
3/2011. sz. jegyzőkönyv  
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi  
               ülésről, mely 2011. február 24-én 18 óra 15 perckor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Dr. Majoros Géza,  
                        Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,  
                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző /a jelenlévő képviselők száma 7 fő/  
 
Távolmaradását jelezte: Brünner István képviselő-testületi tag 
 
Későbbi érkezését jelezte: Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag  
 
Tanácskozási joggal, szakértőként jelen van: Marcsikné Orosz Emese aljegyző, Flaskó 
Endréné gazdasági vezető  
 
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Szabó László 
iskolaigazgató, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 
óvodavezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Horváth Henrik 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és 
intézmények vezetőit. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra.  
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ A 2011. évi költségvetés megtárgyalása  
     Előadó: polgármester 
2./ Egyebek 
 
1./ A 2011. évi költségvetés megtárgyalása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a február 14-i képviselő-testületi ülésen már tárgyalták a 
költségvetés tervezetet, de nem fogadták el. Ezt követően további egyeztetésekre került sor. 
Több képviselővel, jegyző asszonnyal és a gazdasági vezetővel közösen, részletesen 
áttekintették a dologi kiadásokat. A költségvetés táblázatában hibás számítás miatt a korábban 
kiadott rendelet 952.045 e Ft-ra változik a működési kiadások tekintetében, mivel téves 
adatszolgáltatás kapcsán a Polgármesteri Hivatal bérére 9 dolgozó bére nem lett tervezve. Az 
eltérés bér + járulék 21.855 e Ft. Ezzel az összeggel változik a személyi juttatás és a 
munkaadót terhelő járulék és csökken a tartalék összege 86.507 e Ft-ra. A költségvetés 
tervezetet a könyvvizsgálónak újból megküldték. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: közösen átnézték a költségvetést és intézményről-
intézményre a dologi kiadásokat. Ahol tudták, csökkentették a kiadásokat. Elismerte, hogy 
ettől jobb költségvetést nem lehetett volna készíteni, ezért támogatja elfogadását. Reméli, 
hogy a tervezett adóbevételek teljesülni fognak, de sajnos a vállalkozók is nehéz helyzetben 
vannak. Kérte, támogassák a költségvetés elfogadását.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a táblázat melyik sorában szerepel a 
kötvénykibocsátásból származó pénzmaradvány összege? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: pontos összeg a zárszámadásnál lesz. Jelenleg 
várhatóan 130 M Ft az önkormányzat pénzmaradványa. Ez az összeg nem pontos, mert ennek 
egy része feladattal terhelt, az adóbevételekből be nem folyt összeg ebből a 
pénzmaradványból finanszírozódik. 2011. évre tervezett építményadó összegének 
megállapításakor figyelembe vették a jelenleg felszámolás alatt álló cégek tartozásait, a 2010. 
évben megszűnt építményadót fizető vállalkozásokat, továbbá számoltak az előző évekről 
fennálló hátralékok töredék összegével, így reméli, hogy a tervezett adó teljesülni fog, azaz az 
értékvesztéssel csökkent része.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a költségvetést és 
elfogadásra javasolja a testületnek. A beruházásokat ebben az évben lecsökkentették. Újra 
felvetődött az önkormányzat önként vállalt feladatainak áttekintése, amelyet év közben is 
megtehetnek. Javasolta energia-audit elkészítését, amely az energiafelhasználás hosszú távú 
csökkentésére vonatkozik.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a költségvetéssel kapcsolatos álláspontját ismertetve 
kihangsúlyozta, hogy adósság elengedése nincs és sosem volt. Korábban a testület 500 M Ft 
összegű kötvénykibocsátásról döntött, amelynek nagy részét beruházásokra, felújításokra 
fordított. A kötvény összegéből elsőként meglévő működési célú hitelt fizettek vissza. A 
kiadások teljesítését követően a pénzmaradvány évről-évre csökkent. Idén a táblázat 8. sz. 
mellékletében a pénzmaradvány már működési célú hiteltörlesztésként szerepel. Az 
önkormányzat az 500 M Ft-al szemben 845 M Ft-ot fizet majd vissza. Az előző tervezethez 
képest a 2011. évi költségvetésben 44 M Ft a hiány összege. Felvetődött benne a kérdés, hogy 
meddig tudják finanszírozni? A költségvetés téves adatok miatt 21 M Ft összegre nőtt. Nem 
érti, hogy más számadatok nem változtak, nem jelölték meg, akkor miből csökkentenek azért, 
