16/2017. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülés képviselőtestületi ülésről, mely 2017. június 22-én, csütörtökön 9 óra 17 perckor kezdődött az
Ügyrendi Bizottsági ülésének elhúzódása miatt
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos és Demkó Dóra társadalmi
megbízatású alpolgármester, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Ráki István, Szabó László,
Kurucz Attiláné és Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők
száma 8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Távollétét nem jelezte: Brünner István képviselő-testületi tag
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, 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, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ÉszakMagyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai, Zámbó Attiláné az Alsózsolcai Gondozási Központ
családsegítője,

Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője, Oroszné Verba
Julianna Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Zámbó Attiláné az Alsózsolcai Gondozási
Központ családsegítője,
Érdeklődőként jelen van: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köszöntötte a megjelenteket és indítványozta, hogy a testületi
ülés előtt kiosztott pótelőterjesztést tárgyalják meg a mai testületi ülésen. Kérte, hogy 9.
napirendi pontként Fazekas Fruzsina Valentina kérelméről tárgyaljanak, melynek előadója a
polgármester. A pótelőterjesztéseket a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2017. (VI. 22.) Kt.
határozata napirendi pont felvételéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 9. napirendi pontként
Farkas Fruzsina Valentina kérelméről
tárgyalnak, mely kérelmet a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság véleményezett. A napirendi pont előadója: polgármester.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
1

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak az ülés
napirendjéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodás módosító okiratának és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodásnak
az elfogadása
Előadó: polgármester
2./ A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – működési
hozzájárulás biztosítása
Előadó: polgármester
3./ Körzeti megbízottak véleményezése
Előadó: polgármester
4./ Alsózsolca Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlődési Programjának felülvizsgálata

Előadó: polgármester
5./ Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: polgármester
6./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: jegyző
7./ Együttműködési megállapodás a Női Információs Szolgáltató Központ Miskolcon
történő kialakításáról
Előadó: polgármester
8./ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Előadó: polgármester
9./ Fazekas Fruzsina Valentina kérelme
Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodás módosító okiratának és az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodásnak az elfogadása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület 38/2017. (III.10.) Kt határozatában
kifejezte egyetértését azzal, hogy társult tagként létrehozza a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. A Társulási Tanács 2017. március 23.
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napján tartotta alakuló ülését, amelyet követően a Társulást a Magyar Államkincstár 2017.
április 1. napjával bejegyezte a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásába. A Társulás következő
ülésén 2017. június 13. napján javaslatokat tárgyaltak a Társulás 2017. évi költségvetésének
elfogadására és a kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá a Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról és a kapcsolódó döntések meghozataláról. Az Mötv 88. §
(2) bekezdése alapján a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A Társulási Megállapodás
módosító okirata és az egységes szerkezetű Megállapodás az anyag mellékletét képezi,
megküldésre került. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt
a Tárulási Megállapodás módosító okiratának és egységes szerkezetű megállapodásnak az
elfogadásáról.
Szilágyi László polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a Társulási Megállapodás
módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 120/2017. (VI.22.) Kt.
határozata a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2017. június 13.
napján a 13/2017. (VI. 13.) TT határozattal elfogadott tartalommal jóváhagyja a Miskolci
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte a testület támogatását a Társulás egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásához.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
121/2017. (VI.22.) Kt.
határozata a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását jóváhagyja.
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – működési
hozzájárulás biztosítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az előző napirendi ponthoz részben kapcsolódik a Társulás
működési hozzájárulásának biztosítása. A Társulás 2017. június 13. napján megtartásra került
ülésén egyrészt módosította a Társulási Megállapodást és másik napirendi pontként elfogadta
a Társulás 2017. évi költségvetését. A Társulás 2017. évi működési bevételei között eredeti
előirányzatként 28.810.000,-Ft került megtervezésre, mely összeg a társult települések
Az
lakosságszáma arányában megfizetett működési hozzájárulásból tevődik össze.
előterjesztés mellékletekénti táblázatban a települések lakosságszáma, részvételi aránya és
szavazatszáma megtalálható. Alsózsolca város szavazatszáma: 25, részvételi arányszám:
0,025; ezáltal Alsózsolca Város Önkormányzatának 720.025,-Ft-ot működési hozzájárulást
kell fizetni. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolta a Társulás részére biztosított működési hozzájárulás jóváhagyását.
a Társulás részére
Szilágyi László polgármester: kérte a testületet, hogy döntsenek
biztosított működési hozzájárulás jóváhagyásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
122/2017. (VI. 22.) Kt.
határozata a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
részére biztosított működési hozzájárulás jóváhagyásáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12/2017. (VI. 13.) TT határozatában
megállapított
720.025,-Ft-ot
működési
hozzájárulásként
Miskolc
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás részére biztosítja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt működési hozzájárulás pénzügyi alapjaként a
37 települési önkormányzat osztatlan közös vagyonát jelöli meg.
3. A képviselő-testület felkéri Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a 4. pontban
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén gondoskodjon arról, hogy a vagyonközösség
bankszámlájáról kerüljön átutalásra a 28.810.000,- Ft a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére.
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4. A képviselő-testület kijelenti, hogy a határozat 1-3. pontjaiban meghozott döntések
hatályosulása feltételének tekinti, hogy a vagyonközösségben résztvevő valamennyi
önkormányzat ugyanezeket a döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzatának részére megküldésre kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Körzeti megbízottak véleményezése
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetője azzal a
kéréssel fordult Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületéhez, hogy támogassuk
Nagy Sándor Zoltán c.r.főtörzsőrmester és Kasnyik Zsolt c.r. törzsőrmester urak Alsózsolca
székhelyű körzeti megbízotti beosztásukat. A testületi ülésre bemutatkozás és megismerés
céljából meghívtuk az érintetteket, az utolsó pillanatig úgy volt, hogy a testületi ülésen meg is
jelennek.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: többször is telefonáltak, hogy a testületi döntéshez, a
megbízottak kinevezésének támogatásához írjanak egy rövid bemutatkozó levelet.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem érti, hogy miért kell a körzeti megbízottak
kinevezéséhez a testületnek véleményezt alkotni.
Szilágyi László polgármester: az előterjesztésben szerepel, hogy az ORFK utasítása alapján
az önkormányzat képviselő-testületének véleményét ki kell kérni a körzeti megbízott
kinevezéséről és felmentéséről. Kérte, hogy támogassák Nagy Sándor Zoltán körzeti
megbízott kinevezését.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2017. (VI.22.) Kt.
határozata Nagy Sándor Zoltán c. r. főtörzsőrmester Alsózsolca székhelyű körzeti
megbízott kinevezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Felsőzsolca, Körzeti Megbízotti Csoport Alsózsolca állományába Nagy Sándor
Zoltán c. r. főtörzsőrmester Alsózsolca székhelyű körzeti megbízottá történő kinevezését
támogatja.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint
támogassák Kasnyik Zsolt körzeti megbízott kinevezését.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2017. (VI.22.) Kt.
határozata Kasnyik Zsolt c. r. törzsőrmester Alsózsolca székhelyű körzeti megbízott
kinevezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Felsőzsolca, Körzeti Megbízotti Csoport Alsózsolca állományába Kasnyik Zsolt c.
r. törzsőrmester Alsózsolca székhelyű körzeti megbízottá történő kinevezését támogatja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

