
17/2011. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli képviselő- 
               testületi ülésről, mely 2011. szeptember 21-én 16 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Fáklya  
                        Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi  
                        tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző (a jelen- 
                        lévő képviselők száma 8 fő)  
 
Távolmaradását nem jelezte: Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 
 
Meghívottként jelen van: Antal Lászlóné iskolaigazgató, Fazekasné Baksi Piroska 
óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási 
Központ vezető 
  
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ „Startmunka program” pályázat benyújtása  
     Előadó: polgármester 
2./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat  
     Előadó: polgármester 
3./ Közvilágítási szerződés felülvizsgálata  
     Előadó: jegyző 
4./ Képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló rendelet módosítása  
     Előadó: polgármester 
5./ Mezőőri járulék teljes körű kivetésére javaslat 
     Előadó: jegyző  
6./ Alapító okiratok módosítása  
     Előadó: aljegyző 
7./ Étkezési térítési díj megállapításának kiegészítése  
     Előadó: jegyző 
8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók vízhasz- 
     nálati díjáról szóló rendelet módosítása  
     Előadó: jegyző 
9./ Testvértelepülési megállapodás meghosszabbítása és megkötése  
     Előadó: polgármester  
10./ „Alsózsolca Közszolgálatáért” kitűntetés adományozása  
     Előadó: polgármester 
 
 
1./ „Startmunka program” pályázat benyújtása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az elmúlt hetekben új közfoglalkoztatási program 
beindításáról döntött a Kormány. A „Startmunka program” mintaprojektbe néhány kistérség 
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került kiválasztásra. A program fő célja a települések közigazgatási területén lévő 
zöldfelületek rendbetétele, folyópartok, utak padkáinak és egyéb területeken bozótírtás és a 
keletkező zöldhulladék, fás és lágy szárú növények aprítékolása. A program része az 
Önkormányzat tulajdonában lévő arra alkalmas mezőgazdasági területeken energianövény 
ültetvény telepítése. A pályázat része önkormányzati intézményekbe apríték kazán beszerzése 
„a feldolgozáshoz szükséges gépek, szállítóeszközök és a foglalkoztatással kapcsolatos 
anyagok, felszerelések beszerzése”. A „megtermelt” aprítékot ezekben a kazánokban fogják 
elégetni, ezzel csökkentve az önkormányzat fűtési költségeit. Számításaik szerint a 
rendelkezésre álló önkormányzati területek bevonásával 55 fő hosszú távú foglalkoztatását 
tudják vállalni. A pályázat 100 %-os állami finanszírozású, önrészt nem kell biztosítani. A 
pályázatot gyorsított eljárás keretében kellett benyújtani, a Munkaügyi Központ útmutatása és 
szakmai támogatása alapján. A bírálati szakasz végére a testület hozzájárulása szükséges 
ahhoz, hogy kedvező döntés esetén a foglalkoztatás 2011. november 1-én elkezdődjön. A 
pályázat teljes tervezett költsége 143 M Ft, de a folyamatos egyeztetések, módosítások 
következtében 114 M Ft-ra csökkent. Nagyon sok számítást végeztek, mert a számadatokat 
alá kell támasztani, amelyhez szakmai segítséget kaptak. Ki kellett számítani, hogy az adott 
területeken mennyi anyagot tudnak termeszteni, amiből a kazánokat fűteni tudják. Új 
kazánokat a Benedek Elek tagiskolába, 3. Sz. Tagiskolába és a 2. Sz. óvodába terveztek és 
tartalékként a Gondozási Központot jelölték ki. Beépítésre került egy új mikrobusz és egy 
traktor megvásárlása, mivel a bérlés sokba kerül és 2-3 év alatt megtérülne az ára. A projekt 
fő célja a fenntarthatóság. Folyamatos az egyeztetés a projekttel kapcsolatban. Kérték, hogy 
vegyék ki a pályázatból a kazánokat, mert ha nyernek, biztosítják részükre, ezért csökkent a 
beruházás összege. Semmiféle kötelezettséget nem kell vállalni, nem kell önerőt biztosítani. A 
foglalkoztatás novembertől, jövő év decemberig tart. A foglalkoztatottak bére járulékkal 
együtt 51 M Ft, a gépek beszerzése, munkaruha, kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok, nagy 
értékű tárgyak összesen 62 M Ft, képzésekre fordított összeg 1 M Ft-ra nyújtják be a 
pályázatot. Ez egy mintaprojekt, ha beválik, alkalmazni fogják.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a Herman Ottó iskola nem került szóba a pályázat 
kapcsán? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden intézményt felmértek, ahol figyelembe vették a 
kazán teljesítményét, a tárolás és befogadóképesség lehetőségeit. A pályázatban igényelt új 
kazánokat azért a Benedek Elek tagiskolába, 3. Sz. tagiskolába és a 2. Sz. óvodába tervezték, 
mert itt egy tárolóval megoldható az apríték tárolása, ezt látták célszerűnek. A későbbiek 
folyamán lehetőség lesz arra, hogy a lakosságtól is begyűjtsék a zöldhulladékot.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: milyen időszakra vonatkozik a pályázat? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: 2011. november 1-től, jövő év december 31-ig. A kezdeti 
időszakban a területek letakarítása a feladat. A program támogatja a bért, munkaruhát, 
felszerelést, eszközöket, utazási költséget, aprítékoló gépet, traktor, stb. Ha egy év múlva 
csökken a foglalkoztatás, akkor az energiaültetvény telepítése beindul, ekkor már géppel is 
vághatják a hulladékot.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a program megvalósításának feltétele, hogy a hulladék 
begyűjtés folyamatos legyen, amelyet kizárólag közfoglalkoztatás keretében oldhatnak meg.  
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Zsiros Sándorné polgármester: egy év alatt nem termelődik bozót, ezért kell az 
energiaültetvény telepítése irányában lépést tenni.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: pénzügyi bizottsági ülésén elhangzott, hogy a 
kazánok alkalmasak nem csak száraz hulladék, hanem vizes és zöld hulladék feldolgozására 
is, így nem kell külön megszárítani.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az 55 főt nyolc órás foglalkoztatásban alkalmazzák?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: milyen illetményt fognak kapni? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezők a rendes 
nyolc órás foglalkoztatásnak megfelelő közmunkás bért, a szakmunkás iskolai végzettséggel 
rendelkezők kicsit többet, a végzettségnek megfelelő közmunkás bér.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a programban résztvevő 5 fő vezetőt is a 
közmunkaprogramból választják ki? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, nehéz lesz öt főt találni, aki el tud látni 50 fő 
irányítását.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: bízik a program sikerességében, később is lesz lehetőség a 
csatlakozásra, de már nem 100 %-os támogatással.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a megyében három kistérség került kiválasztásra.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: igen, a mintaprojektben három kistérség vesz részt.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ki fogja kijelölni az 55 főt? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a munkaügyi központ nyilvántartása alapján a 
közfoglalkoztatással foglalkozó dolgozó. Több kritériumnak kell megfelelni.  
 
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: milyen növényt fognak termeszteni az 
energiaültetmény telepítése kapcsán? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: energiafüzet.  
 