hogy ezt a hiányt megszűntessék, csak a pénzmaradvány összegét csökkentették. Mindig azt 
hangoztatják, hogy a költségvetést lehet változtatni, akkor miért nem változtatnak rajta most? 
A kormány nem fog segíteni a működésképtelenné vált önkormányzatoknak. Alaposan 
átgondolt költségvetést szeretett volna elfogadni, áttekintve az önként vállalt feladatokkal és 
kihangsúlyozta, hogy a 21 M Ft hiányt nem vették figyelembe, így nem tudja elfogadni a 
költségvetést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a megbeszélésen részletesen átvették tételenként a 
költségvetés dologi kiadásait és a kötvénykibocsátással kapcsolatos döntéseket. Az 
önkormányzat fennálló tartozása 2010. december 31-i állapot szerint a CHF alakulásának a 
következménye, ez az összeg a tőketörlesztés összege, mely szerint ha decemberben 
visszafizették volna a hátralévő összeget. A 845 M Ft ebből számolt feltételes szám, ha a 
futamidő végére törlesztik vissza a kötvényt. A táblázatban a kötvény visszafizetés működési 
célú hiteltörlesztésként szerepel függetlenül a felhasználástól.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezt a költségvetést több alkalommal részletesen átbeszélték. 
Sajnálja, hogy képviselő úr csak a kútikákat tudja megfogalmazni, de semmilyen konkrét 
javaslata nincs a helyzet javítására, pedig két teljes délelőtt során egyeztettek vele a Hivatal 
munkatársai a költségvetés tervezet részletes tételeiről. Ha nem tartják jónak, konkrét 
javaslatokat kellett volna tenni, minek a terhére csökkentsék a hiány összegét. Az adott terület 
látja, hogy mely kötelezettségeket kell teljesíteni és ez alapján készítették el a költségvetést. A 
települést és az intézményeket működtetni kell. Ez a költségvetés a működési kiadásokat 
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tartalmazza, amit bármikor módosíthatnak. Kihangsúlyozta, hogy a kötvénykibocsátás 
felelősségét mindenki érzi és nem titkolták el. A kötvény visszafizetésének teljes összegét 
előre egyáltalán nem lehet pontosan meghatározni forintban, mert azt a mindenkori CHF 
árfolyam befolyásolja.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem azt mondta, hogy a kötelezően ellátandó 
feladatokat kell megszűntetni. Véleménye szerint az első megbeszélésnek nem volt értelme, 
mert számadatok nélkül nem volt miről tárgyalni.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a kifogásokat sorolja Szilágyi képviselő úr, de 
javaslatot nem tesz. Ő javasolta az energia audit elkészítését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzatok nehéz működését nem ők idézték elő. 
Az elmúlt években 71 M Ft-ot vontak el az önkormányzattól, kedvezőtlen gazdasági helyzet 
alakulása, a vállalkozók nem tudják fizetni az iparűzési adót. Korábban folyamatos rulírozó 
hitelt vett fel az önkormányzat, ekkor lehetőség volt kötvény kibocsátására, ez nem titok. A 
kötvénykibocsátás kamatait ki kell gazdálkodni. Javaslatot kért képviselő úrtól, hogy mely 
tételből csökkentsék a hiányt.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: félrevezették őket az alakuló ülésen. Azt az 
információt kapták, hogy a külsős tagok tiszteletdíját és az emelt összegű képviselői díjat 
tartalmazza a költségvetés, most derül ki, hogy mégsem. Ők nem javasolták a képviselői 
tiszteletdíj emelését és külsős tagok megválasztását. Javasolta, hogy részletesen, tételenként 
nézzék át, mi mennyibe kerül és a képviselők döntsenek arról, hogy mit finanszíroz az 
önkormányzat és mit nem.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: részletesen átnézték a költségvetést. Egy intézmény 
bezárásával tudnák csökkenteni a költségeket, de ezt nem tehetik meg. Olyan javaslat kell, 
amivel hosszú távon tudnák csökkenteni az összegeket. Kérte, hogy a bérminimum összege 
kerüljön beépítésre a költségvetésbe és választ kért arra vonatkozóan, hogy minden dolgozó 
megkapta-e a kiegészítést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a dolgozók megkapták a bérkiegészítést, a 
költségvetés tartalmazza ennek összegét. A téves költségvetési adatszolgáltatás miatt a 
költségvetés főösszege nem változott, a tartalék összege csökkent, amelyet ismertetett.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: tájékozódott az átalakításról. Korábban sem javasolta, 
most sem javasolná. Véleménye szerint túl nagy az önkormányzat létszáma és az átalakítás 
jelentős bérnövekedést eredményezett. Ő az átgondolt döntések híve és e nélkül nem hajlandó 
meghozni a támogató döntést. Nem fog részt venni a testületi ülés munkájában, de segítséget 
