
15/2011. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
               ülésről, mely 2011. augusztus 30-án, kedden 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István,  
                        Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Szilágyi László, Tóth J. Sándor és  
                        Ráki István képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné  
                        Orosz Emese aljegyző /a jelenlévők képviselők száma 9 fő/  
 
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Fazekasné Baksi Piroska 
óvodavezető, Antal Lászlóné iskolaigazgató, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető,  
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető, Oroszné Verba Julianna 
gondozási Központ vezető, Szabóné Bán Mária iskola igazgatóhelyettese, Flaskó Endréné 
gazdasági vezető  
 
Érdeklődőként jelen volt: 2 fő 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a képviselő-testületi ülések a munkaterv szerinti 
időpontokhoz igazodnak. Vannak azonban olyan dolgok, melyeket rendkívüli ülés keretében 
kell megtárgyalnia a testületnek. Áttekintve a jelenlegi rendkívüli ülés napirendi pontjait, 
vannak olyan témák, melyeket nem feltétlenül kell most megtárgyalniuk. A 11. napirendi 
pontként megjelölt -  2011. évi utolsó félév bevételeinek és kiadásainak áttekintése és a 
várható megtakarítások alakulása témának tárgyalását javasolta, hogy napolják el. Nagy 
felelősséggel kell dönteni és úgy kell döntést hozni, hogy kevés idő jutott arra, hogy 
áttekintsék a kiküldött anyagot. A testület úgy döntött, hogy a tiszteletdíjból vásárol laptopot a 
képviselők számára, azzal áttekinthetőbbek lennének az előterjesztések. 9 órától magánjellegű 
programja van és nem tud részt venni a napirendi pontok tárgyalásánál. Nyugodt szívvel 
akkor tudna szavazni a napirendi pontokról, ha több idő jutott volna az anyagok áttekintésére. 
Indítványozta, hogy ezt a napirendi pontot ne tárgyalja a testület. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a napirendi pontra vonatkozó módosító 
indítványról tárgyaljanak, mely szerint a 11./ napirendi pontról, a 2011. év utolsó félév 
bevételeinek és kiadásainak áttekintéséről, valamint a várható megtakarítások alakulásáról a 
testületi ülésen ne tárgyaljanak. 
 
A testület 4 igen szavazattal és 5 ellenvéleménnyel nem támogatta a módosító indítványt, 
mely szerint a testületi ülésen ne tárgyaljanak a 11./ napirendi pontról, a 2011. év utolsó 
félév bevételeinek és kiadásainak áttekintéséről, valamint a várható megtakarítások 
alakulásáról. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy a meghívóban szerelő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint: 
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N a p i r e n d: 
1./ TÁMOP-5.1.3-09/2. pályázathoz csatlakozás 
     Előadó: polgármester 
2./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde és a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda között       
     Óvodapedagógus átirányításának engedélyezése  
     Előadó: jegyző 
3./ 2011/2012. tanítási, illetve nevelési évben indítható osztályok, csoportok számának meg- 
     határozása  
     Előadó: jegyző 
4./ Kisvasút út helyzetének újratárgyalása 
     Előadó: polgármester 
5./ 2. Sz. Napköziotthonos  Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
     Előadó: aljegyző 
6./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda  Intézményi és Minőségirányítási Programjának elfogadása 
    Előadó: aljegyző 
7./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda  Házirendjének  elfogadása  
     Előadó: aljegyző 
8./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési és Oktatási Programjának elfogadása  
     Előadó: aljegyző 
9./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 
     Programjának elfogadása  
     Előadó: aljegyző 
10./ Alapító okiratok módosításának elfogadása  
     Előadó: aljegyző 
11./ 2011. év utolsó félév bevételeinek és kiadásainak áttekintése, valamint a várható  
      megtakarítások alakulása 
     Előadó: polgármester 
12./ 2011. évi intézményi térítési díjak módosítása  
     Előadó: jegyző 
 
1./ TÁMOP-5.1.3-09/2. pályázathoz csatlakozás 
       
Zsiros Sándorné polgármester: Sajóhídvég önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
TÁMOP-5.1.3-09/2  Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 
pályázati felhívásra. A pályázó felkérte az önkormányzatot, hogy konzorciumi partnerként 
vegyen részt a pályázatban. Mint akcióterületi település, nyertes pályázat esetén a különböző 
meghirdetésre kerülő képzésekre a célcsoport felkutatása, a képzésekre való jelentkezések 
elősegítése lenne a feladat; adott esetben népszerűsíteni kell a képzéseket. A pályázathoz 
anyagi hozzájárulást nem kell biztosítani, viszont amennyiben Alsózsolcán valamely képzés 
beindul, azzal az önkormányzat terembérleti díj bevételhez jutna. Kérte a képviselő-testület 
előterjesztés szerinti támogatását.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 109/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a TÁMOP -5.1.3-09/2 
 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 
 integrációért c. pályázat előkészítéséről 
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 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 egyetért azzal, hogy Alsózsolca a Sajóhídvég község vezeté- 
 sével felálló konzorcium által, a TÁMOP-5.1.3.-09/2 
 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 
 integrációjáért c pályázati felhívására benyújtandó pályázat 
 programjában szereplő akcióterülethez csatlakozzon és a 
 pályázatban, mint akcióterületi település szerepeljen. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
2./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde és a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda között       
     óvodapedagógus átirányításának engedélyezése  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 2. sz. Napközi Otthonos Óvodában 2011. szeptember 
1-től 1 csoporttal kevesebb működik, gyermeklétszám csökkenés és telephely megszűnés 
miatt, így 1 fő óvodapedagógussal kevesebbre van szükség. A Fekete István Óvoda és 
Bölcsödében 1 fő óvodapedagógus tartós távolléte során orvosi szakvélemény kiadására 
várnak. Természetesen amennyiben a munkaalkalmassági vizsgálat szerint alkalmas a  
közalkalmazott, akkor ő tölti be az állást. Erre a hiányzó időre áthidaló megoldásként 
lehetőség lenne 44 munkanapos időre a 2. Sz. óvodából munkaerő kirendelésre. Kérte a 
testületet, hogy amíg ennek az orvosi vizsgálatnak a döntése nem áll rendelkezésre, addig 
kirendeléssel megoldhassák meg az 1 fő óvodapedagógusnak a helyettesítését, a 2. sz. 
Napköziotthonos Óvodában jelentkező létszámtöbbletből.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: van olyan dolgozó, aki jelenleg helyettesíti a tartósan 
távollévő közalkalmazottat? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Fekete István Óvodában csak szeptember 01-étől 
szükséges a helyettesítés. 
 
Dr. Majoros Géza a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek a kirendeléssel való tartósan távollévő 
közalkalmazott helyettesítését.  
 
Tóth J. Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt a 
kirendelésről és elfogadásra javasolta a testületnek az előterjesztés szerinti helyettesítés 
megoldását. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy támogassák az előterjesztés szerinti 
óvodapedagógus helyettesítését. 
 
A testület 9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 110/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Fekete István  
 Óvoda óvodapedagógusának helyettesítéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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 hozzájárul ahhoz, hogy a 2. Sz. Napköziotthonos Óvodában  
 jelentkező létszámtöbblet terhére biztosítja a Fekete István  
 Óvoda és Bölcsöde 1 fő tartósan beteg óvodapedagógus  
 létszámát.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, óvodavezetők  
 Határid ő: azonnal 
 
3./ 2011/2012. tanítási, illetve nevelési évben indítható osztályok, csoportok számának  
     meghatározása  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Herman Ottó Általános Iskola  és AMI igazgatója 
azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az I. évfolyamon az osztálylétszám 20 
%-kal történő megemeléséhez járuljon hozzá. A beiratkozást követően realizálódott a tanulói 
létszám, ezért az iskola megkezdése előtt szükséges a tényleges létszám engedélyezése. 
 
Dr. Majoros Géza a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek az iskolában az I. évfolyamon az 
osztálylétszám 20  %-kal történő megemelését. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület engedélyét az osztálylétszám 20 százalékkal 
történő megemeléséhez az előterjesztés szerint. 
 