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: az elmúlt időben látott energiafű ültetvényt, ami 2-3 
méter magasságra is megnő. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Alsózsolca kedvező helyzetben volt a projektben történő 
részvétel miatt, mert árvíz sújtotta területen van.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: sok az elhanyagolt terület a településen, egy évig nem lesz 
probléma a hulladék begyűjtésével. A későbbiekben lehetőség lesz arra, hogy a 
vállalkozásokkal megállapodást köthetnek, hogy letakarítják a növényzetet és az 
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önkormányzatnak adják a hulladékot. Például a régi Csavargyár területén, közel 60 Ha 
földterület van gazosan. Kérte a testületet, hogy támogassák a pályázat benyújtását.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 155/2011.(IX.21.) Kt. határozata a „Startmunka prog- 
 ram”-ra pályázat benyújtásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatja a „Startmunka program” c. pályázat benyújtását 
 és hozzájárul 2011. november 1-től a foglalkoztatás bizto- 
 sításához, mely keretén belül 55 fő kerül foglalkoztatásra  
 egy éves időtartamra. 
 A megvalósulás során a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda, 
 AMI 3. Sz. Tagiskola és a Benedek Elek Tagiskola, vala- 
 mint a Gondozási Központ fűtési rendszere kerül korsze- 
 rűsítésre, tartalmazza az ehhez szükséges eszközök, gépek 
 beszerzését, valamint energiaültetvény telepítésének költ- 
 ségét.  
 A pályázat 100 %.ban támogatott, jelenlegi végösszege: 
 114.278.400 forint.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a pályázatot határidőre nyújtsa be.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2011. november 30. 
 
 
2./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat  
 
Zsiros Sándorné polgármester: előző üléseken döntött a testület a költségvetést érintő 
megtakarítási javaslatokról. A labor és fizikoterápiás szolgáltatásért 500,-Ft/fő/alkalom 
térítési díjat állapítottak meg. Amikor tárgyalták, az ott dolgozó szakember a labor 
betegforgalmára vonatkozóan nyújtott tájékoztatást. Felvetődött, hogy adjanak-e kedvezményt 
a 18 éven aluliak és idősek részére. Az intézményvezető utólagos tájékoztatása alapján sok 
esetben csak ujjbegyes vércukorszint mérést kér a háziorvos. Az ehhez szükséges teszt 2700 
Ft-ba kerül egy dobozzal, amely 25-30 db tesztcsíkot tartalmaz. A vizsgálat eredménye 
helyben, rövid időn belül kimutatható, mely lehetővé teszi a kezelés mihamarabbi 
megkezdését. Másik egyszerű eljárás, amely a gyorsabb diagnózist segíti, a rögtön elvégzett 
vizeletvizsgálat, amikor a vizsgálati anyag nem kerül elszállításra, hanem helyben, néhány 
percen belül elkészül. Ezeknek a betegeknek a száma kb.200 fő egy hónapban és közülük sok 
a gyermek. Mivel mindkét vizsgálat egyszerű és helyben elvégezhető, ezért azt javasolta, 
hogy ezekért, a korábban megállapított 500 Ft-os térítési díjnál alacsonyabb összeget, 200 
Ft/vizsgálat térítési díjat állapítson meg a testület. Nem látja akadályát a korábbi döntés 
felülbírálatának.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 



 5 

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: elmúlt ülésen térítéskötelessé tették a szolgáltatást és 
már most módosítani akarják, hogy engedményt tegyenek. Nem támogatta a javaslatot, 
mindenki fizesse meg a szolgáltatást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: volt olyan eset korábban is például, önszerveződő 
közösségek támogatása, hogy felülvizsgálták és módosították döntésüket. Tiszteletben tartja 
képviselő úr véleményét. E mellett javasolta a térítési díj csökkentését, mert a szolgáltatás 
mértéke nem éri el a térítési díj összegét.  
  
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: véleménye szerint elfogható indok alapján 
módosítanák a térítési díjat. Minden tevékenységnek van munka és anyagráfordítási költsége. 
Ez a két vizsgálat egyszerű, gyorsan és helyben elvégezhető, a vizsgálati anyag nem kerül 
elszállításra. A térítési díj módosításával a szolgáltatás ellenértékét kellene kifizetni, nem 
illene nyereségessé tenni. Annyi térítési díjat állapítsanak meg, amennyibe kerül a 
szolgáltatás.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: adminisztrációs terhei is lesznek a díjaknak. Javasolta, 
tekintsék úgy a megszorító intézkedéseket, hogy átmenetiek és térjenek vissza rá később.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: előző ülésen elfogadták a megtakarításokat, amikor 
még 17 M Ft volt a költségvetési hiány összege. Az elfogadott javaslatokkal 7 M Ft-ot 
takarítottak meg. Elmúlt ülésen a labor és fizikoterápia betegforgalma alapján állapították 
meg a térítési díjat. A szolgáltatások díjait összehasonlítva, a laborban nagyobb a 
betegforgalom és kevesebb a költség. Amire többet fordít az önkormányzat, az a fizikoterápiai 
ellátás, azt veszik igénybe kevesebben, így az által számított ellátási költség 300,- Ft a 
vérvétel tekintetében és 1.100,- Ft a labor tekintetében. Igen, népszerűtlen döntéseket kellett 
hozni. Lecsökkenthetik a térítési díjat, de a kieső hiány összegét miből fogják fedezni, akkor 
valahol emelni kell. Éves viszonylatban ez az összeg fedezné, amit az önkormányzat fordít az 
önként vállalt feladatra. Úgy érzi, hogy döntenek is, meg nem is. Ez a hiány csak emelkedni 
fog, ha a javaslat alapján döntenek a kedvezményes díjakról. A felelősséggel való 
gazdálkodás azt jelenti, hogy csökkenteni kellene a kiadásokat. Ebben az évben a hitel tőke 
törlesztése és annak kamata 70 M Ft, ami óriási összeg. Javasolta, hogy maradjon az eredeti 
térítési díj, vagy a labor szolgáltatásért 300,- Ft, a fizikoterápiás szolgáltatásért 1.100,- Ft-os 
térítési díjat állapítsanak meg, így mindkét szolgáltatás térítési díja fedezi azt a költséget, ami 
az önkormányzat ráfordít.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az 1.100,- Ft-os fizikoterápiás szolgáltatás térítési 
díja 10 kezelés esetén nagyon sokba kerülne, akkor a lakosoknak érdemesebb lesz Miskolcra 
utazni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a módosító indítványról szavazni fognak. A bevétel 
növekedésre két javaslat hangzott el. Javasolta, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatban lévő 
konferencia terem bérleti díját 2.000,- Ft/óra összegben állapítsák meg. Kérte, tegyék lehetővé 
a terem bérbe adását. A kompház átadása a végéhez közeledik ezért kérte, hogy határozzák 
meg bérleti díját. Korábban 1.000,- Ft/alkalom bérleti díjat állapítottak meg. Javasolta, hogy 
5.000,-Ft/nap összegű díjat állapítsanak meg, mert az épületet bővítették és komfortosabb lett. 
A bérleti díjat úgy határozzák meg, hogy az önkormányzat intézményei esetében 
rendezvényre, pl. gyerekek táboroztatására bérleti díjat ne kérjenek és az idén magánszemély 
részére ne adják bérbe.  
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Ráki István képviselő-testületi tag: egyetért, a gyerekek részére szervezett rendezvény 
esetén térítésmentesen biztosítsák a területet. A labor szolgáltatás igénybevételéért magasabb 
költséget nem lehet kérni, mert nincs aki azt meg tudja fizetni. A döntés előtt több információt 
kellett volna kérni. A fizikoterápiás szolgáltatás esetén javasolta nézzenek utána mit ír elő a 
jogszabály, mert Tiszaújvárosban 10 kezelésért 22.000,- Ft-ot kell fizetni. A jelenleg 10 M Ft-
os költségvetési hiány jövőre magasabb lesz, ezért közösen beszéljék át a megszorításokat, 
mert a szükséges döntéseket meg kell hozni.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a „Startmunka program” keretében benyújtott pályázat azt 
a célt szolgálná, hogy az intézmény fűtését ki tudnák váltani a zöldhulladék elégetésével, ami 
megtakarítást jelent az intézmény üzemeltetés tekintetében, így nem a lakosságot sújtják a 
megszorító intézkedéssel. Minden alkalmat meg kell ragadni, minden szempontot figyelembe 
kell venni. A kompházra biztosítás van kötve? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, van biztosítva, korábban is volt és lesz is. Ez idáig a 
labor és fizikoterápiás szolgáltatásért senkitől nem kértek díjat, a javaslatok még változhatnak, 
mert október 1-től kerül bevezetésre. Nem probléma, ha korábbi döntésüket módosítják 
utólagos szempont alapján.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábba már volt egyeztetés az OEP támogatás 
tekintetében, de az semmilyen mértékben nem támogatja a labor és fizikoterápiás 
szolgáltatást, mivel az-az önkormányzatnak nem kötelező feladata, mint pl. egy kórháznak, pl. 
Tiszaújvárosban működő rehabilitációs intézetnek, ezért teljesen más a térítési díj 
meghatározása. Külön választani a labor és fizikoterápiás szolgáltatást nem lehet, mert 
mindkettő szorosan kapcsolódik egymáshoz azzal, hogy a fizikoterápiában dolgozó személy, 
a vérvételi napokon adminisztrációs és helyettesítő tevékenységet végez.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem számoltak a vérminta beszállításának költségével, 
próbálják úgy ütemezni a laborból történő szállítást, hogy azzal egyidejűleg más ügyeket is 
elintéznek. Mindig a legjobb megoldást keresik. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a differenciált megoldást támogatja.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: három módosító javaslat érkezett. Szavazzanak arról, hogy 
maradjon az eredeti döntés, a labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 500,- Ft/fő/alkalom 
költséget állapítanak meg.  
 