szeretne nyújtani mindaddig, amíg megváltozik a kialakult helyzet az előterjesztések készítése 
kapcsán.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: részt kell venni a testület munkájában, mert ez a képviselő 
feladata. A három iskola és a művészetoktatás működtetése 310 M Ft-ba kerül, ebből 213 M 
Ft a személyi jellegű juttatás és mindehhez az állami normatíva összege nincs 200 M Ft. Ez 
pazarlás véleményetek szerint? Annyi normatívát nem kapnak, hogy működtetni tudják az 
intézményeket. Úgy emlékszik, hogy korábban Ráki képviselő úr támogatta az átszervezést, 
amelyet indokolt. Kihangsúlyozta, hogy a Polgármesteri Hivatal létszáma korábban is és 
jelenleg is kevesebb, mint a jogszabályban előírt létszám. A rendszergazda és a belső ellenőri 
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álláshely felvétele indokolt, amelyet ismertetett. Javasolta, hogy próbáljon meg képviselő úr 
előre lépni.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: míg iskolaigazgató volt szabadidejében, önként tanulta 
meg a számítógép kezelését és programok alkalmazását, nem volt szükség rendszergazdára. A 
dolgozókat képezni kell. Óvatosságból gondolkodik másképp, mert a biztonság számára a 
legfontosabb.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: korábban Ráki képviselő úr hangoztatta a számítógép 
használatának fontosságát. Véleménye szerint rendszergazdára a mai világban mindenhol 
szükség van a technika rohamos fejlődése miatt. Ráki úr több éve képviselő, ezért is kellene 
támogatni a költségvetést, mert ez a költségvetés semmiben nem különbözik az elmúlt 
évekhez képest.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért azzal, hogy minden dolgozónak igyekezni kell 
elsajátítani azt a tudást, ami a munkájához szükséges, de nem a programozást. Ha nem 
fogadják el a költségvetést, akkor a MÁK leállítja a finanszírozást, igazán csak akkor lesznek 
nagy bajban. Az önkormányzat nem működésképtelen, 200 fő dolgozik ezen. Várhatóan 
március 5-én kell benyújtani a MÁK-hoz a képviselő-testület által elfogadott költségvetést, ha 
nem történik meg, a finanszírozást leállítják. Akkor hogy fognak a lakosság szemébe nézni? 
Következő ülésre elkészíti az önként vállalt feladatokról szóló kimutatást és a testület fog 
dönteni arról, hogy mit szűntessenek meg, illetve csökkentsenek.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: március 5. napjáig ezt nem tudják megbeszélni és 
módosítani a költségvetést? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden nap estig dolgoznak és a Hivatal nem csak a 
költségvetés összeállításának feladatát  végzi. Egyébként egy képviselőtől joggal várható el, 
hogy tájékozódjon, mint ahogyan erre volt is lehetősége az előzetes megbeszéléseken.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: több hete készítik elő a költségvetést, az elfogadás 
után még vannak feladatok a költségvetéssel kapcsolatban, amíg a MÁK felé benyújtható.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megszavazza a költségvetés elfogadását, de 
fenntartja véleményét. Javasolta, hogy tételenként nézzék át az önkormányzat által önként 
vállalt feladatokat és minél kevesebb hitelt használjanak fel működésre.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önként vállalt feladatokról elkészíti a kimutatást és a 
következő ülésen megtárgyalják. Mivel jelenleg nincs tervezve az önszerveződő közösségek 
támogatására így javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szereplő 
vásárolt közszolgáltatás díjait csökkentsék 400 e Ft-al, ezt az összeget tervezzék be az 
önszerveződő közösségek támogatására. Az újonnan megalakult polgárőrség a lakosság 
érdekét szolgálja, ezért támogathatják.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: felvetette, hogy a kisebbségi önkormányzat állami 
támogatásának összege nem elég a működéshez, ezért kérte keressék a lehetőséget, hogy 
egészítsék ki 500.000 Ft-al. A szigorú költségvetés miatt nem javasolta, de a polgárőrséget is 
támogatják. Véleménye szerint egy közösségnek bizonyítani kell, legalább egy évig 
tevékenykedjen. Akkor járul hozzá a támogatáshoz, ha a kisebbségi önkormányzat 
működéséhez is hozzájárulnak.  
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Zsiros Sándorné polgármester: problémája az, hogy sajnos nem a kisebbség integrációját 
segítenék a támogatással. Bálozásra nincs pénz, közbiztonságra szükség van Alsózsolcán. 
Korábban a kisebbségi polgárőrség számára is megszavazták a támogatást annak ellenére, 
hogy az egyesület bejegyzése még csak folyamatban volt.  
 