4./ Alsózsolca Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlődési Programjának

felülvizsgálata
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: 2013 évben elfogadott Esélyegyenlőségi program öt évre szól,
amit két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatról
azért döntöttek, mert az előző program az akkor futó pályázatokra épült. Azóta az akkori
pályázatok már lezárultak, az intézkedési tervben megfogalmazottakat az önkormányzat
teljesítette. Új helyzetelemzést csak aktuális adatokkal lehet elkészíteni, ezért frissítették az
adatokat. A helyzetelemzés elkészítésében a HEP fórum tagjai részt vettek, illetve
felhasználták az intézmények beszámolóit is. A Program felülvizsgálatáról tárgyalt a Szociális
és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó bizottság.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatta a HEP elfogadását.
Szilágyi László polgármester:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2017. (VI.22.) Kt.
határozata Alsózsolca Város Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2013. (VI.20.)
Kt.
határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak
megfelelően áttekintette, és Alsózsolca Város Helyi esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálatát elfogadja.
A jegyzőkönyv 6/a
Programot.

számú melléklete tartalmazza az elfogadott helyi Esélyegyenlőségi
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Felelős:
Határidő:

Szilágyi László polgármester
azonnal (A HEP feltöltése a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság honlapjára)
2019. június (következő áttekintés)

5./ Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca önkormányzata több éve nyújt be pályázatot
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A Közösségi Ház és Könyvtár esetében a
2017. évi költségvetésben 1.750.072,- Ft került tárgyi eszköz beszerzésre tervezve illetve
átcsoportosítva, melyből 916.000 FT feladattal terhelt, a 2016. évi közművelődési érdekeltség
növelő pályázat eszközbeszerzésére lett elkülönítve. A Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi
költségvetési előirányzata alapján, technikai eszközállomány, berendezési tárgyak
gyarapítására 834.072 FT-ot használhat fel, mely előirányzat biztosíthat önerőt
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez. Az előterjesztés szerint kérte a
támogatást
800.000 Ft pályázati önrész biztosítására a 2017. évi közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalt a pályázat benyújtásáról.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázat benyújtását, az önrész
biztosítását és azt, hogy a polgármestert hatalmazzák fel, hogy a pályázattal kapcsolatos
teendőket megtegye.
Szilágyi László polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2017. (VI.22.) Kt.
határozata pályázat benyújtásáról közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján
igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtáshoz.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

Szilágyi László polgármester: kérte a testület támogatását a pályázathoz szükséges önerő
biztosításához.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2017. (VI.22.) Kt.
határozata a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz szükséges önerő
biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján igényelhető
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtáshoz 800.000,- Ft önrészt
biztosít az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár költségvetéséből.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

Szilágyi László polgármester:
felhatalmazásához.

kérte

a

testület

támogatását

a

polgármester

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2017. (VI.22.) Kt.
határozata a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat tárgyában – a
polgármester felhatalmazásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján
igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat előkészítésében és
beadásában teljes körűen eljárjon, az előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges
közreműködői, megbízási szerződéseket megkösse.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