A testület 9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 111/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Herman Ottó Általá- 
 nos Iskola és AMI I. évfolyam eltérő osztálylétszám 
 engedélyezéséről  
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Herman Ottó Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. évfolyamában az osztálylétszám 20 %- kal történő 
megemelését. 
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésről az érintetteket értesítse.  
 Felelős: aljegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 
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4./ Kisvasút út helyzetének újratárgyalása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Kisvasút úton történő útlezásról már tárgyalt és döntött is a 
testület,  Brünner István képviselő indítványára újra tárgyalnak az út korlátozásáról. Anday 
Péter és környéken élő lakosok a Kisvasút út Kassai út felőli végén vaskorlát kihelyezését 
kezdeményezték, azzal az indokkal, hogy ezzel megnehezedne az arra járó fát eltulajdonító 
személyek útvonala. A szakvélemény és a helyszíni ismeretek függvényében a testület 
döntött, miszerint - a Kisvasút út szűkítésére kettős vaskorlátot helyeznek el a Kassai út felüli 
végén úgy, hogy Udvari Péter bejárását biztosítva az ingatlanát követően kerül elhelyezésre a 
második vaskorlát azzal, hogy lehetővé teszi a kerékpáros közlekedést, de ezzel tovább 
akadályozza az arra közlekedő fa tolvajok útvonalát. Képviselő úr kérte, hogy a kettős 
vaskorlátot úgy helyezzék el, hogy Anday Péter az ingatlanát – gépkocsival -  a Kisvasút út 
felől meg tudja közelíteni. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy az indítványát miért nem csatolták 
az előterjesztéshez. Ha már csak 1 alsózsolcai polgárnak tudnak segíteni, tegyék meg. A 
Polgármesterhez címzett, az ügy érdekében írt levelet felolvasta. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Anday úr a részére küldött levélben leírtakat félreértelmezte, 
hiszen csak arra tettek ígéretet, hogy amennyiben a telkek kisajátításra és kialakításra 
kerülnek, akkor az előírt minimális útszélesség kialakítására is sor került volna és ezáltal lett  
volna lehetőség a kettős bejárat kialakítására. Jelenleg nincs meg a minimális útszélessége a 
Kisvasút út ezen részének, ezért nem minősül közforgalmi útnak. Az építési telek nyeles 
telekként történő kialakítására azért volt szükség, mert az ingatlan közútról történő 
megközelítése csak a Bajcsy-Zsilinszky utca felöl volt biztosítva. A Kisvasút utat lezáró 
korlátot ismeretlen személy eltávolította, így lehetőség nyílt arra, hogy az építkezés ideje alatt 
az építőanyagot a telekre ezen az útvonalon szállítsák szabálytalanul, mivel az ingatlan 
közútról való megközelítése kizárólag a Bajcsy-Zs. út felől tehették volna meg.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy a város a Kisvasút útra miért 
költött, miért aszfaltoztak jó minőségben, ha a telkek nem kerültek kialakításra és az autóval 
való közlekedés nem megengedett. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez az út szolgál egy városrész lakói számára a temető, 
orvosi rendelő, gyógyszertár megközelítésére úgy, hogy az ne érintse a nagy forgalmú 
Kossuth utat. Az utat gyalogosok és kerékpárosok használták, használják mai is, ezért volt 
szükség a nagyon rossz minőségű, hepehupás földút aszfaltozására. A közösség érdekeit 
figyelembe véve tették rendbe az utat rövid távon, nem pedig azért, hogy arról bejárást 
biztosítsanak a szóban forgó ingatlanra. Hosszú távon a Dózsa Gy. u. kertvégeinek 
kisajátításával lehetőség nyílik egy új utca nyitására, ekkor már közútként funkcionálhat.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: tudomása szerint az építkezéshez az anyagszállítást a 
Bajcsy-Zsilinszky utca felől oldották meg. A lakóépület elhelyezését és tájolását Anday úr 
saját igénye szerint alakította ki. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: az út minősége olyan rossz volt, hogy szinte 
használhatatlan. A gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos közlekedése miatt döntött úgy a 
testület, hogy szilárd burkolatú utat készítenek. Kompromisszumot ajánlott: csak az ingatlan 
tulajdonosa használhassa a gépjárművel az utat, egyébként legyen lezárva korláttal az út. 
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Brünner István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a Kassai út felőli részen újabb 
vaskorlátot helyezzenek el - eltolva a meglévő mintájára – ezzel leszűkítenék az útszakasz 
szélességét és  így az esetleges  kerékpáros tolvajok a kialakuló kanyarulatban nem, vagy csak 
nehézkesen jutnának át. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a Kisvasút út állapota azért olyan jó minőségű, mert nincs 
rajta gépjármű közlekedés. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 2008-ban kiadott építési engedélyben az építési telek 
nyeles telekként történő kialakítására azért volt szükség, mert az érintett ingatlan közútról 
történő megközelítése csak a Bajcsy-Zsilinszky utca felől volt biztosítható. Az útszakasz és a 
magántulajdonosok védelmét is szolgálná, ha mind két oldal felől vaskorlát kerülne 
elhelyezésre. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy elhelyeznek egy akadályt-vaskorlátot, a 
lakosság tudomásul fogja venni. A Petőfi út lakosait is korlátozták közlekedésükben, amikor  
–egyirányú- forgalmi rend változást vezettek be, tudomásul vették az intézkedést, pedig ebben 
az esetben is vannak lakosok, akik a Kossuth Lajos utat a korábbi 200 méter helyett, annak 
többszörösével közelíthetik meg.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a tolvajoktól nem lehet senkit sem megvédeni. A 
temetőnél és a Kossuth Lajos út végén is sok a panasz a lopásokra. A szóban forgó út nem 
bonyolít le nagy forgalmat, maradjon így, ahogyan van. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az esti órákban a Kisvasút úton  helyszíni szemlét 
tartott a korlát elhelyezése ügyében. Amennyiben az út elejére kihelyezne az önkormányzat 
egy vaskorlátot, akkor azt megfelelően meg kellene világítani, mert a sötétben a kivilágítatlan 
vaskorlát balesetveszélyes lenne. Az önkormányzat szerepe, hogy döntsön a korlát 
elhelyezéséről, de akkor gondolni kell arra a megfelelő elhelyezéséről, megvilágításáról. Igaz, 
hogy a kerékpárosoknak is kötelező a megfelelő felszereltség, a lámpa megléte, de ha baj 
történik, akkor az önkormányzatot is terheli a felelősség. Javasolta, hogy a Kassai úton legyen 
korlát, de máshol ne. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta, hogy helyezzenek el egy figyelemfelkeltő 
táblát, vigyázat útszűkület jelzéssel.  
 
Ráki István képviselő-testület tag: a kihelyezett táblákat a lakosság nem veszi figyelembe. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: távirányítással is megoldható lenne a korlát működtetése.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Anday úr a saját érdekét nézi. A régi kezdeményezéssel, 
mely a lakosság igényét szolgálta egyetértett, mert a közérdeket, a magántulajdonos 
megvédését részesítették előnyben az ingatlantulajdonos kényelmével szemben. Az út 
szélessége miatt jelenleg nem minősül közforgalom céljára megnyitott útnak.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a megvilágítás miatt, villanyoszlop elhelyezése miért 
nem lehetséges? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: erről már előzőleg tájékoztatta a testületet, hogy a 
megvilágítás, villanyoszlop-ok beépítésével lehetséges. Ennek költsége 200 e Ft/oszlop. 
Ennek kapcsán Szilágyi képviselő úr kezdeményezte a város közvilágítási helyzetének 
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felülvizsgálatát, mivel van olyan útszakasz, a Kossuth Lajos u. 1-3, ahol nagyon gyér a 
közvilágítás, indokolt lenne oda is lámpatestet helyezni.   
 
Ráki István képviselő-testületi tag: járva a város utcáit tapasztalta, hogy a Deák úton több 
helyen is előfordul, hogy 2-3 lámpatest van egy oszlopon, vagy éppen nem égnek a lámpák, 
így egy-egy útszakasz megvilágítás nélkül marad. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte képviselő urat, ha azt tapasztalja, hogy nem ég 
egy közvilágítási lámpa, közvetlenül a hivatalba jelentse be, hogy azt jelezzék az 
áramszolgáltató felé.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, helyezzék ki a zsákutca táblát a Kisvasút utcára.  
 
Anday Péter Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 10/A. sz. alatti lakos: aláírásokat gyűjtött azért, hogy 
egy korlát maradjon a Kisvasút úton. Később bűnmegelőzés céljából kérték, hogy helyezzék 
ki a korlátot. Korábban a Kisvasút útról kezdte meg az építkezést. Az ingatlan még nem volt 
kész, több millió forintért gépkocsibejárót és kerítést épített a Kisvasút út felől, amit a 
második korlát kihelyezésével nem tudna megközelíteni. Igaz, a Bajcsy Zs. utca felől 
megközelíthető az ingatlan, de ahhoz neki a gépkocsi bejárót át kellene alakítani, ami tetemes 
költséggel járna.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Anday úr nyeles telekként vásárolta a telket úgy, hogy a 
főbejárat a Bajcsy Zs. u. felől van. A Kisvasút út nem közforgalmú út és nem akarja 
elfogadni, hogy arról nem lehet autóval bejárni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2008. évben nem módosították az engedélyt, az eredeti 
terv szerint a bejárat a Bajcsy Zs. u. felől van.  
 