Horváth Henrik Kisebbségi Önkormányzat elnöke: a kisebbségi polgárőr egyesület 
működését ismertette és kihangsúlyozta, hogy több betörőt fogtak el saját fajtájukból, 
amelynek következtében őt életveszélyesen megfenyegették. Kérte, hogy támogassák a 
kisebbségi önkormányzatot, mert működni és tenni szeretnének.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: korábbi választási programjában is szerepelt a 
település közbiztonságának biztosítása, mert a bűnelkövetések száma egyre nő. Ha a 
polgárőrök nem tesznek a biztonság érdekében, ha nem védik meg a lakosságot, akkor a 
közbiztonság romlani fog, ezért javasolja a polgárőrség támogatását, mert ők tesznek a 
lakosságért és cserébe nem kapnak érte semmit.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: zavarja alpolgármester asszonyt a polgárőrség 
működése? 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem zavarja. Ez a támogatás az önszerveződő 
közösségekről szól, nem csak a polgárőrségről.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: elmondta, hogy az egyesület mindent saját költségén 
szerzett be. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: véleménye szerint ha minden szervezettől megvonják a 
támogatást, akkor a polgárőrség sem kivétel. Egy újonnan megalakult szervezetnek 
bizonyítani kell legalább egy évig és utána kérhet támogatást. A korábbi polgárőr egyesület 
működését ismertette, amellyel kapcsolatban nincsenek jó tapasztalatai, ezért kérte a 
bizonyítást.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ez a szervezet 2009-től működik, próbálnak tenni a 
település közbiztonságának érdekében. Más szervezet is benyújthatja kérelmét a támogatásra, 
nem csak a polgárőrség.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: kiemelte, hogy a támogatás az önszerveződő közösségekről 
szól. A szervezet működését a módosítás dátumától kell számolni. Számára is fontos a 
közbiztonság, de intézkedni, csak a rendőrségnek van hatásköre. Nem fogja támogatni az 
átcsoportosítást.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: örül a polgárőrség újbóli működésének. Korábban is 
támogatták a szervezetet, de nem egy összegben fizették ki részükre a támogatást, hanem 
ütemezéssel, elszámolás után. Kérte, hogy a polgárőrség szervezete politikamentes legyen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a megyei polgárőr parancsnoktól azt az információt kapta, 
hogy a Jobbik által alapított szervezet.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: helyesbített, három Jobbikos képviselő 
közreműködésével kezdeményezték a szervezet alapítását.  
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Zsiros Sándorné polgármester: a polgárőrség korábbi támogatását a feladat ellátására 
havonta történt a kifizetés. Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között 
szereplő vásárolt közszolgáltatás díjait csökkentsék 400 e Ft-al, ezt az összeget tervezzék be 
az önszerveződő közösségek támogatására. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a javaslat alapján a változás a rendelet-tervezet 11. sz. 
mellékletét érinti, ahol a nemleges szó helyett 400 e Ft szerepel.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha egyetért a testület a 400.000,- Ft támogatással, 
módosítják az előterjesztést és a rendeletet erre vonatkozóan, ami nem zárja ki más 
önszerveződő közösségek támogatását.  
 
A testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 12/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete módosítja a 2011. 
 évi költségvetés tervezetét akképp, hogy a Polgármesteri 
 Hivatal dologi kiadásai tartalmazza a 400 e Ft önszerve- 
 ződő közösségek támogatására szánt összeget (csökkentve  
 a Polgármesteri Hivatal vásárolt közszolgáltatás díjait).  
 Az önszerveződő közösségek támogatására szánt összeg 
 a helyi rendelet szabályai szerint adható. 
 Fenti változás érinti a rendelet-tervezet 11. sz. mellékletet, 
 ahol a nemleges szó helyett 400 e Ft szerepel.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet fogadják el a 2011. évi költségvetést.  
 
A testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 13/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a 2011.  
 évi módosított költségvetésről szóló előterjesztést.  
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: 2011. december 31.  
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet fogadják el a 2011. évi költségvetésről 
szóló rendelet-tervezetet a módosítással együtt.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és megalkotta a 2/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szól. 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a költségvetés írásos előterjesztésében szerepel, hogy 
nem javasolják az étkezési térítési díjak emelését. A testületnek egy éven belül két 
alkalommal van lehetősége a térítési díjak felülvizsgálatára ezért javasolta, hogy ne emeljék a 
díjakat és fél év múlva térjenek vissza díjak felülvizsgálatára.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet támogassák, hogy a 2011. évi térítési díjak 
mértékét nem emelik és fél év után visszatérnek a díjak áttekintésére.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 14/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
 nem emeli a 2011. évi intézményi térítési díjak (bölcsődei,  
 óvodai, iskolai étkeztetés: -napközi, -menza, nappali  
 ellátás idősek klubja, szociális, munkahelyi, előfizetéses,  
 vendég étkeztetés) mértékét.  
 Fél évet követően felülvizsgálják a konyha üzemeltetési  
 költségeit és visszatérnek az intézményi térítési díjak mér- 
 tékének megállapítására-emelésére.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester, Városüzemeltetés vezető 
 Határid ő: 2011. szeptember 30.  
 
2./ Egyebek 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a házasságkötés létesítésének 
díjaira vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a házasságkötések megtartásáért eddig szolgáltatási 
díjat nem kellett fizetni és az anyakönyvvezető külön juttatásban nem részesült, a munkaidőn 
túli munkájáért három óra szabadidőt kapott. A 2011. január 1. napjával életbe lépett törvény 
szerint a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő 
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat 
rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni az azt igénylőknek. A javaslat alapján a 
díj 80 %-a az anyakönyvvezetőt, 20 %-a a Polgármesteri Hivatalt illeti meg. A vonatkozó 
jogszabályok szerint a települési önkormányzat feladata a házasságkötés méltó 
körülményeinek biztosítása, ehhez a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség munkaidőben 
történő térítésmentes rendelkezésre bocsátása. Ettől eltérő helyszínen a házasságkötést a 
jegyző engedélyezheti. A szolgáltatási díjak mértékének kialakításánál számos település 
eddigi díjmeghatározását, továbbá az anyakönyvi felszerelések, kellékek használatával járó 
kiadásokat (pl. anyakönyvi nyomtatóba biztonsági festék patron, normál nyomtatóba 
festékpatron, emléklap, átadásra kerülő anyakönyvi kivonat költsége, emléklap, gyertyák) 
költségeit vette figyelembe. Az anyakönyvvezető díjazásánál a munkaidőn túl és hivatali 
helyiségben vagy azon kívül megtartott anyakönyvi esemény szerény mértékű 
ellentételezésére tesz javaslatot, ugyanis egy munkaidőn túli, pl. szombati esküvő az 
anyakönyvvezetőnek szinte a teljes napját elveszi, családi vagy egyéb programot nem 
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tervezhet, akármilyen öltözékben nem jelenhet meg, olyan ruhatárral is rendelkeznie kell, 
amit egyébként nem viselne vagy nem vásárolna meg. A Munka Törvénykönyve alapján 
munkaszüneti napokon nem köthető házasság  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: véleménye szerint kevés esküvő van a 
településen, ezt sem tudják finanszírozni? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a házasságkötések száma 18, ebből 11 munkaidőn túli. 
Kihangsúlyozta, hogy munkaidőben térítésmentes a házasságkötés és azt, hogy a munkaidőn 
kívüli házasságkötésért fizetni kell jogszabály írja elő, ettől nem tekinthetnek el.  
 