6./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.. számú mellékletét képezi.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a településkép védelméről szóló 2016. évi törvény alapján
az önkormányzatnak településképi rendeletet kell alkotnia. A településképi rendelet
megalkotásának előfeltétele a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet és a Településképi
Arculati Kézikönyv megalkotása. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletalkotás
célja, hogy a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet megalkotása során biztosított legyen a partnerek tájékoztatása. Ennek során az
önkormányzatnak döntenie kell: a partnerek tájékoztatásának módjáról és eszközeiről; a
partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módjáról és határidejéről, továbbá
nyilvántartásának módjáról; az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények
indokolásának módjáról, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjéről és az elfogadott
koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet
nyilvánosságát biztosító intézkedésekről. A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére, a
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helyi településképi rendelettervezet előkészítésére, a HÉSZ jogharmonizációra és a főépítészi
feladatok ellátására az önkormányzatok támogatást kapnak. Azok az önkormányzatok, ahol az
adóerőképesség 32.000,- Ft alatt van, ott 1 millió forint támogatást kapnak. Alsózsolcán a
legkedvezőbb árajánlatot Kosdi Attila okleveles építészmérnök, műemlékvédelmi
szakmérnök, vezető tervező adta 980.000,-Ft összegben. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotását.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca Város
Önkormányzat képviselő-testületének 12/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendeletét, mely a
partnerségi egyeztetés szabályairól szól.
A rendelet a jegyzőkönyv 8/a sz. mellékletet.

7./ Együttműködési megállapodás a Női Információs Szolgáltató Központ Miskolcon
történő kialakításáról
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: pénteken kapták meg a megállapodást azzal, hogy az
önkormányzat részéről írja alá és 13 óráig küldje vissza. A képviselő-testület állásfoglalása
nélkül nem írja alá a megállapodást, egyéb információk nem állnak rendelkezésére, ezért kérte
a testület véleményét. A pályázati felhívás EFOP-1.2.9-17 kódszámon jelent meg, és a nőket
a család- és munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósítására és Női Információs és
Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozására irányuló projekt megvalósítását célozza. Az
együttműködési megállapodás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint
kedvezményezett és az önkormányzat, mint együttműködő között jönne létre. A megkeresés
lényege, hogy Alsózsolca önkormányzata csatlakozik-e a pályázathoz. A felek célkitűzéseket
fogalmaznak meg az együttműködés megvalósítása érdekében: Miskolc és térségben a nők
foglalkoztatási helyzetének javítása; a nők foglalkoztatottsági szint emelése érdekében a
munkaerő-piaci programokkal, így foglalkoztatási célú tanácsadással, képzéssel
foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű álláskereső nők munkavállalásának segítése,
ösztönzése. Ismertette azt a célcsoportot, melyet támogatni kívánnak. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a pályázatról.

Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: ismereteik alapján
egy információs központ kialakítása lenne a cél, ahol tanácsadással, képzési lehetőségekkel,
munkaerő-piaci programokkal segítenék azokat a nőket, akik hozzájuk fordulnak. A
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problémákat helyben kellene megoldani. A bizottság nem támogatta az együttműködési
megállapodás aláírását és azt, hogy konzorciumi partnerként részt vegyenek a pályázatban.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását figyelembe véve Alsózsolca önkormányzata nem
kíván részt venni az EFOP-1.2.9-17 pályázatban konzorciumi tagként és nem támogatják az
együttműködési megállapodás aláírását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
129/2017. (VI. 22.) Kt.
határozata az EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázati felhívás alapján benyújtandó pályázat
és az ahhoz kapcsolódó projekt vonatkozásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatallal,
mint
kedvezményezettel
megkötendő
együttműködési
megállapodásról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete nem támogatja a nőket a család- és
munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósítására és Női Információs és Szolgáltató
Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozására irányuló, EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázati
felhívásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint kedvezményezett által
benyújtandó pályázat alapján a megvalósításhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás
aláírását.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az Ügyrendi Bizottság tárgyalt az előterjesztésről, kérte az
elnököt az állásfoglalás ismertetéséről.
Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt a törvényességi felhívásról, a
szavazás eredményeként javaslat nem igazán született.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, melyre
2017. június 30. napjáig válaszolni kell. A törvényességi felhívásról a képviselő-testületet
tájékoztatni kell és a tett intézkedésről, döntésről a Kormányhivatalnak választ kell adni a
megadott határidőre. A törvényességi felhívás lényege, hogy a Kormányhivatal az Mötv-ben
biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva törvényességi felhívással élt a testület
felé. A március 28-ai ülésen a főállású alpolgármester Mötv. 76. § d) pontja szerint a testület
általi visszahívásának kérdése a minősített többséget a titkos szavazás során nem szerezte
meg, ugyanakkor sor került a szervezeti és működési szabályzat módosítására, amely a
főállású alpolgármesteri tisztséget megszüntetéséről döntött. A kronológiai sorrend szerint
ezt követően az Mötv 77. §-ban foglaltak szerint a polgármester az alpolgármester feladatait
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írásban, teljeskörűen visszavonta és a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjával azonos
mértékű díjat állapított meg. A tiszteletdíj ezen időponttól Brünner István részére utalásra
került. A Kormányhivatal véleménye szerint az SZMSZ módosítása törvénysértő, bár
minősített többséggel döntöttek arról, hogy megszűnt a főállású alpolgármesteri tisztség és a
testület a saját tagjai közül a polgármester helyettesítésére a képviselő-testület tagjai közül
társadalmi megbízatású alpolgármestert választott. Alsózsolca önkormányzata a
szervezetalakítás tekintetében nagyfokú önállósággal bír és ez alaptörvényi szinten rögzített
jogosultság, egyben kötelezettség. A testület törvényes működésének alapdokumentuma az
SZMSZ. Ezt követően a Kormányhivatal törvényességi felhívást tartalmazó levélből a
Kormányhivatal álláspontja szerinti törvénysértésre okot adó döntést ismertette. A
Kormányhivatal álláspontja szerint törvénysértő az SZMSZ módosítása, az nem tartalmazza a
főállású alpolgármesteri tisztséget , holott Brünner István főállású alpolgármester megbízását
nem vonta vissza, ezért tisztsége nem is szűnt meg. Ennek megfelelően indítványozták
törvénysértésre hivatkozva, hogy a képviselő-testület módosítsa az SZMSZ-t.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: az SZMSZ módosítását a törvény
egyértelműen a képviselő-testület hatáskörébe utalja. A testület tagjai az SZMSZ-ben
deklarálták, hogy nem kívánnak főállású alpolgármester foglalkoztatni. Jelenleg munkaügyi
per van folyamatban, annak eredményének ismeretéig nem is változtathatják meg az SZMSZt. Amint a per lezárul a döntésnek megfelelően a képviselő-testület kinyilvánítja az
álláspontját. Javasolta, hogy erről tájékoztassák a Kormányhivatalt.
Ráki István képviselő-testületi tag: a levelet elolvasva mást vár el a Kormányhivataltól, úgy
véli, hogy a testület törvényesen járt el. A döntésnél felvetődött, hogy joghézag van, így
nehéz igazságot szolgáltatni. Említést tett arról, hogy hasonló esetekről olvasott, a
polgármester feladatkör megvonását követően mentették fel az alpolgármestert. Érthetetlen
számára a Kormányhivatal levelében leírtak. Joghézag problémánál több rés is lehet, mely
által többéle álláspont is kialakulhat. Véleménye szerint nem követtek el törvénytelenséget,
várják meg a bírósági döntést.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: nem terjed ki a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti
eljárása az érintett által hozott azon döntésekre, amelyek alapján munkaügyi vitának, vagy
közszolgálati jogviszonyból származó vitának van helye. A munkaügyi vita és az SZMSZ
módosítása szorosan összefügg egymással, addig az SZMSZ módosítása nem indokolt, a
bíróság jogerős döntéséig a képviselő-testület nem módosíthatja a működési szabályzatot.
Szilágyi László polgármester: Brünner Istvánt kár nem érte, hiszen azt követően hogy
feladatát megvonta, képviselői tiszteletdíját megkapja. Érthetetlen számára, hogy amennyiben
a településért akar tenni, akkor miért akar jó vastagon a település pénztárcájába belenyúlni.
Természetesen a bíróság ki fogja mondani azt, hogy mi a helyes megoldás és a képviselőtestület ezt követően annak megfelelő döntést fog hozni.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a képviselő-testületnek állást kell foglalni az ügyben és ki
kell nyilvánítani a véleményüket. Ha egyetértenek a levélben foglaltakkal módosítani kell az
SZMSZ-t, ha nem akkor pedig meg kell fogalmazni azt, amit a Kormányhivatal felé
továbbítani fognak.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: javasolta a képviselő-testületnek, hogy a
törvényességi felhívásra az alábbi álláspontot képviseljék, melyet ismertetett: Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése
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körében törvény keretei között határozza meg szervezeti és működési rendjét. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 53.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint: A képviselő-testület a működésének részletes szabályait
a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az önkormányzat a
szervezetalakítás tekintetében nagyfokú önállósággal bír és ez alaptörvényi szinten rögzített
jogosultság, egyben kötelezettség. A fenti jogszabályi előírások alapján a képviselő-testület
SZMSZ módosítási jogát a törvény keretei között jogszabály nem tiltja, nem korlátozza. A
polgármester az Mötv. 77. §-ában foglaltak alapján az alpolgármester feladatait írásban,
teljeskörűen megvonta, így azon közszolgálati jogviszony, - mely munkavégzésre nem
irányul - fenntartása szükségtelen. A képviselő-testület így fenntartja azon álláspontját, hogy
nem kíván főállású alpolgármesteri posztot, melyet minősített többségű döntésével a
Szervezeti és Működési Szabályzatában is deklarált. Az Mötv. 132. § (4) bekezdés a) pontja
rögzíti, hogy nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása az érintett által
hozott azon döntésekre, amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati
jogviszonyból származó vitának van helye. Az ügyhöz közvetlenül kapcsolódik Brünner
István foglalkoztatási jogviszonya jogellenes megszüntetésére vonatkozó munkaügyi pere,
mivel keresetlevelet nyújtott be a képviselő-testülettel szemben a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz. Tekintettel arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása a folyamatban lévő munkaügyi perrel szoros összefüggésben van, ezért a
