
 1 

5/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,  
               mely 2012. március 22-én 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Fáklya Tiborné, Fodor  
                        Ákos, Ráki István, Szilágyi László képviselő-testületi tagok, Marcsikné Orosz Emese  
                        aljegyző (a jelenlévő képviselők száma 6 fő) 
 
Távolmaradását jelezte: Brünner István, Dr. Majoros Géza és Tóth J. Sándor képviselő-
testületi tagok  
 
Meghívottként jelen van: Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 
óvodavezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Antal Lászlóné igazgató  
 
Érdeklődők száma 3 fő.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és 
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra és tárgyalják meg a pótanyagként kiosztott pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést. A pénzügyi bizottsági ülésen már említette a pályázatot, de a bizottság nem 
tárgyalta.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megjegyezte, hogy a honlapon az ülés meghívójában 
rendkívüli képviselő-testületi ülés szerepel.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: elírás történt. Kérte, szavazzanak a napirendi pont 
felvételéről.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 43/2012.(III.22.) Kt. határozata napirendi pontok kiegé- 
 szítéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 kiegészíti a meghívóban szereplő napirendi pontokat az  
 alábbiak szerint: 
 9./ „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések” c. 
        pályázat benyújtása  
        Előadó: polgármester 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítéssel együtt.  
 
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
2./ A 2012. évi intézményi térítési díjak megállapítása  
     Előadó: jegyző 
3./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjainak 
     megállapítása  
     Előadó: aljegyző 
4./ 2012/2013. tanítási, illetve nevelési évben indítható osztályok, csoportok számának meg- 
     határozása  
     Előadó: aljegyző  
5./ Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása  
     Előadó: polgármester 
6./ Közbeszerzési terv elfogadása  
     Előadó: polgármester 
7./ Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása  
     Előadó: jegyző  
8./ Belső ellenőrzési terv módosítása  
     Előadó: aljegyző  
9./ „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések” c. pályázat benyújtása  
     Előadó: polgármester 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását 
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A jelentést a testület 6 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
2./ A 2012. évi intézményi térítési díjak megállapítása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: minden évben meg kell állapítani, felül kell vizsgálni az 
előző év adataiból az adott évre vonatkozó intézményi és személyi térítési díjakat. A konyha 
tájékoztatása alapján nincs szükség az étkezési nyersanyag költségének emelésére, így csak az 
ÁFA növekedésből adódóan változott a térítési díj összege. A reggeli, ebéd, tízórai 
nyersanyag szükséglete a korábban megállapított 171/2011.(IX.21.) Kt. határozatában 
szereplő összegekhez képest nem változik. Az elmúlt testületi ülésen úgy határoztak, hogy 
április 1-től a bölcsődei étkezési térítési díj összegét növelik az önkormányzati támogatás 
összegével, azaz 25,- Ft/nappal, de akkor az 50,- Ft-os kedvezmény összegéről nem döntöttek. 
A rendeletben szerepel, hogy a két gyermeket egyedül nevelő szülő esetén 50,- Ft 
kedvezményt biztosítanak. Ilyen szülő jelenleg nincs a településen, ezért nem került szóba. 
Kezdeményezte ezen kedvezménynek is a törlését. A Gondozási Központban fizetendő díjak 
számításait az előterjesztés tartalmazza. A napi háromszori étkezést igénybe vevők térítési 
díját és a szociális étkezés napi egyszeri térítési díját jövedelemtől függően állapították meg. 
A munkahelyi étkezési térítési díj összege marad 465,- Ft, a kihordásos lakossági étkezés 
761,- Ft.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: bízva az előkészítők tapasztalatában nem 
tárgyalták részletesen, de az előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják a 
testületnek.  
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a 2012. évi intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 44/2012.(III.22.) Kt. határozata a 2012. évi intézményi  
 térítési díjak megállapításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a 2012. évi intézményi és személyi térítési díjakat  
 az alábbiak szerint: 
 
Gondozási Központ  a napi háromszori  étkezést igén ybe vev ők térítési díja 2012.április 1. -t ől egy 
ellátási napra 
Az 1993.évi III.törvény 115§ 10. bekezdése alapján a fenntartó által alacsonyabb összegben megállapított intézményi térítési díj 731 Ft/fő/adag 

                           

  
nyersanyag 
Áfa nélkül 

Intézményi 
térítési díj 

Önkormányzati 
Támogatás 

Személyi 
térítési 

díjÁfával 
2012.04.01-

től 

Személyi 
térítési 
díj Áfa 
nélkül 

Személyi 
térítési 
díj Áfa 
27% 

bentartózkodás 
Ft/nap Áfával 

Személyi 
térítési 

díjÁfával 
2011.12.31-

ig emelkedés 

       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9        

                           