Zsiros Sándorné polgármester aki házasságot szeretne kötni munkaidőben, térítésmentesen 
megteheti, volt is erre példa. Aki nagy esküvőt szervez, annak a térítési díj nem jelentős 
kiadás, de ahogyan jegyző asszony is elmondta, ezt nem ők kezdeményezték, hanem a 
törvény kötelezi őket a térítési díj beszedésére és megállapítására. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem javasolja térítési díj bevezetését, de megérti a hivatali 
dolgozók érdekeit.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a díj megállapítása jogszabályi kötelezettség, amelyet 
ismertetett.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: lehetőség lehet, hogy év végén ruházati hozzájárulás 
címen egyösszegű támogatást adnak az anyakönyvvezetők részére, de a díj fizetése nem 
megoldás.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mióta létezik, hogy egyes napokon nem köthető 
házasság? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: január 1-től.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet támogassák a házasságkötés létesítésének 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezés 
szabályairól szóló előterjesztést.  
 
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 15/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete támogatta a  
 házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli,  
 valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezés  
 szabályairól szóló előterjesztést.  
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntés- 
 nek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet fogadják el a házasságkötés létesítésnek 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének 
szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló rendeletet.  
 
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással elfogadta és megalkotta 
a 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletét, mely a házasságkötés létesítésének hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének 
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása 2011-2015. évekre vonatkozó kistérségi Belsőellenőrzési Stratégiai Tervére 
vonatkozó előterjesztést. A terv elkészítése jogszabályi előírás, amely irányelvet határoz meg 
a következő években a belső ellenőrzés során, amit követni fognak. A terv elfogadásához a 
testület hozzájárulása is szükséges. Kérte, fogadják el.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 16/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a Miskolc 
 Kistérség Többcélú Társulása 2011-2015. évekre vonatko- 
 zó kistérségi Belsőellenőrzési Stratégiai Tervét.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása és Társulási Tanácsa 2010. évi működéséről szóló tájékoztatót. A Tanács ugyanúgy 
működik, mint a képviselő-testület, amelyet ismertetett, munkája nagyon sokrétű. Kérte, 
fogadják el.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 17/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a Miskolc 
 Kistérség Többcélú Társulása és Társulási Tanácsa 2010. 
 évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a magasabb vezetői pályázat 
megjelentetéséről szóló előterjesztést. Szabó László a Herman Ottó Általános Iskola és 
Művészetoktatási Intézmény igazgatójának vezetői megbízása 2010. június 30-án lejár. Ez 
esetben a fenntartó önkormányzat Képviselő-testületét nyilvános pályázat kiírására kötelezi a 
kormány rendelet. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítették a pályázati kiírást, 
kérte, járuljanak hozzá a pályázat megjelentetéséhez. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 18/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete támogatta a maga- 
 sabb vezetői pályázat megjelentetését az alábbiak szerint: 
Pályáztató: Alsózsolca Város Képviselő-testülete 
Álláshely megnevezése:   iskolaigazgató 
Az álláshely címe: 3571 Alsózsolca, Kassai út 23. 
Képesítési és egyéb feltételek: - felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus-szakvizsga 