Anday Péter Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 10/A. sz. alatti lakos: a Bajcsy Zs. u. felől készítette 
volna a bejáratot, ha ezt előre közlik vele. Ha a két korlátot elhelyezik, jogi útra tereli az 
ügyet.  
 
Zsiros Sándoné polgármester: saját költségéről mindenki maga dönt, de kihangsúlyozta, 
hogy a Kisvasút út nem közforgalmi út. Ha jogkövetően jár el, a Bajcsy Zs. u. felől is 
lehetősége lenne a bejárásra, lehet hogy kényelmesebb a Kisvasút útról történő megközelítés.  
 
Anday Péter Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 10/A. sz. alatti lakos: 2006-2007. évben nem volt 
korlát csak a Kisvasút út végén, ő is azért kapott engedélyt a bejárásra. Sok más ember 
érdekeit sértené. Vannak aduászok a kezében, mert az önkormányzat által 2009-ben kiadott 
behajtási engedélyben úgy kellett volna írni, hogy a Bajcsy Zs. u. felől közelíthető meg az 
ingatlan.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: támogatta Dr. Majoros Géza képviselő javaslatát.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: felvetette, hogy a Gagarin út végén is föld út van, 
ahonnan megközelíthető egy ingatlan gépjárművel. A korlát kihelyezését a Bajcsy Zs. u. felől 
javsolta.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a képviselő-testült korábbi döntésének felülvizsgálatát kérte 
Brünner képviselő úr azzal, hogy javasolta a Bajcsy Zs. u. felől kettős vaskorlát kerüljön 
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kialakításra egymástól eltolva úgy, hogy Anday úr a Kisvasút utat személygépkocsival 
használhassa.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a Bajcsy Zs. u. felől legyen egy vaskorlát, ezzel 
már akadályozzák a fa tolvajok útvonalát.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy szavazzon a testület arról, hogy kialakításra 
kerüljön az eredeti lakossági beadvány szerinti állapot.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 112/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Kisvasút út korláto- 
 zásáról  
  
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a Kisvasút út Bajcsy Zs. utca felőli szaka- 
 szán kihelyeznek egy vaskorlátot, melyet korábban a közle- 
 kedési hatóság véleményezett.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető 
 Határid ő: folyamatos  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: kérte, hogy pontosan mondja el polgármester 
asszony, hogy most miről döntöttek.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a testület által korábban meghozott határozat 
megváltoztatását hagyták jóvá.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a 
félreértés elkerülése érdekében újra szavaznak a napirendi pont ügyében.  
 
A testület 6 igen szavazattal és 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 113/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a 4./ napirendi pont  
 újraszavazásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy újra szavaz a 4./ napirendi pont: Kisvasút 
 út helyzetének tárgyában.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: módosító javaslatként hangzott el, hogy a Kisvasút úton a 
Bajcsy Zs. u. felől egy közlekedési hatóság által jóváhagyott már meglévő korlát mintájára, 
eltolva egy újabb lassító vaskorlátot helyezzenek el.  
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(Csöbör Katalin alpolgármester elhagyta az üléstermet 
a jelenlévő képviselők száma 8 fő) 
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 114/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Kisvasút út korláto- 
 zásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a Kisvasút felőli részén, a már meglévő 
 vaskorlát mintájára, attól kb. 1 m-re eltolva, egy újabb las- 
 sító vaskorlátot helyez ki a B-A-Z. Megyei Közútkezelő Kht 
 szakmai véleménye alapján.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető

 Határid ő: azonnal 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: azért nem szólalt fel, mert már Anday úr kialakította 
a gépkocsibejáratot a Kisvasút út felől.  
 
(Csöbör Katalin alpolgármester elfoglalta helyét az ülésteremben 
a jelenlévő képviselők száma 9 fő) 
 
(Ráki István képviselő-testületi tag 8 óra 58 perckor távozott az ülésről 
a jelenlévő képviselők száma 8 fő) 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem követtek el szabálytalanságot, lehetőség lett biztosítva 
Anday úr részére a kétirányú megközelítésre, ami korlátozva lett volna a második vaskorlát 
kihelyezésével.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Alsózsolcán az érintett útszakaszon 7,5 t feletti 
súlykorlátozás van érvényben, engedély nélkül nem lehet közlekedni ennél súlyosabb 
gépjárművel. Nagy Géza helyi lakosnál szennyvízdugulás merült fel, a kiérkező vízművek 
helyreállította a vezeték sérülését, ami véleményük szerint az út túlterheléséből adódhatott. Itt 
jutott tudomásukra a Kisvasúton történő túlsúlyos gépjármű közlekedés, de nem vállalta senki 
a bejelentést. Ebből okulva érdemes lenne a csak személygépkocsival történő behajtást 
táblával jelezni.  
 
Anday Péter Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 10/A. sz. alatti lakos: eddig ő csak épített a 
településen, nem rombolni akar, miért közlekedne teherautóval, ezt a Kisvasút út felőli 
bejáratot csak személygépkocsival használná.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: órákat vitáztak az egyéni érdek és a közérdek 
szembeállításáról, kezdeményezi a következő napirend tárgyalását.  
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 5./ 2. Sz. Napköziotthonos  Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a képviselő-testület korábbi döntése alapján a 2. Sz. 
Napköziotthonos Óvoda Johanna úti telephelye megszűnt a csökkenő gyermeklétszám miatt.  
A döntés miatt szükségessé vált az óvoda alapdokumentumainak a módosítására. A hivatalos 
dokumentumokban a módosítások: a Johanni úti telephely kivéve; az óvodai férőhely: 125 fő; 
a csoportok száma: 5 fő. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 5. óvodai csoport  
földszinti helyiségében lesz elhelyezve a 2011/2012-es óvodai tanévben, a jövőre nézve 
megvizsgálják a végleges kialakítás lehetőségét.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a módosított programokat a szakértő véleményezte, 
azokat a törvényi előírásoknak megfelelőnek tartotta. A módosított dokumentumokat 
elfogadta a szülői közösség, a nevelőtestület és a kisebbségi önkormányzat is. Kérte, hogy 
fogadja el a képviselő-testület is. 
 
Dr. Majoros Géza a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a törvényi előírások alapján elfogadásra javasolja a testületnek az  intézmény  
módosított dokumentumait: a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az Intézményi és 
Minőségirányítási Programját, a Házirendjét és a Helyi Nevelési és Oktatási Programját. 
 
Zsiros Sándorné polgármester:  kérte, hogy fogadják el a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 115/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a 2. sz. Napközi- 
 otthonos Óvoda módosított Szervezeti és Működési 
 Szabályzatáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 2. sz. Napköziotthonos Óvoda módosított Szervezeti és  
 Működési Szabályzatát elfogadta. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 
 
 
6./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda  Intézményi és Minőségirányítási Programjának  
    elfogadása 
 
Zsiros Sándorné polgármester:  kérte, hogy fogadják el a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 
módosított Intézményi és Minőségirányítási Programját. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 116/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a 2. sz. Napközi- 
 otthonos Óvoda módosított Intézményi és Minőség- 
  irányítási Programjáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

 a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda Intézményi Minőség-  
 irányítási Programját elfogadta.  

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, óvodavezető 
 Határid ő: azonnal 
 
7./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda  Házirendjének  elfogadása  
 
Zsiros Sándorné polgármester:  kérte, hogy fogadják el a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 
Házirendjét. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 117/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a 2. sz. Napközi- 
 otthonos Óvoda Házirendjéről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

 a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda Házirendjét elfogadta.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, óvodavezető 
 Határid ő: azonnal 
 
8./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési és Oktatási Programjának elfogadása  
 
Zsiros Sándorné polgármester:  kérte, hogy fogadják el a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 
Helyi Nevelési és Oktatási Programját. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 118/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a 2. sz. Napközi- 
 otthonos Óvoda Helyi Nevelési és Oktatási Programjá- 
 ról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

 a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési és Oktatási 
 programját elfogadta.  

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
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 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, óvodavezető 
 Határid ő: azonnal 
 
9./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 
     Programjának elfogadása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról  
szóló 3/2011./I.26./ NEFMI rendelet alapján a művészetoktatási intézmények  nevelési programját a 
tanév megkezdéséig módosítani szükséges, mert változtak a tanszakok megnevezései, a tantárgyak 
nevei, a tantárgyak tananyagai és a vizsgakövetelmények. A rendeletnek megfelelően a program 
módosítása megtörtént. A nevelőtestület, a szülői közösség és a diákönkormányzat elfogadásra 
javasolta. Oktatási szakértő a pedagógiai programot áttanulmányozta azt reálisnak, megvalósíthatónak 
találta és elfogadásra javasolta. Az alapító okiratban is  átvezetésre kerültek a módosítások. 
 