G.K 32 000 alatt 395,00 711,00 jöv 30% jöv.30%     10,00 jöv.30%          

G.K(32 001-50000) 395,00 711,00 255,00 456,00 359 97 10,00 445,00 11,00        

G.K(50001-85500) 395,00 711,00 30,00 681,00 536 145 20,00 670,00 11,00        

G.K 85501-től) 395,00 711,00 0,00 711,00 560 151 20,00 700,00 11,00        

                 
                 
A háromszori étkezést igénybe vevő ellátottak a 4 oszlop és 7-os oszlop együttes összegét  fizetik meg naponta  
amennyiben az ételadagot a klubban fogyasztják el.         
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Szociális étkezés napi egyszeri  térítési díja 2012 .április 1. -t ől 
Az 1993.évi III.törvény 115§ 1. bekezdése alapján a fenntartó által megállapított intézményi 
térítési díj 549 Ft/fő/adag           

   

                              

  
nyersanyag 
Áfa nélkül 

Intézményi 
téritési díj 

Önkormányzati 
támogatás 

Személyi 
térítési 

díjÁfával 
2012.04.11-

től 

Személyi 
térítési 
díj Áfa 
nélkül 

Személyi 
térítési 
díj Áfa      

Személyi 
térítési 

díjÁfával 
2011.12.31-

től Emelkedés 

        

  1 2 3 4 5 6     7 8         

                             

Szoc 28 500 alatt 211,00 549,00 
Jöv.30%-tól 
függ jöv.30%         jöv.30%   

        

SZOC(28 501-
42750) 211,00 549,00 143,00 406,00 320 86     400,00 6,00 

        

SZOC(42751-
85500) 211,00 549,00 40,00 509,00 400 108     500,00 9,00 

        

SZOC85501-től) 211,00 549,00 0,00 549,00 432 117     540,00 9,00         

                     
                     
                     
                     
 Az ételadag kiszállítására jutó szállítási költség 30 Ft/alkalom melyet a 4 oszlop-ban feltüntetett térítési díj magában foglal 
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2012.április1-t ől       

  

Ételadag 
ár 

(konyha)         
Téríté
si díj                         

  

nyersanya
g Áfa 
nélkül 

rezsi és 
haszon 

ÁFA 
nélkül 

Ár Áfa 
nélkül 

 27% 
Áfa  Áfás ár 

 
Ételad
ag ár 
Áfa 

nélkül 

Norm
atív 

támog
atás 
% 

Norm
atív 

támog
atás 
Áfa 

nélkül 

Ár 
normatí
v nélkül 

AFA 27 
% 

ÁFÁS 
Ár 

Önkor
m 

Támog
a-tás 

csökke
ntéssel 
09.01-

től 

Térí
tési 
díj 
Áfá
val 
201
2.04
.01-
től 

térítési 
díj 27 
% Áfa 

Téríté
si díj 
ÁFA 

nélkül  

2011.
Téríté
si díj 

Áfával 
12.31.

-ig 

2012.04
. 01.-től  
térítési 

díj 
kerekítv
e AFA-

val 

Emelk
edés 

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

      1+2 3*0,27 2+3+4     50% 6-7 0,27*8 8+9   
10-
11         

=16-
15 

Napközi I. 334 0,00 333,90 90,15 424 334     333,90 90,15 424,05 30,00 394 84 310 387 394 7 

Napközi II. 334 0,00 333,90 90,15 424 334 50% 
166,9

5 166,95 45,08 212,03 0,00 212 45 167 209 212 3 

Napközi III. 334 0,00 333,90 90,15 424 334 50% 
166,9

5 166,95 45,08 212,03 0,00 212 45 167 209 212 3 
Napközi III. 
szoc.tám. 334 0,00 333,90 90,15 424 334 100% 

333,9
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Napközi IV. 334 0,00 333,90 90,15 424 334     333,90 90,15 424,05 60,00 364 77 287 357 364 7 

Menza I./1 211 0,00 211,05 56,98 268 211     211,05 56,98 268,03 17,00 251 53 198 247 251 4 

Menza II./1 211 0,00 211,05 56,98 268 211 50% 
105,5

3 105,53 28,49 134,02 0,00 134 28 106 132 134 2 

Menza III/1 211 0,00 211,05 56,98 268 211 50% 
105,5

3 105,53 28,49 134,02 0,00 134 28 106 132 134 2 
Menza 
III/1.szoc.tá
m. 211 0,00 211,05 56,98 268 211 100% 

211,0
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Menza IV/1 211 0,00 211,05 56,98 268 211     211,05 56,98 268,03 37,00 231 49 182 227 231 4 
Menza I./2 278 0,00 278,25 75,13 353 278     278,25 75,13 353,38 23,00 330 70 260 325 330 5 
Menza II./2 278 0,00 278,25 75,13 353 278 50% 139,1 139,13 37,56 176,69 0,00 177 38 139 174 177 3 
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3 