A testület 3 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta, hogy a 
labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 500,- Ft/fő/alkalom költséget állapítsanak meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szavazzanak arról, hogy a laborban 300,-Ft/fő/alkalom, a 
fizikoterápiás szolgáltatásért 1.100,- Ft/fő/alkalom térítési díjat állapítsanak meg.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a laborban minden vizsgálat 300,- Ft legyen? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az imént szavaztak arról, hogy differenciált lesz a 
vérvizsgálatért fizetendő díj. Jelenleg a Szilágyi László képviselő úr javaslatáról kell szavazni, 
azaz, hogy a vérvétel 300,- Ft/fő/alkalom, a fizikoterápiás szolgáltatás 1.100,- Ft/fő/alkalom 
térítési díjat állapítsanak meg.  
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A testület 5 ellenvéleménnyel és 3 tartózkodással nem támogatta, hogy a laborban  történő 
vérvétel esetében 300,- Ft/fő/alkalom, a fizikoterápiás szolgáltatás igénybe vételekor 1.100,- 
Ft/fő/alkalom költséget állapítsanak meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a labor- és fizikoterápiás szolgáltatás esetén 
500,-Ft/fő/alkalom az ujjbegyes vércukorszint mérés és a helyben elvégezhető vizeletvizsgálat 
esetében 200,- Ft/fő/alkalom költséget állapítsanak meg.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 156/2011.(IX.21.) Kt. határozata a labor- és fizikoterápi- 
 ás szolgáltatás térítési díjának megállapításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 
 500,- Ft/fő/alkalom összegben állapítja meg azzal, hogy az  
 ujjbegyes vércukorszint mérés és a helyben elvégezhető  
 vizeletvizsgálat esetében 200,-Ft/fő/alkalom költséget  
 határoz meg október 1-től.  
 A képviselő-testület a következő évi költségvetés készítése- 
 kor visszatér a díj felülvizsgálatára.  
 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, szavazzanak a Gyermekjóléti Szolgálat konferencia 
termének bérleti díjáról. Javasolja a 2.000,- Ft/óra/alkalom összegben megállapítani.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 157/2011.(IX.21.) Kt. határozata a Gyermekjóléti Szol- 
 gálat konferencia termének bérleti díjáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy 2011. október 1-től a Gyermekjóléti  
 Szolgálat konferencia terem bérleti díját 2.000,- Ft/óra  
 összegben határozza meg.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a kompház bérleti díját 5.000,- Ft/nap 
összegben határozzák meg és az önkormányzati intézmények részére rendezvények 
alkalmával térítésmentesen biztosítják a területet.  
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: javasolta, hogy 10.000,- Ft – 20.000,- Ft kauciót 
kérjenek a bérleti díj befizetése mellett.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetértett és házirendet is fognak készíteni, valamint a 
szerződésben is rögzítik.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: 20.000,- Ft kaució letételét javasolja.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a kompház bérleti díját 5.000,- Ft/nap és 
20.000,- Ft/alkalom kaució összegben határozzák meg és az önkormányzati intézmények 
részére rendezvények alkalmával térítésmentesen biztosítják a területet. 2011. évben a 
bérbeadás korlátozott a készültségi állapotot figyelembe véve.  
 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 158/2011.(IX.21.) Kt. határozata a kompház bérleti díjá- 
 nak megállapításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy 2011. október 1-től a kompház bérleti 
 díját 5.000,-Ft/nap, illetve kaució címén 20.000,- Ft/alkalom  
 összegben határozza meg azzal, hogy az önkormányzati in- 
 tézmények részére rendezvények alkalmával térítésmente- 
 sen biztosítják a területet. 
 2011. évben a bérbeadás korlátozott a készültségi állapotot 
 figyelembe véve.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előirányzat átcsoportosítási és módosítási javaslat 
tartalmazza mindazt a döntést, amelyet a testület az elmúlt üléseken támogatott, illetve a 
pályázaton nyert támogatások megfelelő szakfeladati helyre történő könyvelését. Rendeletben 
történő megjelenítése a III-IV. éves költségvetés elfogadásakor fog megjelenni.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előirányzat 
átcsoportosítási és módosítási javaslatot, támogatta annak elfogadását.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előirányzat átcsoportosítási és módosítási javaslat 
nem tartalmazza a fizikoterápia-labor üzemeltetéséből származó bevétel növekedését, mert 
ennek összegét nem ismerik.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el az előirányzat 
átcsoportosításáról szóló előterjesztést.  
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 159/2011.(IX.21.) Kt. határozata az előirányzat átcsopor- 
 tosítási javaslatról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot: 
     Kiadási előirányzat (eFt-ban)  

          
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)  

6241 Központi Konyha       
1263 Épületek felújítása   50    

13151 Ügyv.,számtech.eszk.vásárlása  94    
181111 Felújítás ÁFA   13    

1821111 Intézményi beruh.ÁFA  23    
5481 Munkaruha,védőruha     142  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   38  
         
852011-
1 Herman Ottó Ált.Iskola      

1263 Épületek felújítása   95    
181111 Felújítás ÁFA   24    

841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistér.társ.    