Dr. Majoros Géza a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra  javasolta az iskola módosított Pedagógiai Programját. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: érdeklődött a tanszakok miben változtak? 
 
Bánné Tóth Mária iskola igazgatóhelyettese: megváltozott a tanszakok megnevezése, pl. 
favúvós, rézfúvós, ütős tanszakra, stb. Változott továbbá a vizsgakövetelmény és a tantárgyak anyaga.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy a Herman Ottó Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Pedagógiai Programját fogadja el. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 119/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Herman Ottó 
 Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  
 Intézmény  módosított Pedagógiai Programjáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészet- 
 oktatási Intézmény módosított Pedagógiai Programját 
 elfogadta. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 
 
10./ Alapító okiratok módosításának elfogadása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az 1993. évi közoktatásról szóló törvény 212. §. /1/ 
bekezdés 29. pontja, mely a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmát határozza meg 
2011. szeptember 1. napjától módosul. Az alapító okirat módosítása az un. SNI-s normatíva 
igénylése miatt indokolt, mivel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. 
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évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet kiegészítő szabályok 10. c) pontja értelmében a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az 
intézmény alapító okirata meghatározza a - Közokt. tv. 121.§ 29. pontja szerinti - 
fogyatékosság típusát is. Ennek megfelelően elkészítették az oktatási-nevelési intézmények  
alapító okirataiban a meghatározások átvezetését. 
 
Dr. Majoros Géza a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a törvényi előírások alapján elfogadásra javasolja a testületnek mind a három 
intézmény alapító okiratának módosítását. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítását az elhangzott kiegészítéssel, az előterjesztés szerint módosítsák. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 120/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Fekete István  
 Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Fekete István  Óvoda  és Bölcsőde alapító okiratának 15. 
 pont Alaptevékenysége címszó alatt a Sajátos nevelési 
 igényű gyermekek ellátására vonatkozó rész az alábbira 
 módosul: 

                      - integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi  
                      fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés  
                      fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége valamint  a          
                      megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének  
                      súlyos rendellenessége miatt sajátos  nevelési igényű  
                      gyermekek   ellátása 

 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda alapító 
okiratának módosítását az elhangzott kiegészítéssel, az előterjesztés szerint módosítsák. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 121/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a 2. sz. Napközi- 
 otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 2. sz. Napköziotthonos Óvoda  alapító okiratának 14. 
 pont Alaptevékenysége címszó alatt a Sajátos nevelési  
 igényű gyermekek ellátására vonatkozó rész az alábbira 
 módosul: 

- integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi  
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fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége  valamint a 
megismerő funkciók vagy  a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége  miatt sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása 