Menza III/2 278 0,00 278,25 75,13 353 278 50% 
139,1

3 139,13 37,56 176,69 0,00 177 38 139 174 177 3 
Menza 
III/2.szoc.tá
m. 278 0,00 278,25 75,13 353 278 100% 

278,2
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Menza IV/2 278 0,00 278,25 75,13 353 278   0,00 278,25 75,13 353,38 49,00 304 65 240 299 304 5 

Óvodás I/3 251 0,00 250,95 67,76 319 251     250,95 67,76 318,71 22,00 297 63 234 292 297 5 

Óvodás II/3 251 0,00 250,95 67,76 319 251 50% 
125,4

8 125,48 33,88 159,35 0,00 159 34 125 157 159 2 

Óvodás III/3 251 0,00 250,95 67,76 319 251 50% 
125,4

8 125,48 33,88 159,35 0,00 159 34 125 157 159 2 

Óvodás IV/3 251 0,00 250,95 67,76 319 251     250,95 67,76 318,71 45,00 274 58 216 269 274 5 
Óvodás V/3 
Gyvt 100 % 251 0,00 250,95 67,76 319 251 100% 

250,9
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Bölcsödei 
I/3 291 0,00 291,00 78,57 370 291     291,00 78,57 369,57 0,00 370 79 291 339 370 31 
Bölcsödei 
II/3 291 0,00 291,00 78,57 370 291 50% 

145,5
0 145,50 39,29 184,79 0,00 185 39 146 182 185 3 

Bölcsödei 
III/3 291 0,00 291,00 78,57 370 291 50% 

145,5
0 145,50 39,29 184,79 0,00 185 39 146 182 185 3 

Bölcsödei 
IV/3 291 0,00 291,00 78,57 370 291     291,00 78,57 369,57 0,00 370 79 291 314 370 56 
Bölcsödei 
V/3 GYvt 
100% 291 0,00 291,00 78,57 370 291 100% 

291,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Vendég 
étkeztetés 211 155,40 366,45 98,94 465 366     366,45 98,94 465,39 0,00 465 99 366 458 465 7 
Egyéb 
alkalmazott 211 155,40 366,45 98,94 465 366     366,45 98,94 465,39 0,00 465 99 366 458 465 7 
Előfizetéses 
ebéd  245 354,90 599,55 161,88 761 600     599,55 161,88 761,43 0,00 761 162 600 749 761 12 
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                                  Személyi térítési díjak az Gondozási Központban 

2012. 04. 01-től 

 Egy főre jutó jövedelem 

 32 000 Ft 

alatt 

32 001-50 00Ft 

ig 

50001-85.500 Ft-

ig  

85.501 Ft 

 fölött 

Napi háromszori 
étkezés személyi 
térítési díja  
 
 
Önkormányzati 
kedvezmény 

Igazolt jövedelme 

30% 

 

Jövedelemtől 

függően 

456 Ft  

 

 

 

 255 Ft/nap 

 

681 Ft 

 

          

       30 Ft/nap 

711 Ft 

 

 

 

 

Étkezés nélküli 
nappali ellátás 
személyi térítési díja 

10 Ft 10 Ft 20 Ft 20 FT 

A nappali ellátásnál 
kedvezményként az 
önkormányzat 

 

         733 Ft/nap             733 Ft/nap                 723 Ft/nap                723 Ft/nap 

 
 Személyi térítési díj napi egyszeri étkezés igénybe vevőknek                                         

2012. 04. 01-től 
 

 Fizetendő személyi térítési díj 
Egy főre jutó jövedelem  

 

28 500 Ft alatt 

 

28 500-42.750 Ft-ig 

 

 

42.751-85.500 Ft-ig 

 

85.501 Ft-tól 

 

Igazolt jövedelme 

30%-a 

 

Önkormányzati 

kedvezmény jöv. 

30% 

406 Ft/ 

fő/adag 

 

143 Ft/nap 

509 Ft/ 

fő/adag 

 

40 Ft/nap 

 

549 Ft/ 

fő/adag 

 

 

 