5531 Vásárolt közszolgáltatások    95  
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   24  
         
851011-
1 2.sz.Óvoda       

1263 Épületek felújítása   301    
181111 Felújítás ÁFA   75    

841403-
1 Város- és Községgazd.(Település-vízellátás)    

555121 Államházt.kívülre továbbszáml.szolg.   160  
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   40  
841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistér.társ.    

5531 Vásárolt közszolgáltatás    141  
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   35  
         
910203-
1 Múzeumi kiállítási tevékenység     

13152 Egyéb gép, berend.vásárlása  100    
1821111 Intézményi beruh.ÁFA  25    
931102-
1 Sportlétesítmények m űködtetése     

549112 Anyagbeszerzés - karbantart.anyag   20  
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   15  
910502-
1 Közművelődési intézmények      

54411 Könyvbeszerzés     20  
547121 Kisértékű tárgyi eszköz    40  
549132 Egyéb készletbeszerzés    20  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   10  
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851011-
1 Fekete István Óvoda      

1253 Épületek vásárlás, létesítése  80    
910203-
1 Múzeumi kiállítási tevékenység     

1263 Épületek felújítása   400    
841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistér.társ.    

1253 Épületek vásárlás, létesítése  80    
1263 Épületek felújítása   270    

13151 Ügyv.,számtechn.eszközök vásárlása 103    
13152 Egyéb gép, berendezés vásárlása 151    

181111 Felújítás ÁFA   68    
1821111 Intézményi beruházás ÁFA  63    

56319 Egyéb dologi kiadások  2348    
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   21  

5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés   103  
5531 Vásárolt közszolgáltatás    448  

592119 Egyéb általános tartalék    2991  
61 Karbantartó m űhely      

1263 Épületek felújítása   280    
181111 Felújítás ÁFA   70    

522110-
1 Közutak, hidak üzemeltetése      

549112 Anyagbeszerzés - karbantartási anyag   280  
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   70  
  Összesen:     4713    4713  
 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 az előirányzat módosítási 
javaslatot.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 160/2011.(IX.21.) Kt. határozata az előirányzat módosí- 
 tási 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.els zámolása    

922171 Áll.jell.végzett ip.űz.adó    37000  

94312 
Egyes szoc.feladatok 
kieg.tám.    27040  

94313 Egyes szoc.feladatok  350    
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kieg.tám. 
922182 Bírságok, önell.pótlék  5440    
92913 Egyéb sajátos bevételek  600    
92411 Környezetvédelmi bírság  60    

841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.     
4651112 Beruházási célú tám.bev.EU-s program 3310    

91219 Egyéb saját bevétel   340    
91314 Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés 260    

9161121 Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat 700    
46411 Műk.célú tám.központi kv.szervtől 13027    
47113 Államházt.kiv.műk.célú pénzeszköz átvét. 2092    

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

91212 Szolgáltatások ellenértéke  200    
4651112 Beruházási célú tám.bev.EU-s program 23114    

46411 Műk.célú tám.központi kv.szervtől 5751    
851011-
1 Fekete István Óvoda és Bölcsöde     

46411 Műk.célú tám.központi kv.szervtől 4404    
851011-
1 2.sz. Óvoda       

46411 Műk.célú tám.központi kv.szervtől 3263    
910502-
1 

Közművelődési 
intézmények      

46411 Műk.célú tám.központi kv.szervtől 3655    
881011-
1 Idősek nappali ellátása      

46411 Műk.célú tám.központi kv.szervtől 1296    
841403-
1 Város- és Községgazdálkodás     

46411 Műk.célú tám.központi kv.szervtől 17869    
562917-
1 Munkahelyi étkeztetés      

91313 Alkalmazottak térítése  360    
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA  90    

889921-
1 Szociális étkeztetés      

91312 Intézményi ellátási díj  200    
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA  50    

  Összesen:     86431    64040  
         
         
     Kiadás előirányzat (eFt-ban)  
          Növekedés(+) Csökkenés(-)  
         
841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.     

43121 Fejl.célú hiteltörlesztés  4900    
573121 Felh.célú kamatkiadás  2600    
56112 Kiszáml.termékek és szolg.ÁFA 1000    

910502-
1 

Közművelődési 
intézmények      

5611111 Vásárolt term.és szolg.ÁFA (Leader) 400    
61 Karbantartó műhely       

513123 Közalk.jubileumi jutalom  726    
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53111 Nyugdíjbizt.járulék   174    
531121 Term.eü.jár.   11    
531112 Pénzbeli eü.jár.   4    
531123 MEP jár.    5    

841403-
1 Város- és Községgazdálkodás (Rend őrség-sporttelep)    

55214 Gázenergia   280    
55217 Víz- és csatornadíj   20    

549113 Anyagbeszerzés - tisztítószer  20    
5611111 Vásárolt term.és szolg.ÁFA   80    
881011-
1 Idősek nappali ellátása      

516116 Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jutt. 1172    
53111 Nyugdíjbizt.járulék   140    

531121 Term.eü.jár.   9    
531122 Pénzbeli eü.jár.   3    
531123 Munkaerőpiaci járulék  6    

910502-
1 

Közművelődési 
intézmények      

516116 Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jutt. 3335    
53111 Nyugdíjbizt.járulék   401    

531121 Term.eü.jár.   25    
531122 Pénzbeli eü.jár.   8    
531123 Munkaerőpiaci járulék  16    

841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.     

511116 Egyéb bérrendsz.alá tart.munkabére 13166    
516116 Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jutt. 3556    
53111 Nyugdíjbizt.járulék   2162    

531121 Term.eü.jár.   123    
531122 Pénzbeli eü.jár.   41    
531123 Munkaerőpiaci járulék  82    

851011-
1 Fekete István Óvoda és Bölcsöde     

516116 Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jutt. 3195    
53111 Nyugdíjbizt.járulék   383    

531121 Term.eü.jár.   24    
531122 Pénzbeli eü.jár.   8    
531123 Munkaerőpiaci járulék  16    

851011-
1 2.sz.Óvoda       

516116 Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jutt. 2997    
53111 Nyugdíjbizt.járulék   359    

531121 Term.eü.jár.   23    
531122 Pénzbeli eü.jár.   8    
531123 Munkaerőpiaci járulék  15    

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

516116 Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jutt. 5304    
53111 Nyugdíjbizt.járulék   637    

531121 Term.eü.jár.   39    
531122 Pénzbeli eü.jár.   13    
531123 Munkaerőpiaci járulék  27    

61 Karbantartó m űhely      
516116 Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jutt. 16355    
53111 Nyugdíjbizt.járulék   1963    
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531121 Term.eü.jár.   123    
531122 Pénzbeli eü.jár.   41    
531123 Munkaerőpiaci járulék  82    

882119-
1 Óvodáztatási támogatás      
5831183 Óvodáztatási támogatás  350    
852011-
1 Herman O.Ált.és M űv.ok.I. (TIOP)     

1153 
Vagyoni értékű jogok 
vásárlása  808    

13151 Ügyv.,szám.techn.eszközök vásárlása 17683    
1821111 Intézményi beruházás ÁFA  4623    
841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ. (ÁROP)    