 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a Herman Ottó Általános Iskola és alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  alapító okiratának módosítását az elhangzott kiegészítéssel, az 
előterjesztés szerint módosítsák. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 122/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Herman Ottó  
 Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intéz- 
 mény alapító okiratának módosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Herman Ottó Általános Iskola és alapfokú Művészet- 
 oktatási Intézmény  alapító okiratának 17. pont  
 Alaptevékenysége címszó alatt a sajátos nevelési igényű  
 tanulók  oktatására vonatkozó rész  az alábbira módosul: 
a/ az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása 
b/ az integráltan oktatható a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanuló ellátása 
c/ a szegregáltan oktatható  enyhe és középsúlyos fogyatékos, megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő  tanulók ellátása 
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
11./ 2011. év utolsó félév bevételeinek és kiadásainak áttekintése, valamint a várható  
      megtakarítások alakulása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előterjesztést. Korábban már 
tájékoztatták a testületet arról, hogy az év végéig 37 M Ft adókieséssel kell számolni. 
Áttekintve az első féléves gazdálkodás adatait, figyelembe véve a bevételek, kiadások 
alakulását, a bérek alakulását, a táppénzből eredő megtakarítást, be nem töltött álláshelyekből 
eredő bérmegtakarítást, segélyek alakulását, egyes dologi kiadásoknál jelentkező kiadás 
csökkenést, az előterjesztés szerinti megtakarítás, illetve kiadás növekedéssel lehet számolni 
év végéig. A megtakarításokat, amelyeket számszerűsítettek az előterjesztésben foglaltak 
szerint át lehet vezetni a költségvetésben a bevétel csökkenéssel szemben, illetve a jelentkező 
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többletkiadásokra fedezetet kell biztosítani. Az intézmények vezetői a 2011. évi működést 
áttekintve keresik a lehetőséget, hogy a biztonságos működés mellett milyen költségcsökkentő 
intézkedéseket tudnak bevezetni. Nem könnyű eleget tenni a követelménynek, hogy 
csökkenjen a településüzemeltetés költsége úgy, hogy minden eddig megszokott szolgáltatást 
nyújtani tudjanak a lakosság részére. Az körvonalazódik, hogy fel kell adni az eddig 
megszokott nem kötelező, de mégis ellátott tevékenységet. A félév tükrében az 
előterjesztésben szereplő tételek helyben hagyása mellett közel 20 M Ft-os a költségvetési 
hiány. Nem népszerű, de halaszthatatlan feladat a költségek csökkentése. Javasolta, hogy a 
képviselő-testület az előterjesztésben szereplő megtakarításokat, kiadáscsökkentési 
lehetőségeket tárgyalja meg, a kiadásoknál jelentkező tervtől eltérő teljesülés fedezetét 
biztosítsa. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előterjesztés nem tartalmazza, de a pénzügyi 
bizottság ülésén már tájékoztatta a bizottságot, hogy idő közben jutott tudomására, hogy a 
Fekete István óvoda sikeresen pályázott munkabér támogatásra 900 e Ft összegben.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztés azon 
részét, mely tartalmazza a kiadáscsökkentéséből eredő megtakarítást és a bevétel 
növekedésből eredő többletbevételt és javasolja, hogy ezen összegekkel csökkentse a kiadási 
előirányzatát.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a megtakarításból 34.952 e Ft összeggel a 
2011. évi költségvetési kiadási előirányzatot csökkentsék.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 123/2011.(VIII.30.) Kt. határozata megtakarításból adó- 
 dó pénzösszeg zárolásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a  kiadáscsökkenésből eredő 25.752 e Ft-ot és a bevétel- 
 növekedésből eredő 9.200 e Ft-ot, összesen 34.952 e Ft-al 
 a 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatát csökkenti. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, intézményvezetők 
 Határid ő: azonnal 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: nem érti, miért nem tervezték be a költségvetésbe a 
városüzemeltetésnél egy fő jubileumi jutalmának összegét.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az átszervezés következtében a Városgondnokság 
megszűnésével a Városüzemeltetés részére átadott iratok nagy száma miatt sajnos nem 
számoltak egy dolgozó jubileumi jutalmával. A dolgozó erre az összegre alanyi jogon 
jogosult, ezért biztosítani kell a fedezetet.  
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek a megnövekedett kiadások fedezetének biztosítására az 
előirányzat átcsoportosítását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: elkerülte a figyelmüket. Kérte, hagyják jóvá a kiadásokat.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 124/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a tervezett kiadások- 
 ról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a kiadás növekedéséből származó előirányzat  
 emelésére tett javaslatot azzal, hogy el kell készíteni az  
 ehhez szükséges előirányzat átcsoportosításról szóló  
 előterjesztést az alábbiak szerint:  
A svájci CHF emelkedése miatt a tervezett 50 m Ft-os kiadás tőketörlesztésre kevésnek 
bizonyul szükséges az átcsoportosítás 4.900 e Ft 
Kamattörlesztésre tervezett 12.400 eFt helyett várhatóan 15.000 eFt kiadás várható, ennek 
különbözete: 2.600 eFt 
Leader pályázat önerő biztosítása:  400 eFt 
Városüzemeltetés 1 fő nem tervezett jubileumi jutalma:  920 eFt. 
Sporttelep – rendőrség  közüzemi díja: 400 eFt 
ÁFA befizetésnél alultervezés 1 m Ft, melynek oka az étkeztetésben megnövekvő ingyenes 
étkezők száma.  
Közmunka program pályázati önerő:   5.520 e Ft 
Kiadások összesen:   15.740 e Ft 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy szeptember 1-től csökkentsék a működési 
kiadásokat. Sajnos ma a mindennapi élet a megszorításokról szól. Köztudott, hogy az állami  
finanszírozás nem fedezi az intézmények üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat, mellette a 
gazdaságban elmélyülő válság következtében a vállalkozások működése is korlátozott, ezért 
az eddig tervezett adóbevételek nem teljesülnek, az eddig jó adófizetőnek minősített 
vállalkozások fizetési nehézségekkel küzdenek.  
Javasolta a kiadások csökkentése érdekében a közalkalmazottak cafetéria keretének 60 %-os 
csökkentését, eddig nettó 8500.-FT/hó, 09.1-től 3400 FT/hó összegre. A pénzügyi bizottság 
megtárgyalta a javaslatot és módosításként 4.000,-Ft/hó összeget javasol.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: továbbra is az a véleménye, hogy a költségvetés 
elfogadásakor megfontoltan kellett volna dönteni, így csinálnak is valamit, meg nem is. 
Véleménye szerint az egészet együtt kellett volna tárgyalni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: már tárgyaltak erről korábban, május hónapban is, de nem 
született döntés. Tudja, nem népszerű a döntés, fel kell vállalni a népszerűtlen intézkedést is. 
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Ha akkor döntenek, mára megszűnik, vagy kevesebb a hiány. Utalt arra, hogy a testület jó 
működéséhez közösen kell gondolkodni, félre kell tenni vélt sérelmeinket, bizalmi állapotot 
kell teremteni ahhoz, hogy a nehéz helyzet ellenére is eredményesek legyenek. El kell kezdeni 
a költségmegtakarítást a működés minden területén. Az eddigi számítások a napi munka 
mellett történtek, minden terület áttekintette a lehetőséget.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nincs irányvonal, felesleges az „ötletelgetés”, a 
pénzügyi bizottságnak nincs szerepe.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem hőbörögni kell, nincs Alsózsolca olyan rossz 
helyzetben, mint más település. Most van lehetőség az egyeztetésre, megállapodásra, ez nem 
kampányidőszak.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: véleménye a költségcsökkentéssel kapcsolatosan, 
hogy a polgármester, az alpolgármester, a pénzügyi bizottság elnöke tegyen javaslatot, mit 
lehet tenni. Kérte, hogy alakítsanak ki véleményt és szeptember 8-án tárgyalják meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: amiben már ma tudnak dönteni, az bevezethető akár már 
szeptember 1-től is, ezért kezdeményezte, hogy döntsenek a megtakarítási lehetőségekről.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ő maga nem támogatta a könyv kiadását, akkor 
támadták érte, hogy a kultúra ellen van. A könyv kiadása 2,5 M Ft-ba került. Hiába van rá 
igény, de ha pénz nincs rá, miért döntöttek a kiadás mellett.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egy intézménynek, jelen esetben a Közösségi Háznak van 
egy költségvetés, amit elfogadtak. Ezen költségvetésben megszabott keretek között kell 
működni. Ebben kapott felhatalmazást, illetve fedezetet az ünnepség megrendezésére a 
vezető. Nem gátolni kell a munkát és kötekedni, hanem segíteni az intézményt.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ha15 M Ft-ot nem tudnak megtakarítani, jövőre mi lesz?  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a tegnapi nap folyamán órákig tárgyaltak a pénzügyi 
bizottsági ülésen arról, hogy hogyan csökkenthető a működési kiadás. Tételenként tárgyaltak 
a lehetőségekről, ő maga sem ért egyet a mezőőri szolgálat megszűntetésével, annak pénzügyi 
megtakarítását nem látja számokban, de tudja, hogy milyen rossz hatása lehet a város 
biztonságára. A sportcsarnok bezárása ügyében most nem tud dönteni. A labor és 
fizikoterápiás szolgáltatás térítéskötelessé tételében nem volt biztos döntésében, de 
meggyőzték az érvek. A Rendőrőrsöt üzemeltetni kell, házi segítségnyújtás, tájház, bölcsőde 
üzemeltetését támogatja. Az Alsózsolcai Hírek megjelentetését támogatja, mivel az egy 
minden lakáshoz eljutó hírforrás a város életéről, az önkormányzat működéséről. Javasolta, 
döntsenek amiben lehet.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: úgy gondolja, időben megkapták az előterjesztést, így volt 
idő a felkészülésre.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: polgármestere, alpolgármestere, jegyzője van az 
önkormányzatnak, akik javaslatokat terjesztenek a képviselők elé, de a döntés a testületé. 
Kérte képviselő társait, hogy a kiadott anyagról meggyőződésük szerint döntsenek.  
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Erdei Nagy László Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja: az augusztus 20-i 
rendezvénysorozaton csak belépő díj ellenében vehetett részt az oda látogató közönség. 
Kérdése, hogy ez is a takarékosság jegyében történt? Többen nehezményezték a belépő díjat, 
mert így nem tudtak együtt ünnepelni.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mint képviselő nincs tudomása arról, hogy az augusztus 
20-i ünnepségsorozat mennyibe került?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az intézményeknek napi kiadásai vannak. Ilyen pl. a 
holnapi napon, amikor a Polgármesteri Hivatal pénztárából egy nagy összegű kifizetés 
történik meg a gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatást kapnak 5,8 M 
Ft összegben. A Közösségi Ház vezetője a kialakult gyakorlat alapján szervezte meg a 
rendezvényt.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: tájékoztatásul elmondta a képviselő-
testületnek, hogy az augusztus 20-i rendezvényen 700 fizető vendég volt, a rendezvényen 
fellépő gyermekek és azok szüleivel együtt összesen 800 fő vett részt, ilyen sok ember még 
soha nem volt jelen egy állami ünnepen sem. Jelképesen a költségek csökkentéséhez az ott 
jelenlévő gyermekek 200 Ft, felnőttek 400,- Ft-os belépő díjat fizettek, amelyet részben 
levásárolhattak. Alsózsolca 730 éves ünnepsége alkalmából szerveződött a nagyobb szabású 
rendezvénysorozat. Akkor, amikor a költségvetésben a fedezet rendelkezésre állt, elkezdődött 
a szervezés, a már megkötött szerződés lemondása nem lett volna költségkímélő, mert az a díj 
egy részének megfizetését vonta volna maga után, úgy, hogy szolgáltatást nem nyújt a fellépő. 
A lakossági visszhang, hogy jól sikerült, az azon lévő kulturális rendezvények sokak örömére 
szolgált. Sajnos egyre kevesebb összegből gazdálkodnak a tavalyi évhez képest 1 M Ft-al 
kevesebb lett tervezve a rendezvények lebonyolítására, igyekeznek minden pályázati 
lehetőséget kihasználni a költségek csökkentése a cél.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: gazdag és sokszínű program volt a rendezvényen és nem 
milliókból szervezték meg. A pályázaton nyert támogatást már az előző rendezvény 
alkalmával elköltötték.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: a humánpolitikai bizottság ülésén 
beszámolt a rendezvénysorozat tartalmi elemeiről, akik azt támogatták.  
 
Erdei Nagy László Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja: az ünnepségsorozatra való 
tekintettel egy héttel elcsúsztatták a cigányság rendezvényét.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ma már semmi nincs ingyen, de a belépő díjat részben 
levásárolhatták. Nagy elégedettséget vont maga után, amikor este 8 óra után a szervezők 
felkérésére a szülők a 3 évesnél kisebb gyermekeiket hazavitték. Közös vélemények alapján 
ez helyes, a szülők felelősséggel tartoznak gyermekeik iránt, ez időben már otthon van a 
gyermekeknek a helye. A helyszínen senki nem szólt a belépő jegy fizetése ellen, kulturált 
rendezvénynek lehettek részesei.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: másik lehetőség lehetett volna, hogy 
nem kérnek belépő díjat, de akkor mindenért fizetni kellett volna, pl. ugráló vár, arcfestés, 
népi játékok használata. Ezúton mond köszönetet minden intézmény vezetőjének és 
dolgozójának, akik sokat segített a program lebonyolításában, a Közösségi Ház dolgozói erre 
csekély létszámuk miatt egyedül nem lettek volna képesek.  
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Zsiros Sándorné polgármester: visszatérve a költségmegtakarítás napirendjére javasolta, 
hogy a pénzügyi bizottság által tett javaslat alapján döntsenek a közalkalmazottak cafetéria 
keretét ne 3.400,- Ft/hó összegre csökkentsék szeptember 1-től, hanem 4000,- Ft/hó 
összegben határozzák meg.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a polgármester asszony által elmondottak szerint 
a bizottság módosító javaslata a közalkalmazottak cafetéria keretét 4.000,- Ft/hó összegben 
állapítsák meg.  
 
A testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta, hogy a 
közalkalmazottak cafetéria keretét 4.000,- Ft/hó összegre csökkentsék.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a közalkalmazottak cafetéria keretét az 
eredeti előterjesztésben foglaltak szerint csökkentsék 3.400,- Ft/hó összegre.  
 
A testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem támogatta, hogy a 
közalkalmazottak cafetéria keretét 3.400,- Ft/hó összegre csökkentsék.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a köztisztviselők cafetéria keretét 
csökkentsék a törvényben meghatározott minimum 38.650 Ft x 5 =193.250.Ft-ra.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a köztisztviselők 
cafetéria keretére vonatkozó javaslatot és elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
A testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta, hogy a 
köztisztviselők cafetéria keretét 193.250,- Ft-ra csökkentsék.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy az Alsózsolcai Hírek c. 
önkormányzati lap kiadása a jövőben megszűntetésre kerüljön.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az Alsózsolcai Hírek 
megjelenésének elmaradására tett javaslatot, azzal nem értett egyet, javasolja a lap kiadását. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak a módosító indítványról, hogy az 
Alsózsolcai Hírek c. önkormányzat lap ne kerüljön megszűntetésre.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 125/2011.(VIII.30.) Kt. határozata az Alsózsolcai Hírek 
 megjelenéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Hírek c. önkormányzati 
 lap továbbra is jelenjen meg.   
 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: kérte szavazzanak arról, hogy a munkatervben elfogadott 
képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése megszűntetésre kerüljön.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
elfogadásra javasolja a testületnek, hogy költségkímélésképpen a testületi ülések televíziós 
közvetítése megszűntetésre kerüljön.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak a képviselő-testületi ülések 
közvetítésének megszüntetéséről.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 126/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a képviselő-testületi 
 ülések közvetítéséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta, hogy a képviselő-testületi ülések közvetítése  
 megszűnjön.  
 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: a szervezeti és működési szabályzat alapján a 
munkatervben elfogadott képviselő-testületi ülésről kábeltelevíziós közvetítés készül. A 
közvetítések megszűntetése pénzügyi fedezet hiánya miatt ha megtörténik, egyezteti az 
SZMSZ előírásaival és a szükséges intézkedést megteszi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: előterjesztése tartalmazza a képviselői tiszteletdíj 50 %-os 
mértékű csökkenését.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
szavazategyenlőség miatt, nem hozott döntést.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: hiányolja, hogy az előterjesztés nem tartalmazza az 
alpolgármester díjának és a polgármester költségátalányának csökkentését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: amikor számoltak az 50 %-os csökkentéssel az tartalmazta 
az alpolgármester tiszteletdíjának és a költségátalánynak csökkentését is.  
 
A testület 3 igen szavazattal és 5 tartózkodással nem támogatta a képviselői tiszteletdíj 
50 %-os csökkentését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a mezőőri szolgálat megszűntetéséről ne döntsenek.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a költségcsökkentés 
tételeként a mezőőri szolgálat megszűntetésére vonatkozó javaslatot és javasolja a testületnek, 
hogy ne döntsön a szolgálat megszűnéséről.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: érdeklődött az iránt, hogy ki az, aki mezőőri 
járulékot fizet, a Felsőzsolcai TSZ a területek nagy részén gazdálkodik fizessen ez arányában 
hozzájárulást.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Felsőzsolcai Mezőgazdasági Szövetkezet az általa 
használt területek után fizeti a mezőőri járulékot és rajtuk kívül a nem magán személyek is 
fizetésre kötelezettek. A magánszemélyek mentesítve vannak a fizetési kötelezettség alól, 
mivel kis területek után fizetendő díj kevesebb volt, mint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 
költség.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy ne döntsenek a mezőőri szolgálat 
megszüntetéséről.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 127/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a mezőőri szolgálat 
 működéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta, hogy a mezőőri szolgálat működtetését, mint ön- 
 ként vállalt feladatot, továbbra is fenntartja.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta tartalmazza a Közösségi Ház IV. negyedévre 
tervezett rendezvényeinek költségcsökkentését 500 e Ft összegben úgy, hogy a 
rendezvényeken a helyi iskolák, óvodák gyermekei  szerepeljenek.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 128/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a Közösségi Ház ren- 
 dezvényeinek költségcsökkentéséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a Közösségi Ház IV. negyedévre tervezett 
 rendezvényeinek költségeit csökkenti 500 e Ft-al úgy, hogy  
 a tervezett rendezvényeket megtartja, de azokon előnyben 
 részesíti az iskolák, óvodák gyermekeinek szereplését, 
 valamint a helyi közösségek műsorait.   
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésről az érintettet értesítse.  
 Felelős: polgármester, intézményvezető  
 Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: a sportcsarnok bezárását kezdeményezte előterjesztésében, 
amiből az idei évre megtakarítás nem származik a dolgozók végkielégítése miatt, ez az összeg 
elviszi az energiaköltségek csökkenését. Jelenleg a délelőtti órákban iskolai testnevelés órák 
vannak, délutáni órákban női-férfi kézilabda edzés, melyet a testület jóváhagyott, hogy 
térítésmentesen biztosítja.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja, hogy ne zárják be, keresik a lehetőséget a bérbeadásra vonatkozóan.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 129/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a sportcsarnok műkö- 
 déséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta, hogy a Sportcsarnok üzemeltetését továbbra is 
 fenntartja, azt nem korlátozza, keresni kell a bérbeadás és 
 hasznosításból származó bevételi lehetőségek növekedését. 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztés tartalmazza, hogy az ÉMÁSZ-al a 
közvilágítási szolgáltatóval egyeztetést folytattak a közvilágítási órák csökkentése miatt. Erről 
még pontos adatot nem tud szolgáltatni, ezért majd annak tükrében tudnak csak dönteni.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, javasolja a tárgyalást, 
de a képviselő-testület, csak később, a számok tükrében tud dönteni.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 130/2011.(VIII.30.) Kt. határozata a település közvilágí- 
 tásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉMÁSZ-al  
 folytasson tárgyalást a közvilágítási órák csökkentésére,  
 annak eredményéről tájékoztatja a testület, így  jelen  
 testületi ülésen nem dönt a közvilágítási órák számának  
 csökkentésében.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: több testületi ülésen felvetődött a konyha bérbeadásának 
lehetősége. Felveszi a kapcsolatot az Ebédfutár Kft. vezetőjével ez ügyben.  
Az előterjesztés, mint bevételt növelő tételként tartalmazza a fizikoterápia és labor 500,- 
Ft/alkalom igénybevételi díjának bevezetését. Ebből várhatóan 755 e Ft bevétele származna 
az önkormányzatnak.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: javasolta, hogy ne vezessenek be vizitdíjat. Egy 
nap 25 beteg veszi igénybe a szolgáltatást. A lakosság életkörülményei romlanak, a díj 
bevezetésével rossz közhangulatot idéznének elő. A vérvételt végző személy a fekvő 
betegekhez is kimegy, így nem kell őket mentővel beszállítani Miskolcra. Ez a szolgáltatás a 
80-as évek végétől van jelen a településen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem a szolgáltatást akarják ezzel megszűntetni, mint más 
településeken, hanem a szolgáltatást igénybe vevők a költségeket fizetnék meg az 
önkormányzatnak. Tudja, ez nem népszerű, de a népszerűtlen döntést is fel kell vállalni. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: javasolta, hogy januárig ne döntsenek a szolgáltatás 
térítéskötelessé tételéről.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha mindig csak halogatják a döntést, év végére jelentkezni 
fog a 15-20 M Ft-os hiány, miből fogják fedezni. Javasolta, hogy döntsenek 500,- Ft-os 
térítési díjról.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem egyformán látják a problémákat. Nem egy-egy 
területen kell szigorítani, hanem előbb-utóbb mindenről le kell mondani, ami nem kötelezően 
ellátandó feladat. Nem nyúlnak hozzá a művészetoktatáshoz, megszavazták, hogy ne legyen 
közvetítés az ülésekről, ezekből az intézkedésekből a 37 M Ft-os adókiesés nem fog 
megtérülni.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a költségvetés elfogadásakor még nem tudták előre, hogy 
adóbevétel csökkenéssel kell számolni. A bevallások feldolgozása után jelentkezett a 37 M Ft-
os adókiesés, ezért szükséges a költségtakarékos gazdálkodás.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: már februárban úgy fogadták el a költségvetést, hogy 
a tartalék terhére lehetett csak a kötvényfizetést betervezni. A válságra tekintettel számolni 
kell a csökkenő adóbevételre.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: már többször terjesztettek elő javaslatokat a megtakarítás 
érdekében, de képviselő úrék nem szavazták meg, hátráltatják a munkát, ezzel veszélybe 
kerülhet a biztonságos működés. Jelenleg még a tartalék terhére tudtak működni, de eljöhet az 
idő, amikor az adó elmaradás miatt likviditási gondok jelentkezhetnek az elkövetkező 
negyedévben.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a költségvetés tervezésekor két napon át az újonnan 
belépő képviselőkkel tételesen átvette a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, 
tervezését. Soha ilyen mértékben nem történt meg képviselők bevonása a tervezésbe. 
Láthatták, hogy egy-egy intézmény költségvetése 10-20-100, stb e Ft-os tételekből adódik 
össze úgy, hogy  figyelembe vették az előző év teljesülését és a felmerülő igényeket. Az a 
megfogalmazás hangzott el, hogy ötletekből áll össze a tervezés, ő ezt nem ötleteknek, hanem 
igényeknek nevezné. Az intézményvezetőktől érkezett igények szerint készült el a 
költségvetés, a részletes ismertetés mellett sem jött ötlet a képviselőktől. A tervezés egyfajta 
bizalomra épül, az intézmények vezetői már az év elején is arra voltak felkérve, hogy 
minimálisra csökkentsék kiadásaikat, segítség lenne, ha a képviselők is javaslattal, ötlettel 
élnének. Ezzel nagyban segítenék a munkát. A felelősség az intézményvezetők mellett a 
testületre is vonatkozik.  
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Zsiros Sándorné polgármester: javasolta a labor és fizikoterápiás szolgáltatás 
térítéskötelessé tételét, 500,- Ft-os díjfizetés mellett.  
 