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésről az érintetteket értesítse.  
 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 Határid ő: folyamatos  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák az intézményi térítési díjról szóló 
rendelet-tervezetet.  
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A testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 12/2012.(III.23.) önkormányzati 
rendeletét az intézményi térítési díjról, mely a 17/2005.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
3./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési  
     díjainak megállapítása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: minden évben meg kell állapítani, illetve felül kell 
vizsgálni a következő évre vonatkozó művészetoktatási iskolában fizetendő térítési díjakat az 
oktatási törvény alapján. Az előterjesztés tartalmazza a jelenlegi térítési díjakat is. Az elmúlt 
években és a jövőben is a tanulmányi átlagtól függően kell  differenciálni a térítési díjat 
összegének a megállapításakor.  A hangszerhasználati díj a zeneoktatásban résztvevő tanulók 
részére egy tanévre 3.000,-Ft. A fizetendő díjak mértékét a jogszabály határozza meg. A 
térítési díj összege tanévenként, a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának 5-20 %-a. A szakmai feladatra számított folyó kiadás egy tanulóra jutó hányada 
112.200,-Ft, 5-20 %-a = 5.610,-Ft-22.440,-Ft. További szabály, hogy a térítési díj összege egy 
tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív 
hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetén 10, más művészeti 
ág esetén 20 %-a. A feladatellátáshoz biztosított normatíva összege zeneművészeti ág esetén: 
106.533,-Ft, ennek 10 %-a = 10.653,- Ft. A feladatellátáshoz biztosított normatíva összege 
egyéb tanszak /tánc, képzőművészet, dráma / esetén 44.063,-Ft, melynek  20 %-a = 8.815,-Ft. 
A két művészeti ágat tanuló növendékek a második tanszak igénybevételéért tandíjat fizetnek. 
A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra számított folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A szakmai feladatra számított folyó kiadás egy tanulóra 
jutó hányada 112.200-Ft. Néhány tájékoztató adat, a művészetoktatásban 2011/2012. 
tanévben résztvevő tanulók száma: 197 fő az alábbi megoszlás szerint: zeneművészet: 93 fő, 
táncművészet: 49 fő, képzőművészet, grafika: 27 fő, dráma: 28 fő. Hátrányos helyzete miatt 
102 fő térítési díj fizetésére nem kötelezett, 27 fő dupla tanszakos. A következő tanévre 
sávonként 1.000,-Ft emelést javasolnak. A művészetoktatáshoz az  állam által biztosított  
normatíva összegét az önkormányzatnak saját bevételeiből ki kell egészítenie, mivel  az  a 
művészetoktatás fenntartáshoz nem elegendő.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottsági tag: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
A művészetoktatásban résztvevők száma 197 fő, ebből 27 fő dupla szakos, ténylegesen 170 fő 
veszi igénybe a művészetoktatást, ebből 68 fő fizet, ki fizeti meg a többi kiadást? 
 
Antal Lászlóné igazgató: törvény írja elő, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek nem kell 
térítési díjat fizetni a művészetoktatásért.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottsági tag: az önkormányzat vagy az állam fizeti meg? 
 
Antal Lászlóné igazgató: az állam. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: és az önkormányzat, tekintettel arra, hogy az állam által 
biztosított normatíva a költségeket nem fedezi, azt az önkormányzat saját bevételeiből kell 
kiegészítenie. 



 9 

 
Szilágyi László pénzügyi bizottsági tag: csak azért kérdezte, hogy legyenek tisztában a 
helyzettel, 170 fő gyermeklétszámból 68 fő fizet a művészetoktatásért. A fennmaradó részt az 
adófizetők pénzéből teszik hozzá. Nem a gyerekkel van probléma, hanem magával a 
helyzettel, mert akik mentességet kapnak, azokért is fizetni kell valakinek.  
 
Antal Lászlóné igazgató: a szülők ezzel tisztában vannak, alkalmanként tájékoztatják őket. 
Az emelés még jobban meg fogja terhelni a szülőket, így is csak több részletben tudják 
befizetni a díjat.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a művészetoktatási térítési díjakat nem az egy főre 
jutó jövedelem alapján számítják.  
 
Antal Lászlóné igazgató: aki gyermekvédelmi támogatásban részesül, annak jár a mentesség.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem javasolja az emelést, mert csak még jobban megterheli 
a szülőket, akik fizetnek térítési díjat.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a művészetoktatásra normatíva bevételből 10,8 M Ft-ot 
kapnak és 22 M Ft a kiadás, hozzávetőleges számadatok alapján.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottsági tag: ezek szerint 10 M Ft-ot költ az önkormányzat 
művészetoktatásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, ennyit az önkormányzatnak kell hozzátenni a 
művészetoktatáshoz, ezt kompenzálni kell. Nem tudják milyen változások várhatóak a 
művészetoktatási rendszerben.  
 
3 fő érdeklődő megérkezett az ülésre.  
 
Skarupa János Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 129 sz. alatti lakos: felháborító, hogy a 
közmunkások milyen munkát végeztek a Sajó parton. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a napirendi pont megtárgyalásának közepén járnak, kérte, 
várják meg, amíg befejeződik.  
 