1153 
Vagyoni értékű jogok 
vásárlása  2648    

1821111 Intézményi beruházás ÁFA  662    
882111-
1 Rendszeres szoc.segély      
5831123 Bérpótló juttatás     30000  
5831113 Rendszeres szoc.segély egészségkár.rész.)   1800  
882112-
1 Időskorúak járadéka      

583113 
Időskorúak 
járadéka     400  

882123-
1 Temetési segély       
5831172 Pénzbeli tem.segélyek    200  
882202-
1 Közgyógyellátás       

583123 Közgyógyellátás     100  
882203-
1 Köztemetés       
5831225 Köztemetés     200  
882115-
1 Ápolási díj       
5832161 Normatív ápolási díj     2177  

5361 Munkaadókat terhelő egyéb járulék   523  
851011-
1 Fekete István Óvoda      

511113 Közalkalmazottak alapilletménye   630  
53111 Nyugdíjbizt.járulék     151  

531121 Term.eü.jár.     10  
531122 Pénzbeli eü.jár.     3  
531123 Munkaerőpiaci járulék    6  

5431 Irodaszer, nyomtatvány    60  
54711 Szakmai anyag     100  

549112 Anyagbeszerzés - karbantartási anyag   50  
549113 Anyagbeszerzés - tisztítószer    30  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   60  
841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.     

511112 Köztisztv.alapilletménye    1735  
514192 Köztiszt.egyéb költségtérítése    36  
52216 Helyi önkormányzati képv.juttatása   710  
53111 Nyugdíjbizt.járulék     589  

531121 Term.eü.jár.     26  
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531122 Pénzbeli eü.jár.     9  
531123 Munkaerőpiaci járulék    14  
54411 Könyvbeszerzés     400  

547121 Kisértékű tárgyi eszköz     400  
549113 Anyagbeszerzés - tisztítószer    200  

5531 Vásárolt közszolgáltatás    1634  
5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadása   1000  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   1008  
56213 Reprezentáció     100  

56214 
Reklám- és propaganda 
kiadás    200  

61 Karbantartó m űhely      
511113 Közalkalmazottak alapilletménye   868  
53111 Nyugdíjbizt.járulék     208  

531121 Term.eü.jár.     13  
531122 Pénzbeli eü.jár.     4  
531123 Munkaerőpiaci járulék    7  
549112 Anyagbeszerzés - karbantartási anyag   1000  
549113 Anyagbeszerzés - tisztítószer    50  
549132 Egyéb készletbeszerzés    200  
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás   1000  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   569  
6241 Központi Konyha       

511113 Közalkalmazottak alapilletménye   315  
53111 Nyugdíjbizt.járulék     76  

531121 Term.eü.jár.     5  
531122 Pénzbeli eü.jár.     1  
531123 Munkaerőpiaci járulék    3  
54411 Könyvbeszerzés     10  
56211 Belföldi kiküldetés     20  

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

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    170  
511113 Közalkalmazottak alapilletménye   3329  
512133 Közalk.túlóra díja     212  
53111 Nyugdíjbizt.járulék     850  

531121 Term.eü.jár.     54  
531122 Pénzbeli eü.jár.     20  
531123 Munkaerőpiaci járulék    30  

5641 
Számlázott 
szell.tev.     644  

57211 Munkáltató által fizetett SZJA    30  
960302-
1 Köztemet ő fenntartás      

549112 Anyagbeszerzés - karbantartási anyag   100  
5611111 Vásárolt term.és szolg. ÁFA    25  
813000-
1 

Zöldterület 
kezelés       

547121 Kisértékű tárgyi eszköz     130  

5481 
Munkaruha, 
védőruha     20  

549132 Egyéb készletbeszerzés    20  
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   43  

622 Gépjárm ű üzemeltetés      
54611 Hajtóanyag     400  

5481 Munkaruha,     40  
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védőruha 
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   10  
841403-
1 Mezőőri szolgálat       

54211 Gyógyszer beszerzés    20  
547121 Kisértékű tárgyi eszköz     20  
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás   20  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   15  
522110-
1 

Közutak, hidak 
üzemeltetése      

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás   50  
55213 Szállítási szolgáltatás    80  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   33  
851011-
1 2.sz.Óvoda       

55215 Villamosenergia szolgáltatás    300  
5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   75  
910502-
1 

Közművelődési 
intézmények      

52211 Állományba nem tart.megbízási díja   200  
54411 Könyvbeszerzés     190  

5431 Irodaszer, nyomtatvány    16  
549112 Anyagbeszerzés - karbantartási anyag   24  
55218 Karbantartás, kisjavítás    32  
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás   200  
56319 Egyéb különféle dolg.kiadás    200  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   128  
931102-
1 Sportlétesítmények m űködtetése     

5411 Gyógyszer beszerzés    10  
5431 Irodaszer, nyomtatvány    16  

547121 Kisértékű tárgyi eszköz     48  
55218 Karbantartás, kisjavítás    64  
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás   56  
56319 Egyéb dologi kiadások    16  

5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA   50  
881011-
1 Idősek nappali ellátása      

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    54  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    10  

889201-
1 Gyermekjóléti szolgáltatás      

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    81  
5161432 Részfogl.közalk.étkezési hozzájárulása   7  

57111 Munkáltató által fizetett SZJA    17  
869037-
1 Fizikoterápiás szolgáltatás      

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    13  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    3  

81300-1 
Zöldterület 
kezelés       

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    13  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    3  

931102-
1 Sportlétesítmények m űködtetése     

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    27  
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57111 Munkáltató által fizetett SZJA    5  
841403-
1 Mezőőri szolgálat       

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    27  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    5  

61 Karbantartó m űhely      
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    206  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    39  

622 Gépjárm ű üzemeltetés      
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    27  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    5  

6241 Központi Konyha       
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    202  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    39  

910502-
1 

Közművelődési 
intézmények      

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    40  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    8  

851011-
1 Fekete István Óvoda és Bölcsöde     

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    256  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    49  

851011-
1 2.sz.Óvoda       

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    256  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    49  

852011-
1 Herman Ottó Ált.Iskola      

514143 Közalk.étkezési hozzájárulása    1201  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    229  

841126-
1 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.     

514142 Köztisztv.étkezési hozzájárulása   27  
514146 Egyéb bérrendsz.alá tart.étkezési hozzájárulása   39  
57111 Munkáltató által fizetett SZJA    13  

  Összesen:     92851    59850  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
3./ Közvilágítási szerződés felülvizsgálata  
 
Zsiros Sándorné polgármester: több ülésen tárgyalták a közvilágítási lámpák 
csökkentéséből származó megtakarítási lehetőségeket, több csoportban végig járták a 
település utcáit. Vannak utcák, ahol minden oszlopon van lámpatest, van olyan, amelyen több 
lámpatest van és nem indokolja semmi, vannak olyan utcák, ahol minden második vagy 
harmadik lámpa ég. A közvilágítás éves költsége kb. 8.000.000 Ft., az üzemen kívül helyezés 
100 lámpatest esetében a költségek 1/5-ének (1.600.000 Ft.) megtakarítását jelenti. 