- legalább 5 év szakmai gyakorlat 
 - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  
A beosztáshoz tartozó, vezetői meg- 
bízással járó lényeges feladatok:     Az irányadó jogszabályoknak megfelelően az intéz- 
                                                         mény törvényes működtetése 
A megbízás kezdő napja: 2011. július 01. 
A megbízás időtartama: a megbízás 5 tanévre szól 
Az állás betöltésével kapcsolatos 
illetmény és juttatások: a Kjt. szerint 
A pályázathoz csatolni kell: - a pályázónak legalább öt év szakmai gyakorlatát  
                                                            igazoló szakmai önéletrajzot 
 - a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 
                                                           programját, 
 - nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt sze- 
                                                           mélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-  
                                                           ben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 - végzettséget igazoló oklevélmásolatot 
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

                                        - hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt ülésen való  
                                                tárgyalásához  

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 
 Zsiros Sándorné polgármester 
 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a szociális ellátásokról szóló 
rendelet-tervezetet. A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság ülése határozatképtelenség miatt 
elmaradt ezért kérte, hogy tárgyalják meg a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet a 
bizottság előzetes döntése nélkül, törvényi akadálya nincs.  
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 19/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai és  
 Jóléti Bizottság előzetes véleményezése nélkül is megtár- 
 gyalja a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet.  
  Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a korábbi gyakorlat szerint a közmunka 
megszervezését a Városüzemeltetés végezte, ezért kizárólagos szervként őket tartalmazza az 
eredeti rendelet. A közfoglalkoztatásra benyújtandó pályázatban mindig az adott intézményt 
kell szerepeltetni, mint munkáltató. Az adott intézménynél jelenik meg a bér felhasználása, 
így minden intézmény közfoglalkoztató szervvé válik. A szociális rendelet módosításában 
felsorolták az összes intézményt, aki a közmunka megszervezésében közreműködhet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet támogassák a szociális rendelet 
módosítását.  
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 4/2011.(II.25.) önkormányzati 
rendeletét, mely a szociális ellátásokról szóló 5/1997.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Városüzemeltetés vezetőjének kinevezésekor a 
jogszabály lehetőséget adott határozatlan időre szóló kinevezés biztosítására. Január 1-től a 
törvény a határozatlan idejű vezetői kinevezést öt évre szóló határozott időre történő vezetői 
kinevezésre alakította át. Ezek alapján a vezetői megbízatás öt évre szól, de a kinevezése 
határozatlan idejű.  
Tájékoztatásként elmondta megkérte a tűzoltóságot, hogy ellenőrizze a vendéglátó 
egységeket. Kilenc egységet ellenőriztek, ahol kisebb hiányosságok voltak, amelynek 
pótlására lehetőséget adott a tűzoltóság. Az ellenőrzés nem a vállalkozások ellen irányult, 
hanem a balesetveszély elkerülése érdekében.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kezdeményezték a Magyar Közútnál a posta előtti parkoló 
és a temetési események alatt történő ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetését. Kérte a 
képviselőket, hogy a következő ülésre gondolják át ezzel kapcsolatos javaslataikat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: szomorú, hogy a posta nem veszi komolyan a 
kezdeményezést, amelyet indokolt. Az emlékeztető a nap folyamán érkezett meg az 
önkormányzathoz, nem volt lehetőség a tárgyalásra, de tovább fogják folytatni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szerencsésebb döntés lett volna az út egyik oldalát lezárni, 
amelyet indokolt. Ha idővel kevesebb lesz a posta bevétele, hátha felveszi velük a 
kapcsolatot. Ha a posta által a szándék megmutatkozna, akkor közösen megbeszélnék a 
megoldást, de sajnos erre nincs szándék, mert a képviselőjük meg sem jelent a bejáráson.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ennek következtében a Baross G. utcától a Fekete 