Skarupa János Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 129 sz. alatti lakos: ők igyekeztek 
megvédeni, megmenteni a fákat a Sajó parton és a közmunkások letarolták őket, nézzék meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a közmunkások az aljnövényzetet vágták le, de nem nyit 
erről vitát, befejezik a napirendi pont tárgyalását.  
Kérte a testületet, fogadják el a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény térítési díjainak megállapításáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 4 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 45/2012.(III.22.) Kt. határozata a Herman Ottó Általá- 
 nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény té-
 rítési díjainak megállapításáról 
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 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Mű- 
 vészetoktatási Intézmény térítési díjainak megállapításáról  
 szóló előterjesztést.  
 Felelős: aljegyző 
 Határid ő: folyamatos 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák az önkormányzat fenntartásában működő 
iskolában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díj, tandíj és hangszerhasználati díj 
összegéről és kifizetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.  
 
A testület 4 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel nem támogatta az önkormányzat 
fenntartásában működő iskolában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díj, tandíj és 
hangszerhasználati díj összegéről és kifizetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását.  
 
 
Skarupa János Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 129. sz. alatti lakos: ők gondozták a Sajó part 
területét, fákat ültettek, hogy szebbé tegyék és a közmunkások tönkre tették. A fákat 
lehasogatták, kivágták macsétával.  
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: az elmúlt napokba a Sajó 
parton tűz volt, amit ők oltottak el, ha nem tették volna, a kompház is leéghetett volna.  
 
Skarupa János Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 129. sz. alatti lakos: felháborító a munka, ami 
a közmunkások után maradt. Tönkre tették munkájukat, pedig ők próbálják szebbé tenni a 
Sajó partot, gondozni.  
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: sajnos ez több éve tartó 
folyamat, ők fákat ültetnek és a következő évben kivágják őket. Többször jelezte az 
önkormányzat felé a problémát. Gondozzák, rendbe teszik a területet, nevelik a fákat, ennek 
ellenére az önkormányzat minden évben kivezényli a közmunkásokat és tönkreteszik a 
munkájukat. Kb. 50 fát ültettek el, abból 3-4 fa maradt. Arról nem beszélve, hogy a 
közmunkások megjelenése után végig rabolják az összes kertet a Sajó parton. Kérte, kerítsék 
le a területet, ők ápolni fogják, gondozni. Az önkormányzatnak is lesz kulcsa hozzá, akkor 
mennek, amikor akarnak. Sérelmezte, hogy az általuk végzett munkát semmibe veszik. Sokat 
járnak a természetbe gyermekeivel együtt, természetszerető emberek.  
 
Skarupa János Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 129. sz. alatti lakos: a legnagyobb probléma, 
hogy a közmunkások tevékenységét senki nem felügyeli.  
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: a közmunkások őt vonták 
felelősségre, hogy mit keres ott. Ők szerettek volna tenni azért, hogy szebb legyen a Sajó part, 
de mindent tönkre tettek. Sérelmezte, hogy nem kérdezték meg az ott lakókat, nem kérték ki 
véleményüket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: senkinek nem áll érdekében kárt okozni az ott lakóknak. 
Személyesen ő volt tegnap a területen. A fákat tőben vágták ki és csak bokrokat szedtek ki, 
egy-egy fát meghagytak, ami életképes volt. Csak a bokrokat, aprítékokat szedték ki a fák 
mellől. Hagytak meg fákat, nem tarolták le az egész területet. Nem kárt akartak okozni az ott 
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lakóknak, csak rendbe akarták tenni a területet. Ezt a területet lekeríteni nem lehet. Az ülést 
követően le fog menni a Sajó partra és megnézi. A városüzemeltetés vezetője szabadságon 
van, de Matusz Istvánnal, a helyettesével személyesen mennek le a Sajó partra. Számára az 
kétséges, hogy a kertekből, hogyan kerül a partra a levágott tuja és egyéb szemét, amit 
elégetnek. Véleménye szerint nem ez a békés megoldás. Nincs rossz szándék az 
önkormányzat részéről.  
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: nincs ideje a fáknak 
megnőni, mert évről-évre kivágják, amit ültetnek. Csak azzal védhetnék meg a területet, ha 
lekerítik. Nincs a településnek parkosított területe. Erre a részre, akár padokat is 
elhelyezhetnének. Ők tenni szeretnének valamit, fákat ültetni, ehhez kérik a segítséget.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem először fordult elő a probléma? 
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: már többször, de 
korábban is szóvá tették.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: az önkormányzat tulajdonában van más terület is, amit a 
közmunkások rendbe tesznek? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, a közterületek, földutak, Sajó part. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ki irányítja a munkálatokat? Az apríték begyűjtése fontos 
feladat. Jó lenne, ha a lakosságtól is be tudnák gyűjteni az aprítékot. Ahhoz, hogy a 
közmunkások jó munkát végezzenek, egy irányító kell melléjük. Ne várják el, hogy mindent a 
kormány vállaljon, az önkormányzatnak is tenni kell érte.  
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: ahol régen járt a komp, ott 
kb. 50 autónyi gally van, azt kellene onnan elszállítani, mert nem lehet közlekedni tőle. Még 
vágni sem kell, csak össze kell szedni. Nem kisajátítani szeretnék a területet, hanem segíteni 
szeretnének.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha egy fából 20 gally áll ki, akkor azokat le kell vágni, 
akkor lesz szép a fa.  
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: nagyon sok fát kivágtak, 
akácfát, nyárfát. Évről-évre küzdenek és újra ültetik.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a gallyakat le kell vágni ahhoz, hogy rendezett legyen a Sajó 
part. Nem akartak rosszat. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: köszönetet mondott az ott lakóknak a tűzoltásban 
végzett munkáért. Nem érti, miért nem hatalmaznak fel valakit arra, aki megmondja, mely 
fákat lehet kivágni. A városüzemeltetés vezetője bízza meg Csiger Gábort, nézzék meg 
együtt, mit lehet kivágni és e szerint végezzék a munkát. Ne más döntse el, hogy kivágják-e 
azt a fát, amit az ott lakók ültettek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: semmi akadálya. Megköszönte, hogy fákat ültetnek, de ez a 
terület az önkormányzaté, egyeztetni kellett volna ezzel kapcsolatban. Ha tudomásuk lett 
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volna az ültetésről, akkor ők is egyeztettek volna az ott lakókkal. Be kellett volna tartani a 
fontossági sorrendet.  
 