1 lámpatest költsége 1 hónapra:  1.325 Ft. 1 évre:      15.900 Ft.  
        100 lámpatest költsége 1 hónapra:    132.500 Ft. 1 évre: 1.590.000 Ft. 
        150 lámpatest költsége 1 hónapra:    198.750 Ft. 1 évre: 2.385.000 Ft. 
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A testület dönt, melyik variációt választja, ő javasolja a 150 lámpatest üzemen kívül 
helyezését, ezzel minden második lámpa égne és a kereszteződések megvilágítása biztosított 
lenne. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
150 égő kiiktatását támogatta és nem a leszerelését és az 5 %-os csökkentett égési idő 
elfogadását javasolja.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: fájó szívvel szavazza meg, mert azt szerette volna kérni, 
hogy a templom kivilágítását oldják meg. Korábban hosszú éveken keresztül a tiszteletdíjából 
finanszírozta, ami a település ékességét és esztétikai szépségét nyújtotta. Tárgyaljanak az 
előterjesztésről és győzzék meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: eddig is voltak olyan utcák, ahol csak minden második 
lámpa világított és senkinek nem okozott gondot, ellenben a Vay utca fényárban úszik.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a LEADER-nek a holnapi nap folyamán lesz 
tájékoztatója arra vonatkozóan, hogy a templomok pályázatot nyújthatnak be napelemek 
felszerelésére.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ha egy templom műemlék, napelemet nem helyezhetnek rá.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: attól függ, milyen műemlék.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: ha a költségvetés számadatait megnézik, ez a 10 M Ft-os 
hiány még nőni fog. Terjesszenek elő javaslatot a fennmaradó hiány fedezetére. Javasolta, 
hogy az éjszaka egy bizonyos időszakában kapcsoltassák le a lámpákat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez nem kivitelezhető megoldás, nem vállalja az ÉMÁSZ.  
  
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 5%-os csökkentett égési időnél többet nem engedélyez 
az ÉMÁSZ, azt is igazítja a téli és nyári sötétedési ciklushoz.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az órák átállítása, programozása költséges, nem fogják 
igazítani az egyedi igényekhez.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a lámpák leszereléséről beszélnek, vagy ideiglenes 
kikapcsolásáról? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem leszerelésről.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: milyen összeg lesz? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez az összeg függ a ténylegesen kikapcsolt 
lámpatestek számától és attól, hogy az idén azt mikor végzik el. 2012-re nézve egész éves 
lehet a megtakarítás. A József A. és Ady E. utcákban csak minden második lámpa ég, 
szemben a velük párhuzamos Alkotmány és Gagarin utcákkal, ebből még nem volt senkinek 
semmilyen problémája az említett utcákban. 
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: lényeges szempont az is, hogy több helyen a fák 
árnyékolása befolyásolja a közvilágítást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az ÉMÁSZ-t felkérik a közterületen lévő fák gallyazására. 
Javasolta, hogy az előterjesztés szerint 150 lámpatest üzemen kívül helyezéséről döntsenek és 
további 5 %-os mértékben csökkentsék a lámpatestek égési idő tartamát azzal, hogy 
igyekeznek arra törekedni, hogy minél hamarabb visszakacsolják.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 161/2011.(IX.21.) Kt. határozata a település közvilágítá- 
 sára vonatkozóan  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatja a településen 150 lámpatest üzemen kívül helye- 
 zését úgy, hogy a város utcáiban egységesen minden  
 második lámpatesten legyen világító lámpatest azzal, hogy a  
 kereszteződések megvilágítása minden esetben  
 megtörténjen és további 5 %-os csökkentett égési idő  
 korlátozást kezdeményez mindaddig, amíg a költségvetési  
 hiány nem pótlódik. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
4./ Képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló rendelet módosítása  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendelet-tervezet tartalmazza az előző ülésen hozott 
határozat alapján a képviselő-testület és bizottsági tagok tiszteletdíj csökkenésére vonatkozó 
javaslatot október 1-ei kezdettel. Kezdeményezte, hogy a fél órás ülésről való késés, távozás 
ne minősüljön az ülésről való hiányzásnak. A kezdeményezést az alpolgármesterre is kéri 
kiterjeszteni.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke és ügyrendi bizottság tagja: a pénzügyi és 
ügyrendi bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a 
kezdeményezést.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: mint az I. sz. országgyűlési körzet képviselője nagyon 
elfoglalt, ha késik, vagy korábban távozik az ülésről, ő a napi munkájában is a települést 
szolgálja és a település érdekét képviseli. Kérte, hogy esetében a késést, távozást, ne kössék 
időhöz, azaz ne korlátozzák tiszteletdíját.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: támogatta alpolgármester asszony kérését.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a határozat, mely alpolgármester asszony tiszteletdíját 
tartalmazza jelenleg sem tartalmaz a késésre és a korábbi távozásra korlátot, ő esetében csak a 
teljes ülésről történő távol maradás jelent korlátozást.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: sajnos előfordul, hogy akaratán kívül nem tud részt 
venni a rendkívüli üléseken. Több cikluson keresztül képviselő és nagyon keveset hiányzott 
ülésről, csak akkor nem vesz részt, ha nagyon fontos dolga van.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a képviselői munka nem csak ülésről szól, állandó, napi 24 
órát igényel és hétvégét, ezért kapnak tiszteletdíjat.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: ha a képviselő betegség miatt hiányzik állandó jelleggel, 
az is más kérdés.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: betegség esetén nem jár táppénz.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: megszavazza a javaslatot, de nem korrekt. A 
rendkívüli testületi ülések előtt három nappal kapják kézhez a meghívót és előterjesztéseket. 
Ha előre tervezett programja van, nem biztos, hogy részt tud venni az ülésen.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábban is már kezdeményezte, most ismét javasolja, 
hogy rendkívüli ülés előtt, egy kör sms-ben értesítse a polgármester a képviselőket az ülés 
várható időpontjáról.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a megtakarítást figyelembe véve ne tegyenek kivételt 
senkivel. Őket képviselőnek választották, aki nem jelenik meg, ne kapjon tiszteletdíjat.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem arról szól a képviselői tisztség, hogy részt vesz-e az 
ülésen, vagy nem.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: érti, de akkor se tegyenek kivételt senkivel, maradjon az 
eredeti javaslat, aki késik, ne kapjon tiszteletdíjat, ők önként vállalták a tisztséget.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ő javasolta a tiszteletdíj 25 %-os csökkentését, még 
mindig jobb, mint a tiszteletdíj 50 %-os csökkentése. Véleménye szerint, ha a megszorítások 
vonatkoznak az intézmények dolgozóra és a lakosságra, akkor a képviselők is járuljanak 
hozzá. Továbbra is fenn tartja javaslatát és egyet ért a kezdeményezéssel.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: nem a kezdeményezést kifogásolja, hanem értesítsék 
korábban a képviselőket a rendkívüli ülés időpontjáról.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: pontosítani fogják a telefonszámokat és sms-ben 
értesíteni fogják a képviselőket a rendkívüli ülés várható időpontjáról. Szilágyi László 
képviselő úr telefonszáma feltehetően megváltozott, mert az elmúlt héten több alkalommal 
sem tudták értesíteni. Kérte, hogy pontosítsa a titkárságon elérhetőségét.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem változott a száma, elfoglaltsága miatt nem vette 
fel, az sms-t megkapja, azt el fogja olvasni.  
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a rendelet-tervezet azzal 
a kiegészítéssel, hogy a fél órás ülésről való késés, távozás nem minősülne az ülésen való 
hiányzásnak.  
 