István utca közötti szakaszán mindként oldalon megállni tilos táblát helyeznek ki.  
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Ráki István képviselő-testületi tag: a posta figyelmét hívják fel a tábla kihelyezésére.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a lakosság figyelmét is hívják fel erre, az újságban 
jelentessék meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület tudomásul vételét arról, hogy a Magyar 
Közút a posta előtti szakaszon megállni tilos táblát helyez ki. A megállni tilos tábla 
kihelyezéséről a lakosságot értesítik.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 20/2011.(II.24.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete tudomásul veszi,  
 hogy a Magyar Közút által lefolytatott szakhatósági  
 eljárást, a posta előtti szakaszon időszakos szabálytalan  
 parkolás miatt a Baross G. utcától a Fekete István utca  
 közötti szakaszán mindként oldalon „Megállni tilos” táblát  
 helyez ki.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az ebek kötelező oltása lesz márciusban, az erről szóló 
tájékoztató is megjelenik az újságban.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatásként elmondta, hogy polgárvédelmi felkészítő 
oktatás lesz március 2-án 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban, amelyre a képviselőket is 
szeretettel várják. Gyakorlatban, külső helyszínen is lesz felkészítés.  
A mai nap folyamán méréseket végeztek, helyszíni bejárást tartottak az árvízvédelemmel 
kapcsolatban, akik szakmai javaslatot készítenek a gátak megépítéséhez. A folyamat beindult, 
melyről tájékoztatni fogja a képviselőket.  
A LEADER első közgyűlésén a tisztújítás és az elnökválasztás megtörtént. A Felügyelő 
Bizottság Elnökének ismét Zsiros Sándornét, az előkészítő bizottság tagjának Tóth J. Sándort 
választották meg, illetve erősítették meg mandátumaikat.  
LEADER pályázat keretében megnyerték a Kompház bővítését és a Közösségi Házban 
program szervezését.  
Az új Széchenyi tervben a zöld gazdaság program keretén belül pályázatot lehet benyújtani 
megújuló energiaforrásra. Felvette a kapcsolatot a megfelelő szakemberrel és az energia 
auditot elkészítik.  
A pályázat keretében geotermikus energia felhasználására való projekt előkészítésre pályázat 
jelent meg. A tanulmányterv elkészítésére lehet pályázni, ami nagyon drága.  
Biciklitároló építésére ismertette a megjelent pályázatot. A felsorolt pályázatokra szeretne az 
önkormányzat pályázni.  
Utak felújítására jelenleg nincs pályázat. A 4-5 számjegyű utakra lehet pályázatot benyújtani 
és a pályázó a Magyar Közút. Elsősorban azokra az utakra lehet pályázni, amelyek az árvíz 
következtében rongálódtak meg. Ezzel kapcsolatban tárgyalt a Magyar Közút Miskolci 
Üzemvezető igazgatóság vezetőjével.  
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Csöbör Katalin alpolgármester: Felsőzsolcán a Sajó út le lesz zárva gátépítés miatt.  
Újra kezdeményezte azon javaslatot, hogy az autópálya Nyékládházától lévő használata 
térítésmentes legyen.  
Felhívta a jegyző figyelmét arra, hogy a bérek 6,1 %-os emelését és az 5 %-os 
bérkiegészítésről az átsorolást az államkincstárnak küldje meg.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: jól sikerült alpolgármester asszony vállalkozóknak 
tartott fóruma az új Széchenyi tervvel kapcsolatban. A vidékfejlesztési programmal 
kapcsolatban érdeklődött, hogy a megmaradt pénzösszegeket helyi akciócsoportokra osztják, 
vagy összevonják és ez után igényelhető?  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: még nincs eldöntve, de véleménye szerint egyösszegben 
lesz igényelhető.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a LEADER közösség kezdeményezte, hogy értesítsék az 
alsózsolcai őstermelőket és árusokat, hogy a település kedvezményes áron kisebb 
árusítóhelyeket bérelhet a Miskolci piacon. Ha igény van, erre ott árusíthatnak, bérleti díj 
ellenében.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a félreértések elkerülése érdekében kihangsúlyozta, hogy 
nem a polgárőrség ellen szólt, hanem a polgárőrséget, mint újonnan megalakult önszerveződő 
közösséget nem támogatja mindaddig, amíg nem bizonyít.  
 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 20 óra 32 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf 
 
 

 
 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
               polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 
 


