Kft több jelentős programban, egészségbiztosítási programokban vett részt,
a Semmelweis Kórház területén helyezkedik el. Az Intézet modern kísérleti programokban,
szociális, mentálhigiénés, oktatási és egészségfejlesztési komplex programokban vett részt.
Beszámolt arról is, hogy a Komplex telep-program Alsózsolca városban sikeresen lezárult, a
program ellenőrzésekor megállapítást nyert, hogy hiánypótlás nélkül, 100 %-os teljesítéssel
zárták a programot. Visszatérve a kérdésre a Pszichiátriai Intézet ugyanazokban a
programokban veszt részt, mint az önkormányzat; azért került konzorciumi partnerként a
pályázat bevonásába, hogy a program megvalósítható legyen. Az előző komplex program
nagyjából folytatódik, az 5 éves fenntartási időszakban benne vannak, az infrastruktúrát 5
évig, míg a szolgáltató kapacitást 2 évi kell fenntartani, ami jelentős terheket róna az
önkormányzatra. Ebben a TOP-os pályázatban nevesítve vannak azok az önkormányzatok,
melyek az előző programot sikeresen teljesítették, így remélhetőleg nyerhetnek is a
pályázaton. Alsózsolca jelentős előnnyel indul, így az előző program végrehajtásában nyújthat
segítséget.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: örült annak, hogy a testület úgy döntött, hogy
megfelelő szakmai háttér nélkül nem lehet pályázatokat lebonyolítani. Az előző két
pályázatnak jó folyatása lenne ez a program. Kérdése: hogy az előző programokhoz hasonlóan
beruházási és eszközfejlesztési célok, vagy programfélék kerülnek be a programban.
Szilágyi László polgármester: ez a pályázat kizárólag programok megvalósítására
vonatkozik.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy ki az Intézet vezetője, a
cégbejegyzés szerint ő jogosult aláírásra; milyen végzettségű emberek dolgoznak, mert még
nem hallott erről a Kft-ről.
Kovács Imre MD ONCO Szolgáltató Kft pályázatíró cég képviselője: Telek Ferenc az
ügyvezetője, orvosok és szociális szakemberek megbízási jogviszonnyal dolgoznak az
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Intézetben. Az ügyvezetőn kívül 2 fő állandó munkavállaló dolgozik. A Kft. pénzügyi
adatairól is tájékoztatást adott, 2014. évben közel 40 millió forint; a 2015-ös évben 70-75
millió forint körüli volt az árbevételük, mely összegek főleg szociális programokból
származnak. A vezető gazdasági végzettséggel rendelkezik. A Semmelweis Kórház területén
belül található az Intézet.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: megtévesztő a dolog, mert a Kórház területén van
egy Pszichiátriai Osztály, erről az Intézetről még nem hallott.
Kovács Imre MD ONCO Szolgáltató Kft pályázatíró cég képviselője: 2008-ban
alapították a céget, tudomása szerint egy törvényi változás következtében szakorvosok, főleg
pszichológusok kórházakon belüli közvetítésével foglalkoztak.
Szilágyi László polgármester: az önkormányzatot fenntartási kötelezettség terheli a az előző
pályázattal kapcsolatban. 2013. július 19-én megtartott testületi ülésen polgármester asszony
úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzatnak 2 évig kell foglalkoztatni az alkalmazottakat, a
fenntartást 5 évi kell megvalósítani, ezért a Metodista Egyház cserébe vállalta az épület
fenntartását. A Metodista Egyház ennek ellenére nem vállalja az épület fenntartását és
semmiféle írásbeli nyilatkozatot nem találnak erre vonatkozólag.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: véleménye szerint volt ilyen nyilatkozat.
Szilágyi László polgármester: lehet, hogy volt ilyen megállapodás, de írásban nem lelehető
fel. A fenntartást az előző Komplex telep-programot követően 5 évig az önkormányzatot
terheli úgy, hogy a Metodista Egyháznak arra nincs pénze, hogy a közösségi helyiségeket
fűtse. Természetesen ennek a programnak is lesz fenntartási időszaka. Kérte, hogy
amennyiben ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan van hozzászólása – tegye meg.