A testület 7 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel elfogadta és megalkotta a 
20/2011.(IX.22.) önkormányzati rendeletét, mely a települési képviselők tiszteletdíjáról 
szóló10/1996.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy alpolgármester asszony esetében 
tekintsenek el a késés, vagy az ülésről való távozás időkorlátját, alpolgármester asszony 
elfoglaltságára tekintettel azzal, hogy csak távolléte esetén nem jár részére a teljes összegű 
tiszteletdíj.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester személyes érintettségét bejelentette.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 162/2011.(IX.21.) Kt. határozata az alpolgármester tisz- 
 teletdíjára vonatkozóan 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta, hogy október 1-től az alpolgármester részére 
 megállapított tiszteletdíj 112.500,- Ft/hó azzal, ha az ülés- 
 ről késik, vagy korábban távozik részére a teljes összegű  
 tiszteletdíj jár, ha nem vesz részt az ülésen, nem jogosult  
 teljes összegű tiszteletdíjra.  
 A csökkentés mértéke az adott hónap üléseinek számából 
 számított egy ülésre eső hányad.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: megköszönte a testület támogatását.  
 
 
5./ Mezőőri járulék teljes kör ű kivetésére javaslat 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: több időre lett volna szükség az előterjesztés 
kidolgozására, mert pontos adatokat nem tudtak beszerezni. 2010. évben a mezőőri szolgálat 
működtetése 4.308.500,-Ft-ba került. A központi költségvetés 50e Ft/fő/hó összeggel 
támogatja a mezőőrök foglalkoztatását. A jelenlegi rendelet alapján mezőőri járulékot köteles 
fizetni az a tulajdonos, akinek Alsózsolca külterületén illetve zártkertjében földtulajdona van. 
A mezőőri járulék összege külterületi föld esetén m2-ként 0,08 Ft/év, zártkertben lévő föld 
esetén m2-ként 0,20 Ft/év. A magánszemélyeket járulékfizetési kötelezettség nem terheli. 
2011. évben 310 hektár után fizetett mezőőri járulékot 3 adóalany, 250.000,-Ft-ot. Külterületi 
földterület nagysága: 2.440 ha. A külterületi földrészletek művelési ágai: szántó, rét, legelő, 
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kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó, művelés alól kivett területek. A volt 
Zártkertek a fenti művelési ágba kerültek besorolásra. Alsózsolca Város igazgatási területén 
ezeken a területeken elsősorban kert, gyep és szőlő művelési ágak találhatók. A volt 
zártkertek három összefüggő területen van, melyek a Gyár út mentén helyezkednek el. A 
külterületi önkormányzati földterület 54 ha. A művelési ágak szerinti megoszlásról jelenleg 
pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A külterületi földterületen nem hivatalos adatok 
alapján 1290 ha szántó, mely magába foglalhatja a legelő, rét, gyep, művelési ágú területek 
egy részét 343 helyrajzi számon, 231 ha erdő, 836 ha kivett terület út, árok, ipari vasút, 
agyaggödör, tó, kavicsbánya, stb. található. 1-1 helyrajzi számhoz esetenként 10-20 
tulajdonos is tartozik. A tulajdonosok között szerepelnek nem alsózsolcai lakosok, külföldön 
élő tulajdonosok, több esetben tulajdonosként a Nemzeti Vagyonkezelő van feltüntetve. A 
Nemzeti Vagyonkezelő használatában lévő földterületeket bérbe adja vagy értékesíti. A 
Földhivatalból ezek az adatok megszerezhetőek, tájékoztatásuk alapján helyrajzi számonként 
800,-Ft-ért tudnak adatot közölni. 2006. évi nyilvántartásuk van a külterületi földekről. A 
mezőőri járulék megállapítása bevallás alapján történhetne. A mezőőri járulék megfizetésére a 
föld használója, tulajdonosa kötelezhető. A mezőőri járulék kivetése az adminisztrációs 
terheinek nagyarányú növelését eredményezi. Próbáltak egyeztetni a falugazdásszal, 
agárkamarával, Földhivatallal, de pontos adatokkal nem tudtak szolgálni. Utána nézett több 
településen a bevezetett mezőőri járulékkal kapcsolatos rendeletnek. Különböző variációk 
alapján állapították meg a díjat. Pl. Törökbálinton áganként van meghatározva, Dunakeszibe 1 
Ft/m2/év összegben és a mentességről a testület dönt. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a 
továbbiakban a mezőőrök és néhány nagyobb gazda bevonásával gyűjtsenek információkat a 
földterületekről. 2002-ben mentesítette az önkormányzat a magánszemélyeket a 
járulékfizetési kötelezettség alól, mert az adminisztrációs költségek többe kerültek, mint a 
befizetések összege. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek, hogy vegyék napirendről a mezőőri járulék bevezetésének 
megtárgyalását és a továbbiakban a mezőőrök és néhány nagyobb gazda bevonásával 
gyűjtsenek információkat a földterületek hasznosításáról.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, vegyék le napirendről a téma tárgyalását, mert a 
kormány még nem tudni hogyan szervezi át az önként vállalt feladatokat, így jogszabály 
változás miatt vissza kell térni a téma tárgyalására.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 163/2011.(IX.21.) Kt. határozata a mezőőri járulék beve- 
 zetéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy leveszi napirendről a mezőőri járulék be- 
 vezetésének megtárgyalását azzal, hogy később, az ezzel  
 összefüggő jogszabályok változása esetén visszatérnek a  
 téma tárgyalására.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
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6./ Alapító okiratok módosítása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Magyar Államkincstár Illetményszámfejtési Osztálya 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a közfoglalkoztatott munkavállalók adatait, bérét, annál 
az intézménynél kell felvezetni a központosított illetményszámfejtési rendszerbe, ahol 
ténylegesen munkát végeznek. Ez abban az esetben lehetséges, ha az adott intézmény alapító 
okirata a közfoglalkoztatás szakfeladat számát tartalmazza. Az intézmények alapító 
okirataiban így szükséges ezen szakfeladat számok felvezetése. Megtörtént a Sajó-parti 
kompház műszaki átadása. Tekintettel arra, hogy a kompházban különböző foglalkozások, 
rendezvények, táborok lebonyolítását tervezik, ezért célszerű, hogy a Közösségi Ház és 
Könyvtár alapító okiratában szerepeljen a Polgármesteri Hivatal helyett. A Közösségi Ház és 
Könyvtár alapító okiratában feltüntetésre került továbbá a kompház melletti terület is.  
 