A testület 4 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 3 tartózkodással nem támogatta 
labor és fizikoterápiás szolgáltatás térítéskötelessé tételét.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tájékoztatta a testületet az önkormányzat által nyújtott 
segélyekről. A bizottság különös figyelmet fordított a megtakarítás lehetőségére, egy-egy 
segély nemen megtakarítás tapasztalható, valamint vannak támogatások, ahol a változás 
bekövetkeztével újabb igény nem lett benyújtja, így megtakarítás látszik időskorúak, ápolási 
díj tekintetében. Ezek az összegek az év végére sem várható, hogy felhasználódnak.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a bizottság elé úgy kerüljön ki az 
anyag, hogy tájékoztassák arról őket, hogy ki milyen rendszeres támogatást kap az 
önkormányzattól.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendkívüli segély annak a személynek jár, aki 
rendkívüli élethelyzetbe került, amiből anyagi támogatás nélkül nem tud megoldást találni. 
Továbbra is az a véleménye, hogy nem rendkívüli helyzet, hogy a gyermek kinőtte a cipőt, 
vagy téli tüzelőt kell venni. Ez utóbbira a lakásfenntartási támogatás nyújt támogatást.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: eddig az önkormányzat anyagi lehetőségéhez 
mérten támogatta azon gyermekek szüleit, akik a tankönyv beszerzéshez semmilyen állami 
támogatást nem kaptak, de az idén a pénzügyi lehetőségek ezt a támogatást is korlátozzák.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: itt kéri a bizottságot, hogy csak rendkívüli élethelyzetben 
biztosítson átmeneti segélyt.  
Visszatérve az eredeti napirendi ponthoz javasolja, hogy a kiadott anyag szerint döntsön a 
testület a féléves beszámoló elfogadásához szükséges előirányzat átcsoportosítási és 
módosítási javaslatról.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előirányzat 
átcsoportosítási és módosítási javaslatot, amelyet elfogadásra javasol a testületnek.   
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat 
átcsoportosítási javaslatot.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 131/2011.(VIII.30.) Kt. határozata előirányzat átcsopor- 
 tosítási javaslatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot:  
    Kiadási előirányzat eFt-ban 
        Növekedés(+) Csökkenés(-) 
851011-
1 2.sz.Óvoda     

1263 Épületek felújítása  8 170     
181111 Felújítás ÁFA  2 043     
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841908-
1 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása    

592119 Egyéb ált.tartalék előirányzat   10 213   
841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistér.társ.tev.   

511112 Köztisztviselők alapilletménye 300     
890301-
5 Civil szervezetek m űk.támogatása    

38115 Műk.célú péneszk.átadás nonprofit szervnek  300   
Összesen:     10 513     10 513   
 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, hogy fogadják el az előirányzat módosítási 
javaslatot.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 132/2011.(VIII.30.) Kt. határozata előirányzat módosítá- 
 si javaslatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot:  
     Bevételi előirányzat (eFt-ban) 

          
Növekedés 
(+) Csökkenés (-) 

841901-
9 

Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistér.társ.elszámolása  

94719 Egyéb központi támogatás  4324   
94411 Központosított előirányzatok  61   

841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.    

464121 Műk.célú támogatás fej.kez.  980   
910502-
1 Közművelődési intézmények     

47113 
Műk.célú pénzeszköz átvétel nonprofit 
szervtől 365   

852011-
1 Herman O.Ált.és M űv.ok.I.     

464121 Műk.célú támogatás fej.kez.  1249   
        
  Összesen:     6979      
        
     Kiadás előirányzat (eFt-ban) 
          Növekedés(+) Csökkenés(-) 
851011-
1 Fekete István Óvoda és Bölcsöde    

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 90   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  22   

531121 Term.eü.jár.   1   
531123 MEP járulék   1   
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851011-
1 2.sz.Óvoda      

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 259   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  62   

531121 Term.eü.jár.   4   
531122 Pénzbeli eü.jár.   1   
531123 MEP járulék   3   

        
852011-
1 Herman O.Ált.és M űv.okt.Iskola    

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 1721   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  413   

531121 Term.eü.jár.   26   
531122 Pénzbeli eü.jár.   7   
531123 MEP járulék   19   

        
910502-
1 Közművelődési intézmények     

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 94   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  22   

531121 Term.eü.jár.   1   
531122 Pénzbeli eü.jár.   1   
531123 MEP járulék   1   

        
881011-
1 Idősek nappali ellátása     

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 59   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  14   

531121 Term.eü.jár.   1   
531123 MEP járulék   1   

        
889201-
1 Gyermekjóléti szolgáltatás     

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 39   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  10   

531121 Term.eü.jár.   1   
        
869037-
1 Fizikóterápiás szolgáltatás     

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 3   
        
869041-
1 Család- és n ővédelmi eü.gond.    

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 52   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  13   

531121 Term.eü.jár.   1   
        
813000-
1 Zöldterület kezelés      

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 16   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  4   

        
61 Karbantartó m űhely     

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 106   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  25   
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531121 Term.eü.jár.   2   
531122 Pénzbeli eü.jár.   1   
531123 MEP járulék   1   

        
622 Gépjárm ű üzemeltetés     

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 17   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  4   

531121 Term.eü.jár.   1   
        

6241 Központi Konyha      
512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 209   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  50   

531121 Term.eü.jár.   3   
531122 Pénzbeli eü.jár.   1   
531123 MEP járulék   2   

        
841126-
1 Önkormányzat és többcélú Kistérs.társ.    

512172 Köztisztviselők kereset kiegészítése 722   
512176 Egyéb bérrend.alá tart.kereset kieg. 18   
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék  192   

531121 Term.eü.jár.   4   
531122 Pénzbeli eü.jár.   1   
531123 MEP járulék   3   

        
38114 Műk.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 980   

        
910502-
1 Közműv.intézmények tev.     

547121 Kisértékű beszerzés   49   
5611111 Vásárolt term.és szolg.ÁFA  12   

55219 Egyéb üzemeltetési és fenntart.szolg. 254   
56319 Egyéb dologi kiadások  64   

5611111 Vásárolt term.és szolg.ÁFA  47   
        
852011-
1 Herman O.Ált.és M űv.okt.Iskola    

52219 Állományba nem tart.egyéb jutt.  1249   
        
  Összesen:     6979      
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy 
 a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket 
 tegye meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
12./ 2011. évi intézményi térítési díjak módosítása  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: év elején döntött a testület, hogy nem módosítja a 
különböző szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat azzal, hogy azt félévkor 
áttekintik. A konyha féléves anyagfelhasználását áttekintve látható, hogy a közbeszerzésnek 
köszönhetően a nyersanyagnorma a minőség megtartása mellett elégnek bizonyul az ételek 
előállításárhoz. Jó minőségű ételt állítanak elő. Az önkormányzat anyagi helyzetére való 
tekintettel az egy-egy ételadag árához nyújtott támogatás mértékének csökkentésével tud 
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többletbevételhez jutni. Ezt a változást tartalmazza a kiadott táblázat, melyben az egy-egy 
étkezési típushoz nyújtott támogatás csökkenése és a fizetendő személyi térítési díj 
meghatározása van levezetve. A támogatás csökkentésénél törekedtek arra, hogy a fizetendő 
díjak mellett az arra rászorulók a szolgáltatást igénybe is tudják venni.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az intézményi térítési díj 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 133/2011.(VIII.30.) Kt. határozata az intézményi térítési 
 díj módosításáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a 2011. évi intézményi térítési díjak módosításáról 
 szóló előterjesztést az alábbiak szerint:  
 

