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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 4-én 809 

órakor tartott rendkívüli 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. 

 

Távolmaradását jelezte: Nagy Róbert képviselő. 

 

Meghívottként vesz részt az ülésen: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül 

választott alpolgármester, dr. Rónai István aljegyző, Leskó Mária 

gazdálkodási osztályvezető, Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő 

köztisztviselők osztályvezetője. 

 

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 Nádi Gyula alpolgármestert és Rimán János képviselőt jelölte 

ki, amelyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.  

 

A polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 

Rimán János képviselő: 

Javasolta, hogy a 4-5. napirendi pont tárgyalását halasszák el három héttel, ezt 

most ne tárgyalják meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy miért gondolja így, mit érnek el ezzel? 

 

Rimán János képviselő: 

A legfőbb indoka, hogy a maga részéről adóemelések után nem kíván vezetői 

jutalmazást támogatni. Javaslatot kíván tenni a májusi ülésre az adók 

visszacsökkentésére.  

 

Dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy már csak a júniusi ülésre tudja benyújtani, mivel a 

mostani előterjesztéseket a bizottságok már a héten tárgyalják. 
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Rimán János képviselő: 

Ezerszer előfordult már, hogy rendkívüli ok miatt egy-egy előterjesztést 

napirendre tűztek megtárgyalásra. Kéri, hogy most is tegyék ezt meg. 

Amennyiben az adókat visszacsökkentik, akkor nincs ellene a jutalomnak. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy nem is érti ezt az indokot, mivel két külön 

fogalomról beszél képviselő úr, az egyik, a 2014-es évről szól, a másik pedig 2015-ről.  

 

Rimán János képviselő: 

Neki ez elvi kérdés, a spórolást magukon kell kezdeni. Amennyiben vissza tudják 

hozni a korábbi adószintet, nem fogja ellenezni, hogy a polgármester és az 

alpolgármesterek jutalmat kapjanak, addig viszont igen. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester véleménye szerint ne fogadják el képviselő úr javaslatát és 

most tárgyaljanak az előterjesztésről a 4-5. pontban zárt ülés keretében.  

 

Rimán János képviselő:  

Azért gondolja az előterjesztés megtárgyalásának elhalasztást, mert amennyiben a 

következő munkaterv szerinti ülésen az adókat vissza tudnák csökkenteni az előző 

évi szintre, akkor… 

 

Dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy szeptembertől tudják csak visszacsökkenteni az 

adókat, mivel akkor van újabb adókivetés. 

 

Rimán János képviselő:  

A határozatot hozzák meg róla. Ha a határozatot elfogadják, dönt erről a testület, 

akkor elfogadja a jutalmazást. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy nem érti az összefüggést a kettő között.  

 

Rimán János képviselő:  

Ők a város vezetése.  

 

Dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy nem ezt nem érti, hanem logikailag hogyan függ 

össze a kettő? 

 

Rimán János képviselő:  

Tavaly egy spórolást indítottak el. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző megjegyezte, hogy az idei évre szólt a költségcsökkentés. Most a 

tavalyi évről döntenek.   

 

Rimán János képviselő:  

Gyakorlatilag egy folyamatos munkát tud jutalmazni, vissza is és előre is, 

folyamatában. Nem tudja különválasztani ezt az évet az előzőtől. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy akkor jövőre fog jutalmazni? Nem érti képviselő 

urat. 
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Rimán János képviselő:  

Vagy spórolnak, vagy nem. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy a spórolás hogy függ össze azzal, hogy két 

hónap múlva megszavazza a jutalmazást, mert akkor az már nem spórolás.  

 

Rimán János képviselő: 

Ha az adócsökkentést megszavazzák. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy az attól függetlenül történik. Nem érti, képviselő úr 

miért teszi a kettőt egymástól függővé? 2014. évi összegről döntenek most, 2014-ben 

csökkentett adó volt, 2015-ben van növelt adó és szeptembertől szavazzák meg a csökkentést.  

 

Rimán János képviselő: 

Jegyző asszony gondolkodásában a két év független, az élet viszont összefolyik. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző megjegyezte, hogy képviselő úr azt mondta az előbb, hogy ő a 

múltat tudja értékelni, ez pedig a múltnak a jutalmazása és nem a jövőnek, ezért nem érti a 

logikát. 

 

Rimán János képviselő: 

Dr. Sájer József bizottsági ülésen azt mondta, hogy vagy elfogadják egy vezető 

munkáját, vagy nem. Nem tudja különválasztani, hogy 2014-re elfogadja, 2015-re 

pedig nem, neki egybefügg a kettő. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy ezzel képviselő úr azt mondta, hogy nem fogadja el 

polgármester úr munkáját. 