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek az alapító okiratok módosítását. 
Megjegyezte, hogy ezzel plusz feladatot téve ismét a Közösségi Ház vezetőjére.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a Fekete István 
óvoda módosított alapító okiratát.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 164/2011.(IX.21.) 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 lévő szakfeladati rende- 
 ket kiegészítette: 

- 890441 közcélú foglalkoztatás 
890442 közhasznú foglalkoztatás 
890443 közmunka 

 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a Herman Ottó Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított alapító okiratát.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 165/2011.(IX.21.) Kt. határozata a Herman Ottó  
 Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intéz- 
 mény alapító okiratának módosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
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 Herman Ottó Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatá- 
 si Intézmény  alapító okiratának 17. pont Alaptevékenysége  
 címszó alatt lévő szakfeladati rendeket kiegészítette: 
 -     890441 közcélú foglalkoztatás 

890442 közhasznú foglalkoztatás 
890443 közmunka 

 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a 2. Sz. Napköziotthonos 
Óvoda módosított alapító okiratát.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 166/2011.(IX.21.) 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 lévő szakfeladati rendeket  
 kiegészítette: 
 -     890441 közcélú foglalkoztatás 

890442 közhasznú foglalkoztatás 
890443 közmunka 

 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a Közösségi Ház és Könyvtár 
módosított alapító okiratát.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 167/2011.(IX.21.) Kt. határozata a Közösségi Ház és  
 Könyvtár alapító okiratának módosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak 
 szerint módosította:  
 - 2. pont 1. Az intézmény telephelyei kiegészül: 
    Sajóparti pihenőház (révház) – Sajó part  

- 12. pont Alaptevékenysége kiegészül az alábbi szakfelada- 
      ti rendekkel: 
       890441 közcélú foglalkoztatás 

890442 közhasznú foglalkoztatás 
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890443 közmunka, 
 - 15. pont A feladat ellátását szolgáló vagyon kiegészül: 
    Alsózsolca, Sajóparti pihenőház (révház), a 219/2 hrsz-on 
    755 m2 terület és épület 
     Alsózsolca 221/2 hrsz-ú 769 m2 terület.  
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a Gondozási Központ 
módosított alapító okiratát.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 168/2011.(IX.21.) Kt. határozata a Gondozási Központ  
 alapító okiratának módosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak 
 szerint módosította:  

-12. pont Alaptevékenysége kiegészül az alábbi szakfelada- 
      ti rendekkel: 
       890441 közcélú foglalkoztatás 

890442 közhasznú foglalkoztatás 
890443 közmunka 

       682002    Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése. 
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a Polgármesteri Hivatal 
módosított alapító okiratát.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 169/2011.(IX.21.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal 
 alapító okiratának módosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint 
 módosította:  
 - 3. Telephelyeiből törölte  

                                                       - Sajóparti pihenőház /révház/ - Sajó part  
 - 12. A  feladatellátást szolgáló vagyonból törölte a  
        - Alsózsolca, Sajóparti pihenőház (révház),  
            a 219/2 hrsz-on 755 m2 terület és épület. 
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 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
 Határid ő: azonnal 

 
 
7./ Étkezési térítési díj megállapításának kiegészítése  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a testület 08.30-i ülésén megtárgyalta az intézményi és 
személyi térítési díjakat azzal, hogy az ételadag nyersanyag normájában változás nem 
következett be. A képviselők részére kiadott táblázatokat áttekintve a napi többszöri étkezők 
részére biztosított nyersanyag normák nem tartalmazták külön-külön a reggeli, ebéd, uzsonna 
nyersanyag normáit, csak az étkezések esetében az összes nyersanyag normát adták meg. 
Tájékoztatás céljából ez úton pótolja különös tekintettel az újonnan megválasztott képviselők 
részére az adatot. Kéri, hogy fogadja el a testület a tájékoztatást.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja az intézményi és személyi térítési díjakról elfogadott határozat kiegészítését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem 
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák a határozat 
kiegészítését.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 170/2011.(IX.21.) Kt. határozata az intézményi és szemé- 
 lyi térítési díjakról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 133/2011.(VIII.30.) Kt. határozatában elfogadta az  
 intézményi és személyi térítési díjak megállapítását, amelyet   
 kiegészít az étkezések esetében használt nyersanyag normák  
 alakulásával az alábbiak szerint: 

Nyersanyagnorma óvoda 
 Nyersanyag norma Ft 

Tízórai 58 
Ebéd 139 

Uzsonna 54 
Összesen: 251 

Nyersanyagnorma bölcsőde 
Megbontás 

 Nyersanyag norma Ft 
Reggeli 58 
Tízórai 40 
Ebéd 139 

Uzsonna 54 
Összesen: 291 

Iskola 
Nyersanyagnorma Ebéd, Tízórai+Ebéd, vagy Tízórai+Ebéd+Uzsonnát igénybe vevő étkező 

 Nyersanyag norma Ft 
Tízórai 67 
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Ebéd 211 
Uzsonna 56 
Összesen: 334 

Idősek Klubja 3* étkező 
 Nyersanyag norma Ft 
  
  

Tízórai 97 
Ebéd 211 

Uzsonna 87 
Összesen: 395 

Szoc. étkezők Ebéd 211 Ft 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók  
     vízhasználati díjáról szóló rendelet módosítása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: erre a technikai módosításra azért van szükség, mert 
átszervezés kapcsán a szakfeladat a Polgármesteri Hivatalhoz került át és a rendeletben a 
Városgondnokság helyett Polgármesteri Hivatal megnevezés szükséges.  
A rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, 
ezért kérte a testületet, hogy fogadják el. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 21/2011.(IX.22.) önkormányzati 
rendeletét, mely a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a 
közkifolyók vízhasználati díjáról szóló 24/2003.(XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
9./ Testvértelepülési megállapodás meghosszabbítása és megkötése  
 
Zsiros Sándorné polgármester: 2006-ban Pelsőccel testvértelepülési megállapodást kötöttek 
azzal, hogy öt évenként meg kell erősíteni, ha fenn kívánják tartani. Jól működő kapcsolat van 
a két település között, amely harminc éves múltra tekint vissza, egy baráti kapcsolat, ami 
korábban nem volt szentesítve. Azért volt szükség a kapcsolat szentesítésére, mert a 
különböző pályázatoknál plusz pontot jelent. A megállapodás aktualizálása most esedékes. 
Kérte, hagyják jóvá a megállapodás meghosszabbítását. Lehetőség nyílt más település felé 
testvértelepülési kapcsolat kialakítására, így meglátogatták Szentmátét, illetve ők is viszont 
látogatást tettek városunkban. Az akkori kötetlen beszélgetés arra hatalmazta fel, hogy 
elkészítse a testvértelepülési megállapodás tervezetet, amely formailag megegyezik a Pelsőc 
településsel kötött megállapodással, kérte ennek jóváhagyását.  
 
Tóth J. Sándor ügyrendi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a testületnek a megállapodás meghosszabbítását és megkötését.  
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Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a 
képviselők részéről, ezért kérte a testület járuljanak hozzá a Pelsőccel kötött testvértelepülési 
megállapodás meghosszabbításához.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 171/2011.(IX.21.) Kt. határozata testvértelepülési megál- 
 lapodás meghosszabbításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 hozzájárult ahhoz, hogy újabb 5 évvel meghosszabbítják az 
 Alsózsolca-Plešivec között létrejött testvértelepülési  
 megállapodást.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy ve- 
 gye fel a kapcsolatot Pelsőc város polgármesterével és a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.   
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2011. december 31.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák Alsózsolca-Szentmáté között a 
testvértelepülési megállapodás megkötését.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 172/2011.(IX.21.) Kt. határozata testvértelepülési megál- 
 lapodás megkötéséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 jóváhagyta a Testvértelepülési megállapodást, mely  
 Alsózsolca-Szentmáté között jön létre.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy  
 vegye fel a kapcsolatot Szentmáté polgármesterével és a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2011. december 31.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: előreláthatólag novemberben írják alá a megállapodásokat. A 
képviselő-testület tagjainak utazására mikrobuszt bérelnek, a költségeket megosztják maguk között.  
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 17 óra 32 
perckor bezárta. 

Kmf 
 
 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
               polgármester                                                                      jegyző 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