(Hozzászólás, vélemény nem érkezett.)
Kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a TOP-5.2.1-15. A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok című konstrukcióban az önkormányzat benyújtja
pályázatát és a pályázat megvalósításához a Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft-t konzorciumi
partnerként bevonják, valamint felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 50/2016. (III.30.) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról a
TOP-5.2.1-15 A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok című felhívás
tárgyában
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TOP-5.2.1-15 A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című konstrukcióban a
pályázat benyújtását.
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TOP-5.2.1-15 A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című konstrukcióban a
pályázat benyújtásához, a pályázat eredményessége esetén a pályázat megvalósításához a
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Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft. (székhelye: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.)
Konzorciumi Partnerkénti bevonását.
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert a TOP5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című
konstrukcióban a pályázat benyújtására, a konzorciumi szerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy az említett pályázatban,
mint polgármestert felhatalmazzák arra, hogy a pályázati eljárás során teljes körűen eljárjon,
illetve a szerződéseket megköthesse.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 51/2016. (III.30.) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról a
TOP-5.2.1-15 A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok című felhívás
tárgyában – polgármester megbízása
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Polgármester Urat, hogy a a
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
című konstrukcióban a benyújtandó pályázatok
előkészítésében, beadásában és megvalósításában
teljes körűen eljárjon, az előkészítéshez és a
megvalósításhoz
szükséges
közreműködői,
megbízási szerződéseket megkösse.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

2./ Pályázat benyújtása a TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című

felhívás tárgyában
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köztudott, hogy a légszennyeződés nagy és Magyarország
olyan helyzetben van, hogy képes támogatni a kerékpáros közlekedést. A településen is
érezzük, hogy jobb lenne, ha több kerékpárút lenne és nem szennyeznénk a környezetünket.
Alsózsolcán ennek olyan akadálya van, hogy keskenyek az utak és emellett a patkák és járdák
is nehezítik a közlekedést, sőt nagy a kamionforgalom is – emiatt kevesen kerékpároznak.
Optimális cél lenne, ha az árkokat sikerülne befedni, a csapadékvíz elvezetése zárt módon
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történne, így az árkok takarásra kerülnének. Meglehetne szélesíteni a járdát úgy, hogy azon
tudjon haladni a kerékpáros is. Ameddig erre nincs lehetőség, addig felfestéssel, vagy egyéb
módon oldható meg a kerékpáros út. Egyeztettek Felsőzsolca Önkormányzatával és ígéretet
kaptak arra, hogy az Állomás útig kiépítik a kerékpár útjukat, ha Alsózsolca Önkormányzata
is benyújtja a pályázatot. Ezzel megoldható lenne, hogy Miskolc bevezető szakaszáig
kerékpárral be lehetne jutni az alsózsolcai lakosoknak is, mivel a két település kerékpárútja
összekötésre kerülne. A támogatás mértéke 100 %-os, a megpályázni kívánt összeg bruttó
560.000.000,- Ft. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Dr. Mádai Ákos Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről és elfogadásra javasolták a pályázat benyújtását és támogatják, hogy a
pályázattal kapcsolatos ügyekben a polgármester teljes jogkörben eljárjon.
Szilágyi László polgármester: a testületi tagok részére kiküldött térképen vázolásra került a
kerékpár út jelölése. Kérte a tervező úrat, hogy a nagyított térképvázlat alapján ismertesse a
tervet.