Csiger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: végig ültették az út szélét 
fákkal, de kettő maradt belőle, hosszú évek munkáját tették tönkre.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy egyeztessenek.  
 
Skarupa János Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 129. sz. alatti lakos: megköszönte, hogy 
meghallgatták.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a testületi ülést követően lemennek a Sajó partra.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az a probléma, hogy irányító nélkül dolgoznak a 
közmunkások. Ha nincs, aki irányítja a tevékenységet, abból jó munka nem származik.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: sehol nincs irányító, ilyen személyt nem kapnak. Nem 
állíthatja melléjük a városüzemeltetésnél alkalmazott villanyszerelőt irányítónak.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: akkor az önkormányzat jelezze az illetékes 
személynek, hogy szükség van irányítóra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem kapnak erre személyt, a programban 4 főt alkalmaztak, 
ebből 2 fő fűt, 2 fő aprítékot gyűjt.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ha jó munkát akarnak végezni, az önkormányzatnak kell 
megoldani. Az állam nem fog mindent kifizetni, az önkormányzatnak is hozzá kell járulni a 
programhoz, ne mindent az államtól várjanak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem vágtak ki olyan fákat, amelyeket nem lehetett volna. 
Azok a fák, amelyek derékba voltak vágva, nem a közmunkások vágták ki, mert ő látta, hogy 
nem így dolgoztak. A közmunkások Sajó parton való tevékenységéből mindig vita van. Az ott 
lakóknak sem kellene kihordani a kertekből a gazt, szemetet és ott elégetni. Ez az 
önkormányzat területe, itt dolgozhatnak a közmunkások. Sajnos számos rossz tapasztalat 
alapján alakult ki, hogy nem tetszik az ott lakóknak, ha a közmunkások a kertek végén 
dolgoznak.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: javasolta, ha az önkormányzat nagyobb munkát végez a 
területen, értesítsék az ott lakókat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat saját területét úgy teszi rendbe, ahogy 
szeretné.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ez a terület nem csak az önkormányzaté, közterület.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem, az önkormányzat területe. Ültetés előtt, egyeztetni 
kellett volna velük.  
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Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem fogadták el a művészeti oktatásért fizetendő térítési 
díj, tandíj és hangszerhasználati díj összegéről és kifizetéséről szóló rendelet-tervezetet. Kérte, 
hogy a 2. § rendelkezését támogassák, mert a Városgondnokság megszűnt, vezessék át.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a Városgondnokság megszűnése az alapító okirat 
módosításával egyidejűleg nem kerül átvezetésre?  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem, ebben a rendeletben még szerepel, ezért  kell 
dönteni erről.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a rendelet-tervezetben szereplő 2. § 
rendelkezését.  
 
A testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 13/2012.(III.23.) önkormányzati 
rendeletét, mely a fenntartásában működő iskolában a művészeti oktatásért fizetendő 
térítési díj, tandíj és hangszerhasználati díj összegéről és kifizetéséről szóló  6/2007.(IV.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
4./ 2012/2013. tanítási, illetve nevelési évben indítható osztályok, csoportok számának  
     meghatározása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a közoktatásról szóló törvényben foglaltak szerint a 
fenntartó meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis 
osztályok, csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Az 
első osztályosok beiratkozása minden év április utolsó napjaiban történik. A Nevelési 
Tanácsadó és a szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálatai még nem zajlottak le, azok 
folyamatban vannak. Az óvodák, illetve az iskola is csak tájékoztató adatokat tudott 
rendelkezésükre bocsátani. A Fekete István Óvodából 30 fő megy első osztályba a 2012/2013. 
tanévben. A Herman Ottó Általános Iskolába 19 fő / 1 gyermeket kell 2 főnek számítani/, a 
Benedek Elek Tagiskolába 1 fő, Miskolcra, Felsőzsolcára 7 fő. 3 gyermek szakértői vizsgálata 
még folyamatban van. A 2. Óvodából 33 fő megy első osztályba. A Herman Ottó Általános 
Iskolába 2 fő, a Benedek Elek Tagiskolába 28 fő /ebből 5 főt még vizsgál a szakértői 
bizottság, így valószínű, hogy az osztálylétszám számításánál 2 főnek fognak számítani/, 
Sajóládra 3 fő. Az iskola tájékoztatása alapján a Herman Ottó Általános Iskolába 5 fő osztályt 
ismétel, a Benedek Elek Tagiskolába 2 fő osztályt ismétel. Valamennyi osztályismétlő az 
osztálylétszám számításánál 2 főnek számít. Az adatok alapján 60 fő kezdi meg tanulmányait 
Alsózsolcán a 2012/2013. tanévben. A 60 fő statisztikai létszám alapján 74 fő / tekintettel 
arra, hogy 14 főt kell az osztálylétszám számításánál 2 főnek számítani./ A közoktatási 
törvény előírásai szerint 1-4 évfolyamon a maximális létszám 26 fő, mely a fenntartó 
hozzájárulásával 20  %-kal /32 fő/ , illetve, ha oktatásszervezési okok indokolják további 10 
%-kal  /34 fő/ túlléphető. Javasolta, hogy a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 3 első osztályt indítson a 2012/2013. tanévben.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: melyik iskolában indítanak két osztályt? 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem szeretnék meghatározni, hogy melyik intézményben 
hány osztályt indítanak. Előzetes felmérés alapján a Benedek Elek iskolába többen 
szeretnének jelentkezni.  
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Antal Lászlóné igazgató: a Fekete István óvodából 7 fő megy Miskolc, Felsőzsolcára. A 7 
gyermekből egy gyermek már biztos, hogy a Herman Ottó iskolába jelentkezik. Több 
alkalommal szerveznek bemutatókat a szülők és gyermekek részére. Minden szülőt 
megkeresnek, aki Miskolcra szeretné beíratni gyermekét. Az a tapasztalat, hogy hiába ígérnek 
bármit, nem elég. Az a döntő, hogy lesz-e cigány gyerek az osztályba, vagy nem. A negyedik 
osztálytól kötelező lesz az angol és a tankönyvet kötelező lesz megvásárolni, így várható 
visszatartó erő. Szeretnének olyan osztályt indítani, ami angol-informatika szakos, amivel 
meg tudnák győzni a szülőket. Kérte, ne döntsenek arról, hogy melyik iskolában hány osztály 
induljon.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a tájékoztató adatok alapján még nem tudják pontosan 
meghatározni, hogy milyen intézményben hány osztály fog indulni.  
 
Antal Lászlóné igazgató: sok a bizonytalan tényező.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: hely van az intézményekben? 
 
Antal Lászlóné igazgató: igen. Általában azok a gyerekek mennek Miskolcra, akiknek 
testvérük már oda jár. Az egyházi iskolákban nincsenek cigányok, ezért inkább oda íratják a 
gyerekeket.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző:  akinek testvére már Miskolcra jár, az valószínű, hogy  
nem fogja Alsózsolcára beíratni gyermekét, hanem a másik gyermeket is oda viszi, ahol a 
nagyobb testvér tanul.  
 
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: az óvodai szülői értekezleten Csiger Gábor 
népszerűsítette érveit a cigányok ellen, ami nagyon kellemetlen volt, nem jutott szóhoz senki, 
hiába próbálták menteni, ami menthető.  
 
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: Csiger Gábor már a 
várospolitikai fórumon is felszólalt, innen indult a szülők befolyásolása. A cigányokkal meg 
kell tanulni együtt élni. Négy osztály távozik, 2 osztály a Herman Ottó iskolából, 2 osztály a 
Benedek Elek iskolából. Ha csak 3 osztályt indítanak, nevelőket kell elbocsátani.  Bizottsági 
ülésen hosszasan tárgyalták az előterjesztést, de elfogadásra javasolják a testületnek. A 
végleges létszámot a beiratkozás után látják. Hátha meggondolják a szülők, vagy család 
költözik a településre. Fogadják el a javaslatot, indítsanak három első osztályt és térjenek 
vissza májusban, vagy júniusban a tárgyalására.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a gyerekek száma évről-évre csökken.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem akar pedagógus elbocsátást, erre nem gondolt, amikor 
két osztály indítását javasolta, de ha két főnek számít egy gyermek, akkor gondolják át.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: térjenek vissza a téma tárgyalására a beiratkozás 
után. Támogassák a három első osztály indítását, még bármi változhat.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: ilyenkor mindig csak keretszámokat szavaznak és 
később döntenek az osztályok, csoportok számáról.  
 