 

Rimán János képviselő: 

Azt mondta, hogy ha véghezviszik az adócsökkentést, akkor utána hajlandó 

elfogadni a jutalmazást. Most nemmel szavaz.  

 

dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy akkor most képviselő úr nem ismeri el 

polgármester úr elmúlt ötévi munkáját?  

 

Rimán János képviselő: 

Azt mondta az előbb is, hogy ő most jutalmat ebben az öt évben nem fog felvenni. 

Ha meg is szavazza a testület, akkor is fel fogja ajánlani valakinek, mert ő nem a 

plusz pénzért jött. 

 

Dr. Pataki Anett jegyző összegzésként elmondta, hogy az elhangzottak alapján képviselő úr 

nem fogadja el polgármester úr elmúlt ötévi munkáját.  

 

Rimán János képviselő: 

Tavaly volt jutalmazás. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolja, hogy maradjon minden a napirend szerint, ne vessék 

el a 4-5. napirendi pont megtárgyalását. Kérte, hogy döntsön arról a testület, hogy a 

meghívóban szereplő valamennyi napirendi pontot megtárgyalják-e?  
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület a napirendet 5 igen és 3 nem szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Beszámoló Felsőzsolca Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek 2014. éves költségvetéséről 

Tervezet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat a pályázat benyújtására a 2015. évi nyári szociális  gyermekétkeztetésben történő 

részvételre 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat a polgármester jutalmazására (zárt) 

 Előterjesztő: Nádi Gyula alpolgármester 

 

5. Javaslat az alpolgármesterek jutalmazására (zárt) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont 1. részében Felsőzsolca Város Önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 2014. éves költségvetési beszámolóját tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a beszámolót. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás híján kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 2014. éves költségvetési beszámolójához tartozó 

határozati javaslatot.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Önkormányzat és az 

irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. éves költségvetési 

beszámolójához tartozó határozati javaslatot.  

 

 

 



5 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 2014. éves költségvetési beszámolójához tartozó 

határozati javaslatot.  

 

A polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a kiküldött határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

49/2015. (V. 04.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2014. éves költségvetési beszámolója  

 

1. Felsőzsolca Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolóját 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

2. Jelen határozattal egyidejűleg Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 193/2014. (XII. 17.) és a 194/2014. (XII. 17.) Kth. számú 

határozatát visszavonja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Az 1. napirendi pont 2. részében a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az 

önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelettervezetet tárgyalta meg a testület Dr. 

Tóth Lajos polgármester előterjesztésében.  

 

A polgármester ismertette a zárszámadási rendelettervezet indokolását, majd megnyitotta a 

vitát felette. Hozzászólás nem volt, ezért kérte a bizottságok véleményének ismertetését a 

bizottsági elnököktől. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról szóló rendelettervezetet. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az 

önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelettervezetet. 
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Pásztor Erik képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról szóló rendelettervezetet. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2015. (V. 04.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, 

valamint a (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását: 

  a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási 

 bevételek nélkül) 1 661 511 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási 

 kiadások nélkül) 1 600 461 E Ft-ban 

c) finanszírozási bevételek főösszegét  773 941 E Ft-ban 

d) finanszírozási kiadások főösszegét  546 475 E Ft-ban 

e) bevételi főösszegét          2 435 452 E Ft-ban 

f) kiadási főösszegét          2 146 936 E Ft-ban 

hagyja jóvá.  

 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek főösszegét az 1-6. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadások főösszegét az 1., 5-10. melléklet 

tartalmazza. 

 

 Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) 

bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi maradványának összege 288 516 E 

Ft. 
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 Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványának összegét a 16. 

melléklet mutatja. A mellékletben kimutatott maradvány összegéből a Képviselő-

testület nem von el, a maradvány teljes összegét a költségvetési szervek 

felhasználhatják a 17. mellékletben meghatározottak szerint. 

 

 

2. § Az önkormányzat gazdálkodásáról tájékoztató jellegű adatokat tartalmaznak: 

 

1. melléklet Zárszámadás mérlege 2014. december 31. 