Presits Róbert tervező: a 3606 sz. útnak két kritikus szakasza van, amelyet másképp nem
tudnak megoldani, csak úgy hogy nyomvonalat festenek fel: a Jókai utca felőli részen és a
Polgármesteri Hivatal utáni Felsőzsolca felőli részen más technikai megoldás nincs,
jogszabály engedi. A többi útszakasz megépítésével nincs gond. A Kossuth utcán, amit még
el kell készíteni a közmű kiváltás. Nagyon sok az áteresz, meg kell oldani a csapadékvíz
elvezetést; át kell helyezni a villanypóznákat, melyek a kivitelezési költségeket növeli. Ezeket
a költségeket csak megbecsülni lehet, amikor elkezdődik a tervezői, előkészítő szakasz akkor
látják majd valójában, hogy milyen költségekre lehet számítani, akkor tudnak pontosítani. A
megpályázni kívánt összeget tapasztalat alapján számították ki.
Ráki István képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy Sajólád irányába meddig tervezik a
kerékpárút kiépítését.
Presits Róbert tervező: Sajólád felé a település határáig, a Metodista Templomig, illetve egy
pici szakaszra tervezik a kerékpárút kiépítését, így megvalósulhat a két települést összekötő
kerékpárút.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a jelenlegi út mellett kerül kiépítésre a
kerékpárút?
Presits Róbert tervező: gyalogos és kerékpárút elnevezéssel - burkolt felületen, az árkok
befedésével oldják a kerékpárútat. A tervezésnél a villanypóznák és az autóbusz megállók
megkerülése is problémát okozhat.
Szilágyi László polgármester: 735 éves a település és amikor kialakították az utakat nem
voltak ilyen jellegű járművek, ezért is ilyen keskenyek az utcák. A buszmegállók
kialakításánál a helyi adottságokat figyelembe véve helyezték el a buszvárókat, a jelenleginél
jobb megoldást nem találnak.
Kérte, hogy amennyiben nincs további hozzászólás szavazzanak arról, hogy támogatják a
pályázat benyújtását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 52/2016. (III.30.) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról
a TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című
felhívási konstrukcióban
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a TOP-3.1.1-15 Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés című konstrukcióban
pályázat benyújtását.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy az említett pályázatban,
mint polgármestert felhatalmazzák arra, hogy a pályázati eljárás során teljes körűen eljárjon,
illetve a szerződéseket megköthesse.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 53/2016. (III.30.) Kt. határozata
pályázat
benyújtásáról
a
TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című
felhívás tárgyában - polgármester megbízása
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Polgármester Urat, hogy a
TOP-3.1.1-15
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés című konstrukcióban a
benyújtandó
pályázatok
előkészítésében,
beadásában és megvalósításában teljes körűen
eljárjon, az előkészítéshez és a megvalósításhoz
szükséges közreműködői, megbízási szerződéseket
megkösse.

Határidő:
Felelős:
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folyamatos
Polgármester

3./ Használt szállítójármű beszerzése
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a Sajó folyó túlsó oldalán található egy önkormányzati 14 ha
terület, melyet a járási startmunka program keretében a közfoglalkoztatottak alkalmazásával
művelés alá lehetne vonni. A „Mezőgazdasági” programelem keretén beterveztek egy
duplakabinos teherautó vásárlását, amivel a közmunkások és szerszámok szállítását meg
tudnák oldani. E beszerzés finanszírozását 6 millió Ft értékben a programból, 5 millió Ft
értékben pedig az önkormányzat költségvetéséből- önerőként- tervezték. A program csak új
autó vásárlását támogatja. A 15 fős közmunkások szállítása csak oly módon oldható meg,
hogy minimum kettőt kellene fordulni a dolgozók átjuttatása érdekében és kettőt a
visszaszállításukra. Az időben történő munkakezdés, valamint a munkaidő kihasználása
érdekében szükség lenne egy másik járműre is, amely lehetne egy használt, idősebb kisbusz,
amelynek fedezetére 1,5 millió forintot fordítanának. A vásárlás a költségvetési tartalék
terhére történne. Érdeklődtek, hogy egy 2004-es használt mikrobusz vásárlása körülbelül 1,2 1,5 millió forintba kerülne. A mikrobusz vezetésével meg lehetne bízni közfoglalkoztatás
keretében dolgozó gépjárművezetőt. A Pénzügyi Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolta az előterjesztés szerinti használt jármű beszerzését.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: véleménye szerint meg kellene nézni a komp
telepítés lehetőségét. Régen bevált dolog volt, hogy komppal mentek át a Sajó másik oldalára
az alsózsolcai emberek. Érdeklődött, hogy milyen távolságra van a szóban forgó terület.