képviselő-testület álláspontja, hogy a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát
a munkaügyi peres eljárás jogerős lezárásáig nem módosíthatja. A bíróság jogerős döntése
után a képviselő-testület a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Szabó László képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy az Ügyrendi Bizottsági ülésen ezt az
álláspontot miért nem tárta a bizottsági tagok elé. Véleménye szerint illett volna ezt a
határozati javaslatot ott is ismertetni. Hasonló esetekben megvádolták őket, hogy előre
dolgoznak.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: a bizottsági ülésen is ez volt a véleménye,
de szó szerint csak most ismertette határozati javaslatként.
Vita keveredett Szabó László és Zsiros Sándor Józsefné között arról, hogy miért csak most
olvasta fel a határozati javaslatot.
Szilágyi László polgármester: aki elfogadja a képviselő asszony által ismertetett határozati
javaslatot, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 6 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2017. (VI. 22.) Kt.
határozata törvényességi felhívásra
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívásra az alábbi álláspontot képviseli:
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Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat a helyi
közügyek intézése körében törvény keretei között határozza meg szervezeti és működési
rendjét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: A képviselő-testület a működésének
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Az önkormányzat a szervezetalakítás tekintetében nagyfokú önállósággal bír és ez
alaptörvényi szinten rögzített jogosultság, egyben kötelezettség.
A fenti jogszabályi előírások alapján a képviselő-testület SZMSZ módosítási jogát a törvény
keretei között jogszabály nem tiltja, nem korlátozza.
A polgármester az Mötv. 77. §-ában foglaltak alapján az alpolgármester feladatait írásban,
teljeskörűen megvonta, így azon közszolgálati jogviszony , - mely munkavégzésre nem
irányul - fenntartása szükségtelen.
A képviselő-testület így fenntartja azon álláspontját, hogy nem kíván főállású alpolgármesteri
posztot, melyet minősített többségű döntésével a Szervezeti és Működési Szabályzatában is
deklarált.
Az Mötv. 132. § (4) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy nem terjed ki a kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárása az érintett által hozott azon döntésekre, amelyek alapján
munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának van helye.
Az ügyhöz közvetlenül kapcsolódik Brünner István foglalkoztatási jogviszonya jogellenes
megszüntetésére vonatkozó munkaügyi pere, mivel keresetlevelet nyújtott be a képviselőtestülettel szemben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.
Tekintettel arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a folyamatban lévő
munkaügyi perrel szoros összefüggésben van, ezért a képviselő-testület álláspontja, hogy a
képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát a munkaügyi peres eljárás jogerős
lezárásáig nem módosíthatja.
A bíróság jogerős döntése után a képviselő-testület a szükséges intézkedéseket megteszi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 30.
9./ Fazekas Fruzsina Valentina kérelme
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Fazekas Fruzsina Valentina azzal a kéréssel fordult a
testülethez, hogy házassságkötéséhez 2017. július 21-én pénteken és 22-én szombaton
rendezvény előkészületére és lebonyolítására a Sajó-parti pihenőházat biztosítsa a testület. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatja a Sajó-parti pihenőház térítésmentes biztosítását az adott időpontokra.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a kérelemről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2017.
(VI.22.)
Kt.
határozata Fazekas Fruzsina Valentina Sajó-parti pihenőház igénybevétele iránti
kérelemről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fazekas Fruzsina Valentina alsózsolcai
lakos kérelmének helyt adva 2017. július 21. napjára, 10 órától 20 óráig előkészületekre,
2017. július 22-én 8 órától 18 óráig rendezvény lebonyolítására a Sajó-parti pihenőház
használatát térítésmentesen engedélyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: a május 26-ai ülés óta több esemény is volt, ezért tájékoztatta
a testületet az alábbiakról. A testület 2016. júliusában döntött Alsózsolca monográfiájának
elkészítéséről, mely szerint vállalkozási szerződésben került rögzítésre, hogy a munkadíjat
három részletben fizetik meg a könyv íróinak. Az önkormányzat előlegként már 1 millió
forintot átutal 2016. évben. A második részlet akkor utalható át, ha a vállalkozók a kézirattal
kapcsolatban beszámolnak a megrendelőnek. Ez megtörtént és a könyv íróinak a 1 millió
forint átutalásra kerül a számla leadását követően. 2017. június 23-án 10 órakor kerül az 56’os Szövetséggel kötött megállapodás keretében az emléktábla avatásra, mely pályázat útján
valósult meg. Kérte képviselő-társait, amennyiben lehetséges az emléktábla avatáson
vegyenek részt. A Kormányhivatal szakmai tájékoztatást nyújtott a polgármesterek
szabadságával és szabadságütemezésével kapcsolatosan. A szabadságolási ütemterve
határidőre elkészült, a testület döntött az elfogadásáról. 2017. évben eddig 4 nap szabadságot
vett ki, melyet ismertetett. Az önkormányzatnál kialakult helyzetben úgy gondolja most nem
az az első, hogy további szabadságot vegyen igénybe. Kérte a testület támogatását, hogy
tekintsenek el attól hogy az ütemterv szerint vegye ki szabadságát. 2017. május 30-án került
sor a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság szokásos éves közgyűlésére. Megtárgyalták és elfogadták az igazgatóság
2016. évről szóló jelentését, számadását, illetve sor került a mérleg megállapítására valamint
a 2017. évi üzleti terv elfogadására. Június 2-án az Országgyűlési képviselő asszony
tájékoztatta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül
benyújtott pályázatokat illetően. Elmondása szerint a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése. a TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja, és a
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok pályázatokat ítélték meg támogathatónak. Mindhárom pályázat együttesen kb.
900 millió forintból valósulhat meg. A teljes képhez hozzá tartozik, hogy az igényelt
támogatási összeg mindhárom pályázat esetében magasabb volt, így azokat a csökkentés
mértékének megfelelően át kell dolgozni. Szólt arról hogy ugyanezen napon volt a Trianoni
megemlékezés. Június 13-án került sor a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésére. Megtárgyalták és elfogadták a társulás
2017. évi költségvetését valamint módosították a Társulási Megállapodást. Június 14-ére
telefonon invitálták meg a jegyzőasszonnyal a Kormányhivatal Hatósági Főosztályára, ahol
közölték velük hogy álláspontjuk szerint a polgármester méltatlansági ügyének tárgyalásakor
a képviselő-testület az összeférhetetlensége ügyében nem döntött, így a bírósághoz fordulnak.
Felvetődött, hogy az ellene beadott indítványnál hogyan szerepelhetett pontosan a
polgármesteri munkakör átadás-átvétel időpontja. Tisztázatlan, hogy honnan jutott a
beadványt írók birtokába az adat. Beszélt egy korábbi ügyről is, amikor a hivatal ügyintézője
el szeretett volna helyezkedni a Kormányhivatalnál, ahol ígéretet kapott alkalmazásra, de
mivel alsózsolcai volt nem nyert felvételt. Ezt meg tudja erősíteni alpolgármester hölgy is, aki
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érdeklődött, hogy ki ez a dolgozó. Az ügyintéző helyzetét nehezítette, hogy közben már a
hivatalban benyújtotta felmondását, szabadságát töltötte, amikor kiderült, hogy nem kerül
alkalmazásra a Kormányhivatalnál.
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester: érdeklődött, hogy összefüggésbe
hozzák-e azzal kapcsolatosan, hogy nem nyert felvételt az ügyintéző? Ő nem ismeri a
kolléganőt, a Kormányhivatal dönt az alkalmazási kérdésekről.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: ismertette az üggyel kapcsolatos információit és azt hogy a
dolgozó arról tájékoztatta, hogy nem került felvételre, mert alsózsolcai.

Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester: érdeklődött, hogy miért tőle kérik
ezt számon, mert több esetben segített elhelyezkedni alsózsolcaiaknak.
A testület tagjai az esetről és a kialakult helyzetről beszélgettek.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: inkorrekt eljárásról beszélt, megingott a
bizodalma a Kormányhivatallal szemben.
Szilágyi László polgármester: tájékoztatást adott arról, hogy a Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya munkavédelmi ellenőrzést tartott az egyik cégnél. Az ellenőrzésnél felmerült
eljárásról beszélt és elmondta, hogy számára érthetetlen, hogy olyan dolgozót kérdeztek meg
arról, hogy adtam-e neki utasítást, aki egy éve nem is áll alkalmazásban. Ráadásul az egyik
érintettet este 7 után keresték fel az ellenőrök a lakásán. Úgy érzi, hogy az eljárás során
mindenképpen szerettek volna alapos munkát végezni az ellenőrök, hátha találnak valamit.
Természetesen Ők is csak a munkájukat végzik.
Szabó László képviselő-testületi tag közbeszólt, akit Szilágyi László polgármester rendre
utasított.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: érdekes módon a munkaügyi ellenőrzés a méltatlansági
indítvány benyújtását megelőző időszakra vonatkozott.
Szilágyi László polgármester: folytatta gondolatmenetét. A Kormányhivataltól állásfoglalást
kértek az összeférhetetlenségi ügyével kapcsolatban, ami csak a testületi döntés meghozatalát
követően érkezett meg és konkrét állásfoglalást nem tartalmazott, csak jogszabályi
hivatkozásokat. Visszatért a Kormányhivatalnál történt beszélgetésre, melynek lényege, hogy
tájékoztatták Őket, hogy véleményük szerint a testület nem döntött az összeférhetetlenség
kérdésében, ezért bíróságra adják az ügyet. Véleménye szerint részletesen tárgyalta a testület
a méltatlansági ügy alapját képező összeférhetetlenséget, a méltatlanság kérdésében döntés
született. Beszélt arról is, hogy a Kormányhivatalt idézve példaértékű per lesz, ilyen még
Magyarországon nem volt. Ha példaértékű a per, akkor ki tudta volna megmondani, hogy mi a
helyes eljárás. Mind a mai napig senki nem nyilvánított egyértelmű véleményt a kérdésben, a
Kormányhivatal állásfoglalásának arra kellett volna kitérnie, hogy mi a helyes eljárási rend. A
bíróság meghozza döntését, melyre 30 nap áll rendelkezésére, az ítélet ellen fellebbezést lehet
benyújtani.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a beadvány a méltatlansági eljárás lefolytatására irányult.
Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület több ülésen is tárgyalt a méltatlanság alapját képező
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összeférhetetlenségről, a személyes közreműködés mibenlétéről és ez alapján hozta meg
döntését. Másként nem is lehetett volna dönteni, csak az összeférhetetlenség kérdéseinek
ismerete alapján. A jogszabályi hiátus megnehezíti a jogértelmezést és jogalkalmazást. Két
határozat született - az egyik alakszerű határozat - amelyek szerint a méltatlanság alapjául
szolgáló körülmények nem állnak fenn. Mindemellett maga a beadvány is a méltatlanság
megállapítására irányult. A polgármester részére kézbesített alakszerű határozat részletesen
tartalmazza, a személyes közreműködésre is kitérve, hogy miért nem állnak fenn a
méltatlanság megállapításának feltételei. Mindezek ellenére folytatni kell az ügyet, bírói
joggyakorlat még nem alakult ki a kérdésben. A Kormányhivatal azon álláspontját, hogy az
összeférhetetlenség kérdésében nem döntött a testület, véleménye szerint nem lehet osztani.
Mind a bizottság, mind a testület akként döntött, hogy nem állapítja meg a méltatlanságot,
mert az összeférhetetlenség sem áll fenn.
Szilágyi László polgármester: a cég munkájában nem vett részt, anyagi előnye nem
származott a cégekből, nem írt alá semmit. A helyzetet és a döntéseket tudomásul fogja
venni, nem is tehet mást. A továbbiakban egy lapban megjelent Alsózsolcáról, és az itt
kialakult helyzetről szóló írásról, majd a júniusi testvértelepülési rendezvényekről beszélt,
június 16-17-én a testvértelepülés, Pelsőc falunapot tartott, ahol részt vettek a szentmátéi
testvértelepüléssel közösen.
A jelenlévők az újságcikkről, annak tartalmáról és megjelentetéséről beszélgettek.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Előadta, hogy az alaptalan híresztelések nem tesznek jót a
településnek, nem mozdítják előre a fejlődést. Mind a hivatal, mint az intézmények dolgozói
tisztességgel becsülettel végzik munkájukat.
Szilágyi László polgármester: adóhatósági ügyben is jogértelmezési probléma adódott,
hiszen az ügyfél részletfizetési kérelmét a Kormányhivatal fellebbezésnek értékelte, és a
vonatkozó teljes iratanyag felterjesztésére utasította a hivatalt. Az iratanyagot
visszaszolgáltatta annak áttanulmányozását követően a Kormányhivatal. Június 21-én
tájékoztatást kaptak a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat illetően.
Szabó László képviselő-testület tag: elmondta, hogy jelenleg két cégénél is munkaügyi
ellenőrzést tartanak feljelentés miatt.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: nehezményezte a Kormányhivatal
hozzáállását és eljárásait, szerinte be akarják bizonyítani, hogy a testület döntései nem
megfelelőek. Kifejezte véleményét, miszerint a testület a méltatlansági ügyben döntött,
méghozzá úgy, hogy polgármester úr nem méltatlan a posztjára. Javasolta, hogy a testület
valamilyen formában erősítse meg a korábbi döntését, annak alapját képező álláspontjához
ragaszkodjon – nem áll fenn sem az összeférhetetlenség, sem a méltatlanság. Javasolta, hogy
adjanak hangot, nyilvánosságot a jelenlegi helyzeteknek, tájékoztassák a Kormányhivatal
felettes szervét az általunk sérelmesnek tartott helyzetről. Az önkormányzatiság sérüléséről
beszélt, hiszen a Kormányhivatal álláspontját rá akarja kényszeríteni a testületre.
Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: az Ügyrendi Bizottsági ülésen is
többször elhangzott, hogy a polgármester esetében nem áll fenn az összeférhetetlenség, a
méltatlanság.
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Ráki István képviselő-testületi tag: ő is úgy gondolja hogy adjanak hangot, nyilvánosságot
az Alsózsolcán kialakult helyzetről, a Minisztériumhoz is jutassák el állásfoglalásukat.

Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: kérte, hogy ismételten adjanak hangot
annak, hogy a polgármester nem összeférhetetlen. Felolvasta javaslatát Szilágyi László
polgármester összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárásban hozott döntés megerősítésére, az
alábbiak szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete ismételten kifejezi
azon
álláspontját, véleményét, mely szerint Szilágyi László polgármester esetében a méltatlanság
alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a
méltatlanság alapjául szolgáló körülményeket, az összeférhetetlenség vonatkozásában a
méltatlansági eljárás lefolytatása során megvizsgálta. Az eljárás az összeférhetetlenség ok
fennállásának a vizsgálatára irányult. Az eljárás lefolytatása után a képviselő-testület
megállapította, hogy a polgármester tekintetében az összeférhetetlenség nem áll fenn, - nem
minősül gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának - így 68/2017. (IV.19.) Kt.
határozatában, illetve a képviselő-testület 3272-5/2017. számú határozatában rögzítettek
szerint a polgármester esetében a méltatlanságot nem mondta ki a testület tekintettel arra,
hogy összeférhetetlenségi ok nem állt fenn - azt nem állapította meg. A képviselő-testület
döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak alapján jogszerűnek tartja. Erről döntöttek, ezt mondják ki mégegyszer.
Szabó László képviselő-testületi tag: ezt már egyszer kimondták, várják meg a bíróság
döntését.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: a korábbi döntést kérte, hogy erősítsék meg
és javasolta a testületnek, hogy az illetékes kormányhivatal irányító, felettes szervét
haladéktalanul tájékoztassák a tapasztalt és részben az önkormányzat és képviselő-testület
döntéseinek jogszerűségét - álláspontja szerint alaptalanul - vitató, a pártatlanságot és a segítő
együttműködés elvét, követelményét és az önkormányzatiságot alapjaiban sértő eljárásai,
felhívásai és utasításai miatt. Javasolta, hogy ezekről a gondolatokról döntsenek és
tájékoztatást javasolt a felettes szervek felé.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a Kormányhivatal törvényességi felhívását Demeter
Ervin kormánymegbízott írta alá, nem lehet össze-vissza hülyeség.
Vita alakult ki a Kormányhivatal törvényességi felhívásáról.

Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: a Kormányhivatalnak érdemes
lett volna kikérni a cégbíróság véleményét és nem tartanánk itt, miután tisztázódott volna a
személyes közreműködés Ptk-beli fogalma és tartalma.
Dr. Majoros Géza 10 óra 40 perckor elhagyta az üléstermet. (A jelenlévő képviselők száma: 7
fő.)
Szabó László 10 óra 41 perckor elhagyta az üléstermet. (A jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: érdeklődött, ha ennyire pontos ismeretei vannak
képviselő-társának miért nem a Kormányhivatalban dolgozik?
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Marcsikné Orosz Emese jegyző: beszélt arról, hogy az önkormányzati törvény semmiféle
tiltást nem tartalmaz az SZMSZ módosításával kapcsolatban. Ismertette az önkormányzati
törvény törvényességi felhívásra vonatkozó előírását. Beszélt továbbá Brünner István
munkaügyi peréről, arról hogy az esetek nem választhatóak el egymástól. Kiemelte a
joghézagok miatti jogértelmezési és jogalkalmazási eltéréseket. Korábban is volt arra példa a
Tanács út elnevezéssel kapcsolatban, hogy a Kormányhivatal és a képviselő-testület
álláspontja eltért. Most is így van, a bíróság eldönti a kérdést.
Szilágyi László polgármester: a Kormánymegbízott úr is nemtetszését fejezte ki az
Alsózsolcán kialakult helyzetről. Javasolta, hogy törekedjenek a kompromisszumra.
Dr. Majoros Géza 10 óra 47 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben. (A jelenlévő
képviselők száma: 7 fő.)
Szabó László 10 óra 48 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben. (A jelenlévő képviselők
száma: 8 fő.)
Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy a képviselő-társa által tett indítványról
szavazzanak, mely szerint megerősítik korábbi döntéseiket.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2017. (VI. 22.) Kt.
határozata Szilágyi László polgármester összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárásban
hozott döntés megerősítése
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete ismételten kifejezi
azon
álláspontját, véleményét, mely szerint Szilágyi László polgármester esetében a méltatlanság
alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a méltatlanság alapjául szolgáló körülményeket, az
összeférhetetlenség vonatkozásában a méltatlansági eljárás lefolytatása során megvizsgálta.
Az eljárás az összeférhetetlenség ok fennállásának a vizsgálatára irányult. Az eljárás
lefolytatása után a képviselő-testület megállapította, hogy a polgármester tekintetében az
összeférhetetlenség nem áll fenn, - nem minősül gazdasági társaság
személyesen
közreműködő tagjának - így 68/2017. (IV.19.) Kt. határozatában illetve a képviselő-testület
3272-5/2017. számú határozatában rögzítettek szerint a polgármester esetében a
méltatlanságot nem mondta ki, tekintettel arra, hogy összeférhetetlenségi ok nem állt fenn azt nem állapította meg.
A képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján jogszerűnek tartja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Kormányhivatal felettes
szerveinek tájékoztatásáról az elhangzott határozati javaslat szerint:
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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A testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2017. (VI. 22.) Kt.
határozata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tájékoztatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete az illetékes kormányhivatal irányító,
felettes szervét haladéktalanul tájékoztatja a tapasztalt és részben az önkormányzat és
képviselő-testülete döntéseinek jogszerűségét - a testület álláspontja szerint alaptalanul vitató, a pártatlanságot és a segítő együttműködés elvét, követelményét és az
önkormányzatiságot alapjaiban sértő eljárásai, felhívásai és utasításai miatt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester: jó volna, hogyha a várost érintő
feladatokkal foglalkozna a testület, nem kötnék le az energiát a vitás ügyekkel. Lakossági
észrevételeket közölt: a Baross Gábor és a Kossuth út találkozásánál, a kikanyarodáshoz a
főutcára tükörgömb elhelyezését kértek. A Polgármesteri Hivatal előtti Kossuth út felőli
parkolás miatt nem megfelelő a gyalogos közlekedés. Tájékoztatást kértek a lakosok a
játszótér kialakításával kapcsolatosan.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy az Alsózsolcai KSC
elnöke nyújtott-e tájékoztatást a hozzá intézett levélben foglaltakról.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a szunyogirtás felől érdeklődött.
Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag: az ABC előtti buszmegállónál nagy a kátyú,
érdeklődött, hogy van-e lehetőség a kátyú megszüntetésére.
Szilágyi László polgármester: a gömbtükör elhelyezését meg fogják vizsgálni. A Hivatal
előtti parkolóban megkeresik a lehetőséget a parkoló autók helyének a felfestésére.
Országgyűlési képviselő asszony tájékoztatása szerint a 3606 sz. út felújításra kerül, ekkor a
gyalogátkelő helyek is felfestésre kerülnek. Gyalogátkelési problémák vannak a Kassai úton
is, ezek mind megoldódnának az út-felújítását követően. A KSC-nek megírták a levelet, Mike
Martin úrtól nem érkezett válasz, nem kaptak tájékoztatást. A szúnyogirtással kapcsolatosan
elmondta, hogy már tervezték a szúnyogirtást, de rossz idő miatt elmaradt, hétfőre irányozták
az újabb írtást, mely a honlapon szerepel. A buszmegállónál a kátyúzásnál a Városüzemeltetés
előkészítő munkálataival, a Herman Ottó út felújításakor megoldódhat a probléma.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: elmondta, hogy lakossági jelzés szerint nem
biztos hogy jó ötlet volt maximálisan támogatni a műfüves pálya megépítését, különösen úgy
hogy a sportvezetéstől semmiféle tájékoztatást nem kapnak. Más hasznosításban is lehetne
gondolkodni, figyelembe véve a fenntartási kötelezettségeket. Javasolta, hogy értékeljék át az
ügyben hozott testületi döntésüket.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 10 óra 55
perckor bezárta.
Kmf.
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Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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