2. melléklet A 2014. évi működési és felhalmozási bevételek 

2.1. melléklet  Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  

2.2. melléklet  Közhatalmi bevételek részletezése 

2.3. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 

2.4. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 

2.5. melléklet  Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

3. melléklet  A 2014. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételei 

feladatonként  

3.1. melléklet Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási költségvetés 

bevételei kötelező feladatonként 

3.2. melléklet Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételei önként 

vállalt feladatonként 

4. melléklet GAMESZ és költségvetési szervei 2014. évi bevételei kötelező és 

önként vállalt feladatonként 

5. melléklet A 2014. évi működési és felhalmozási kiadások 

5.1. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai 

5.2. melléklet Elvonások, befizetések 

5.3. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

5.4. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

6. melléklet A 2014. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásai 

mindösszesen 

6.1. melléklet Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási költségvetés 

kiadásai kötelező feladatonként 

6.2. melléklet Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási költségvetés 

kiadásai önként vállalt feladatonként 

7. melléklet GAMESZ és költségvetési szervei 2014. évi kiadásai kötelező és önként 

vállalt feladatonként 

8. melléklet Beruházási kiadások 

9. melléklet Felújítási kiadások 

10. melléklet Egyéb felhalmozási kiadások 

11. melléklet Céltartalék célonkénti részletezése 

12. melléklet Költségvetési szervek létszámának alakulása 2014.  

13. melléklet Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2014.  

14. melléklet Kimutatás a közvetett támogatások 2014. évi összegéről 

15. melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételei, kiadásai 

16. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi maradványának megállapítása 
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17. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi maradványának felosztása 

18. melléklet Kimutatás a nyújtott hitel (kölcsön) állományáról lejárat szerinti 

bontásban 2014. december 31-én 

19. melléklet Pénzkészlet változása 

20. melléklet Kimutatás a részesedések alakulásáról 

21. melléklet Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitel, kötvény állományáról 

2014. december 31-én 

22. melléklet Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcsön) állományáról 

2014. december 31-én 

23. melléklet Vagyonkimutatás 

   

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Hatályát veszti Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 

 

 

DR. PATAKI ANETT S. K.  

 

DR. TÓTH LAJOS S. K. 
jegyző polgármester 

 

 

A 2. napirendi pont keretében az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet tárgyalta meg a testület 

Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és annak indokolását, elmondta, hogy 

technikai átvezetésről van szó. Megnyitotta a vitát a tervezet felett. Hozzászólás nem volt, 

kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 1 igen és 1 nem szavazattal nem döntött az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról készített tervezetről. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a tervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2015. (V. 04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

5/2015. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) 

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, 

valamint a (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §   (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjában meghatározott „875 663 E Ft-ban” 

szövegrész helyébe az „895 328 E Ft-ban” 

 

(2) 2. § b) pontjában meghatározott „875 663 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 183 844 E Ft-ban” 

 

(3) 2. § c) pontjában meghatározott „492 738 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„811 395 E Ft-ban” 

 

(4) 2. § d) pontjában meghatározott „492 738 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„522 879 E Ft-ban” 

 

(5) 2. § e) pontjában meghatározott „1 368 399 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 706 723 E Ft-ban” 

 

(6) 2. § f) pontjában meghatározott „1 368 399 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 706 723 E Ft-ban” szöveg lép. 

 

 

2. § (1)    A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 (2) A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

 (3) A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

 (4) A Kr. 2.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

  

 (5) A Kr. 2.4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
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 (6) A Kr. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

 (7) A Kr. 3.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

 (8) A Kr. 3.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 

 (9) A Kr. 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 

 (10) A Kr. 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

 (11) A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

  (12) A Kr. 5.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 

 (13) A Kr. 6. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 

 (14) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

  

 (15) A Kr. 6.2. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 
 

 (16) A Kr. 7. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 
 

 (17) A Kr. 8. melléklet helyébe a 17. melléklet lép.  

 

 (18) A Kr. 9. melléklet helyébe a 18. melléklet lép. 
 

 (19) A Kr. 11. melléklet helyébe a 19. melléklet lép. 
 

 (20) A Kr. 14. melléklet helyébe a 20. melléklet lép. 
 

 (21) A Kr. 22. melléklet helyébe a 21. melléklet lép. 
 

 (22) A Kr. 24. melléklet helyébe a 22. melléklet lép. 
 
 

3.§    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

         Dr. PATAKI ANETT S. K.    Dr. TÓTH LAJOS S. K. 
                  jegyző       polgármester 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a 2015. évi nyári szociális  gyermekétkeztetésben történő 

részvételre irányuló pályázat benyújtására készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Vélemény, hozzászólás hiányában 

kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolta a „B” határozati javaslatot. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolta a „B” határozati javaslatot. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolta a „B” határozati javaslatot. 

 

A polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a „B” határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2015. (V. 04.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  Javaslat pályázat benyújtására a 2015. évi nyári szociális  

gyermekétkeztetésben történő részvételre  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben az emberi 

erőforrások minisztere által kiírt gyermekszegénység elleni program keretében 

nyári étkeztetés biztosítására pályázatot nem nyújt be.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2015. május 7. 

 

 

A 4-5. napirendi pontok tárgyalására zárt ülésen került sor, amelyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt – a nyílt ülést 828 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 NÁDI GYULA RIMÁN JÁNOS 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


