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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 827 

órakor tartott ülésén.  

 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Nádi Gyula alpolgármester, Hogya Zsolt, 

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi 

Sándorné képviselők. 

 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző, dr. Rónai István aljegyző 

és Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető. 

 

 

Távolmaradását jelezte: Nagy Róbert képviselő. 

 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester. 

 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 8 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pásztor Erik és Rimán János képviselőket jelölte ki, amit a 

testület 8 igen szavazattal elfogadott.  

 

A polgármester javaslatot tett a napirendre és szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendet 8 igen szavazattal az alábbiak 

szerint fogadta el:  

 

 

 

 

 



NAPIREND: 

 

1. Javaslat a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli szociális támogatására irányuló 

pályázat benyújtására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

A napirendi pont keretében Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a 

Belügyminisztérium 2015. április 7-én közzétett egy pályázati felhívást, a 2015. március 1-jét 

követő kifizetésekhez igényelhető támogatás. A támogatási kérelem benyújtásra került 

6.517.500,-Ft összegre, de csatolni kell a képviselő-testületi határozatot, ezért szükséges a mai 

testületi ülés és soron kívül be kell nyújtani ezt a dokumentumot a Belügyminisztériumnak. 

Kérte a testületet, támogassa a kérelem benyújtását. 

Ezután megnyitotta a vitát a javaslat felett, majd mivel hozzászólás nem volt, felolvasta és 

szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2015. (IV. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli szociális támogatására 

irányuló pályázat benyújtására 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli szociális támogatására. 

 

Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges 

dokumentumokat aláírja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - az ülést 829 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 PÁSZTOR ERIK RIMÁN JÁNOS 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