2011.szeptember 1-t ől 

  
Ételadag ár 

(konyha)         
Térítési 

díj                           

  
nyersanyag 
Áfa nélkül 

rezsi 
Áfa 

nélkül 
Ár Áfa 
nélkül 

 25% 
Áfa  

Áfás 
ár 

 Ételadag 
ár Áfa 
nélkül 

Normatív 
támogatás 

% 

Normatív 
támogatás 
Áfa nélkül 

Ár 
normatív 

nélkül 
AFA 
25 % 

ÁFÁS 
Ár 

Önkorm 
Támogatás 

8.31-ig 

Önkorm 
Támoga-tás 

csökkentéssel 
09.01-től 

Térítési díj 
Áfával 

09.01-től 

térítési 
díj 25 % 

Áfa 

Térítési 
díj ÁFA 
nélkül  

2011.Térítési 
díj Áfával 8 

hó-ig 

201109-hó-
tól évi 

térítési díj 
kerekítve 
AFA-val 

Emelkedés 
Ft 

  1 2 3 4 5 6   7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 

      1+2 3*0,25 2+3+4     50% 6-7 0,25*8 8+9     10-11         =16-15 

Napközi I. 334 0,00 333,90 83,48 417 334     333,90 83,48 417,38 59,00 30,00 387,38 387,38 0,00 358,00 387 29 

Napközi II. 334 0,00 333,90 83,48 417 334 50% 166,95 166,95 41,74 208,69 29,00 0,00 208,69 208,69 0,00 180,00 209 29 

Napközi III. 334 0,00 333,90 83,48 417 334 50% 166,95 166,95 41,74 208,69 29,00 0,00 208,69 208,69 0,00 180,00 209 29 

Napközi III. szoc.tám. 334 0,00 333,90 83,48 417 334 100% 333,90 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Napközi IV. 334 0,00 333,90 83,48 417 334     333,90 83,48 417,38 120,00 60,00 357,38 357,38 0,00 297,00 357 60 

Menza I./1 211 0,00 211,05 52,76 264 211     211,05 52,76 263,81 34,00 17,00 246,81 246,81 0,00 230,00 247 17 

Menza II./1 211 0,00 211,05 52,76 264 211 50% 105,53 105,53 26,38 131,91 17,00 0,00 131,91 131,91 0,00 115,00 132 17 

Menza III/1 211 0,00 211,05 52,76 264 211 50% 105,53 105,53 26,38 131,91 17,00 0,00 131,91 131,91 0,00 115,00 132 17 

Menza III/1.szoc.tám. 211 0,00 211,05 52,76 264 211 100% 211,05 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Menza IV/1 211 0,00 211,05 52,76 264 211     211,05 52,76 263,81 74,00 37,00 226,81 226,81 0,00 190,00 227 37 

Menza I./2 278 0,00 278,25 69,56 348 278     278,25 69,56 347,81 46,00 23,00 324,81 324,81 0,00 302,00 325 23 

Menza II./2 278 0,00 278,25 69,56 348 278 50% 139,13 139,13 34,78 173,91 23,00 0,00 173,91 173,91 0,00 151,00 174 23 

Menza III/2 278 0,00 278,25 69,56 348 278 50% 139,13 139,13 34,78 173,91 23,00 0,00 173,91 173,91 0,00 151,00 174 23 

Menza III/2.szoc.tám. 278 0,00 278,25 69,56 348 278 100% 278,25 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Menza IV/2 278 0,00 278,25 69,56 348 278   0,00 278,25 69,56 347,81 97,00 49,00 298,81 298,81 0,00 251,00 299 48 

Óvodás I/3 251 0,00 250,95 62,74 314 251     250,95 62,74 313,69 45,00 22,00 291,69 291,69 0,00 269,00 292 23 

Óvodás II/3 251 0,00 250,95 62,74 314 251 50% 125,48 125,48 31,37 156,84 22,00 0,00 156,84 156,84 0,00 135,00 157 22 

Óvodás III/3 251 0,00 250,95 62,74 314 251 50% 125,48 125,48 31,37 156,84 22,00 0,00 156,84 156,84 0,00 135,00 157 22 

Óvodás IV/3 251 0,00 250,95 62,74 314 251     250,95 62,74 313,69 91,00 45,00 268,69 268,69 0,00 223,00 269 46 

Óvodás V/3 Gyvt 100 
% 251 0,00 250,95 62,74 314 251 100% 250,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Bölcsödei I/3 291 0,00 291,00 72,75 364 291     291,00 72,75 363,75 50,00 25,00 338,75 338,75 0,00 314,00 339 25 

Bölcsödei II/3 291 0,00 291,00 72,75 364 291 50% 145,50 145,50 36,38 181,88 25,00 0,00 181,88 181,88 0,00 157,00 182 25 
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Bölcsödei III/3 291 0,00 291,00 72,75 364 291 50% 145,50 145,50 36,38 181,88 25,00 0,00 181,88 181,88 0,00 157,00 182 25 

Bölcsödei IV/3 291 0,00 291,00 72,75 364 291     291,00 72,75 363,75 100,00 50,00 313,75 313,75 0,00 264,00 314 50 

Bölcsödei V/3 GYvt 
100% 291 0,00 291,00 72,75 364 291 100% 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Vendég étkeztetés 211 155,40 366,45 91,61 458 366     366,45 91,61 458,06 0,00 0,00 458,06 458,06 0,00 408,00 458 50 

Egyéb alkalmazott 211 155,40 366,45 91,61 458 366     366,45 91,61 458,06 0,00 0,00 458,06 458,06 0,00 408,00 458 50 

Előfizetéses ebéd  245 354,90 599,55 149,89 749 600     599,55 149,89 749,44 0,00 0,00 749,44 749,44 0,00 749,00 749 0 

 
Szociális étkezés napi egyszeri személyi térítési díja 2011. szeptember 1.-től 
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 540 Ft/fő/adag 

  
nyersanyag 
Áfa nélkül 

Személyi 
térítési 

díjÁfával 
2011.8.31-

ig 

Személyi 
térítési 

díjÁfával 
2011.09.01-

től 

Személyi 
térítési 
díj Áfa 
nélkül 

Személyi 
térítési 
díj Áfa  Emelkedés 

  1 2 3 4 5 6 

Szoc 28500 alatt 211,00 350,00 jöv.30%     
jöv 
.függöen 

SZOC(28501-
42750) 211,00 350,00 400,00 320,00 80,00 50,00 
SZOC(42751-
85500) 211,00 440,00 500,00 400,00 100,00 60,00 
SZOC85501-től) 211,00 540,00 540,00 432,00 108,00 0,00 
Az ételadag kiszállítására jutó szállítási költség 30 Ft/alkalom melyet a 3 oszlopban 
feltüntetett térítési díj magában foglal. 
 
Idősek Klubjában a napi háromszori étkezést igénybe vevők személyi térítési díja 2011. 
szeptember 1.-től egy ellátási napra 
Az 1993. évi III. törvény 115§ 10. bekezdése alapján a fenntartó által alacsonyabb összegben 
megállapított intézményi térítési díj 700 Ft/fő/adag. 
Az étkezés nélküli nappali ellátás intézményi térítési díját a fenti törvény értelmében 
alacsonyabb összegben 20 Ft/fő/ellátási nap határozza meg. 

  
nyersanyag 
Áfa nélkül 

Személyi 
térítési 

díjÁfával 
2011.8.31-

ig 

Étkezési 
személyi 
térítési díj 

Áfával 
2011.09.01-

től 

Étkezési 
személyi 
térítési díj 
Áfánélkül 

2011.09.01-
től 

Étkezési 
személyi 
térítési díj 
Áfa 25% 

2011.09.01-
től 

Nappali 
bentartózkodás 

személyi 
térítési díja 

Ft/nap Áfával emelkedés 
  1 2 3 4 5 6 7 
30000 alatt 395,00 280,00 jöv.30%     10,00 jöv.függöen 
(30001-45000) 395,00 420,00 445,00 356,00 89,00 10,00 35,00 
(45001-85500) 395,00 640,00 670,00 536,00 134,00 20,00 50,00 
(85501-től) 395,00 640,00 700,00 560,00 140,00 20,00 80,00 

A nappali ellátást és háromszori étkezést igénybe vevő ellátottak a 3 oszlop és 6-os oszlop 
együttes összegét fizetik meg naponta. 
Étkezés nélkül nappali ellátás igénybevétele esetén a személyi térítési díjak a 6 oszlop szerint 
alakulnak. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az intézményi térítési 
díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 14/2011.(VIII.31.) önkormányzati 
rendeletét, mely az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2005.(VIII.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 11 óra 45 perckor 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf 
 
 

 
 
               Zsiros Sándorné                                                                  Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
               polgármester                                                                                jegyző 
 
 
 
 
Koczka Imréné 
jegyzőkönyvvezető 