Szilágyi László polgármester: utána fognak nézni, hogy mennyibe kerülne egy komp
telepítése, de mivel április 4-én elkezdődnek a munkálatok meg kell oldani a munkások
szállítását. A mikróbusz Sajópetrit elhagyva földúton közelítené meg az önkormányzat
területét, amely Alsózsolcától 7,2 km-re található. A megvásárolt szállítójárművet el is lehet
adni, amennyiben a testület úgy dönt – bár értékcsökkenten.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a vásárolni kívánt gépjármű
műszaki állapotát nézzék meg, mert egy közel 12 éves autónál lehet, hogy sokat kell költeni
már javításra. Megfontolásra javasolta, hogy ne ragaszkodjanak az idősebb autóhoz, ne legyen
300-400 e km az autóban, inkább egy jobb állapotú autót szerezzenek be.
Szilágyi László polgármester: már érdeklődtek, körül néztek az interneten és egy 10-12 éves
autónak 1,2-1.5 millió forint körüli ára van, ezek már motorikusan olyan állapotúak, hogy
több száz kilométert is képesek megtenni. Amennyiben nem találnak olyan kisbuszt, amely
minőségben és árban megfelel – visszatérnek e témára.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: a komppal kapcsolatosan eshetőségként lehet
érdeklődni, de valószínű, hogy több millió forintba kerülne az önkormányzatnak. Régebben
felvetődött egy motorcsónak vásárlása is, de egy komolyabb teherbírású csónak ára is több
millió forintba kerül. A komp üzemeltetéséhez egyébként közlekedésbiztonsági előírásokat is
figyelembe kell venni.
Szilágyi László polgármester: a komp üzemeltetéséhez egy állandó kezelő személyzetet is
biztosítani kell, illetménye és járulékai egy évre többe kerülne, mint egy használt kisbusz
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vásárlása. Kérte a megjelenteket, hogy szavazzanak arról, hogy az önkormányzat a
költségvetési tartalék terhére egy használt kisbuszt vásárol 1,5 millió forint értékben .
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
54/2016. (III.30.) Kt. határozata használt szállítójármű
beszerzésére
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy vásárol egy használt kisbuszt 1,5 millió
forint értékben, a költségvetési tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: tájékoztatta megjelenteket, hogy kiírt pályázatra, mely a
testvértelepülések rendezvényeiről szólt a Kárpátmedencén belül – pályáztak, a pályázati
összeg 100.000,-Ft és 1.500.000,- Ft elérését teszi lehetővé. Közismert, hogy az
önkormányzatnak 2 testvértelepüléssel van kapcsolata Szentmátéval és Pelsőccel. Reményét
fejezte ki, hogy a pályázat kedvező elbírálásban részesül. Kevésbé jó hírről is tájékoztatást
adott: a görög katolikus egyház képviselőivel tárgyaltak az iskola átvételéről. Az egyház
részéről értesítést kaptak, hogy a görög katolikus egyház nem vállalja az iskola fenntartását.
Ismereteik szerint Abaújszántón általános iskolát, Sátoraljaújhelyen középiskolát vettek át
egyházi fenntartás alá. Szirmai úrral folytattak tárgyalást, aki nincs a döntéshozó testületben
és ő sem tudott bővebb információval szolgáltatni, csak annyit tudnak, hogy az egyház nem
kívánja az alsózsolcai általános iskolákat átvenni.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli ülést 17
óra 30 perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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