 15 

Marcsikné Orosz Emese aljegyző: két osztályt nem indíthatnak, mert az olyan magas 
osztálylétszámot eredményezne, amely  nem felel meg a törvényi előírásnak. Az adatok 
alapján három első osztály indítása szükséges.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a 19 fős létszám hogyan tevődik össze? 
 
Antal Lászlóné igazgató: még nem tudják, 30 gyermek közül kb. 15-16 gyerek magyar, így 
19 főből 10 gyermek cigány.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: elmúlt évben hány gyermek indult első osztályba? 
 
Antal Lászlóné igazgató: 28 fő a Herman Ottó iskolába és 20 fő a Benedek Elek iskolába, 
ami a statisztikai létszámadatokat figyelembe véve maximális.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem érti, miért kell azokat a gyerekeket betenni normál 
osztályba, akiket 2 főnek kell számítani? 
 
Antal Lászlóné igazgató: a törvény ezt írja elő. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző:  véleménye szerint nem a pedagógusokkal van 
problémája a szülőknek, hanem elgondolkodnak az osztályban kialakuló arányokon.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el az előterjesztést.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 46/2012.(III.22.) Kt. határozata a 2012/2013. tanítási,  
 illetve nevelési évben indítható osztályok, csoportok  
 számának meghatározásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a 2012/2013. tanítási, illetve nevelési évben  
 indítható osztályok, csoportok számának meghatározásáról  
 szóló előterjesztést, mely alapján a Herman Ottó Általános  
 Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  3 első  
 osztályt indít  a 2012/2013. tanévben. 
 A testület felhívja az aljegyző figyelmét arra, hogy a dön- 
 tésről az intézmény igazgatóját értesítse.  
 Felelős: aljegyző, igazgató 
 Határid ő: 2012. április 30. 
 
 
5./ Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a közbeszerzésekről szóló törvényt a 2003. évi megalkotása 
óta több alkalommal módosította az Országgyűlés és hatályon kívül helyezésével megalkotta 
a 2011. évi CVIII törvényt, amely teljesen új szerkezetben tartalmazza a közbeszerzésekre 
vonatkozó előírásokat. A törvény rendelkezései alapján az Önkormányzatoknak ill. 
közbeszerzésre kötelezetteknek Közbeszerzési szabályzatban kell rögzíteniük a közbeszerzési 
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eljárásaik rendjét. A jelenlegi jogszabályi előírások figyelembevételével elkészítették a 
Közbeszerzési Szabályzat tervezetét, amelyben az előírt közösségi és nemzeti értékhatárok 
feletti beszerzéseket kell szabályozni. Az értékhatárok alatti beszerzésekre belső szabályzatot 
kell majd készíteni, amit egyébként is szükségessé tesz az intézmények pénzügyi elszámolási 
rendjében bekövetkezett változás, mely átvezetése jelenleg is folyamatban van. Az elkészített 
Közbeszerzési szabályzat mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak és az UNIÓ-s 
eljárásokat is tartalmazza. 
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta a szabályzatot és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a közbeszerzési szabályzatot.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 47/2012.(III.22.) Kt. határozata közbeszerzési szabály- 
 zat elfogadásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatot.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos 
 
 
6./ Közbeszerzési terv elfogadása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a képviselő-testület elfogadta a 2012. évi költségvetést. A 
törvény előírása szerint minden évben el kell készíteni a Közbeszerzési tervet. Jelenleg nincs 
folyamatban olyan adott értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházásuk, beszerzésük, melyet 
a Közbeszerzési tervben szerepeltetni kellene, ezért az nemleges. Ha év közben értékhatárt 
meghaladó összegű pályázatot nyer az önkormányzat, vagy közbeszerzést érintő kiadást 
tervez, a testület majd dönt a tétel közbeszerzési tervbe való felvételéről.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az előterjesztést.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 48/2012.(III.22.) Kt. határozata közbeszerzési terv 
 elfogadásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2012. évi közbeszerzési terve nemleges.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos 
 



 17 

 
7./ Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása  
 

Zsiros Sándorné polgármester: jogszabályi változás következtében tájékoztatni kell a 
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan a jogszabályokban meghatározottak 
szerinti saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható alakulásáról. Pontos számadatokat senki nem tud mondani az 
adóból származó bevételekről, vagyonértékesítést nem terveznek, így csak körülbelüli, 
tervezett  értékeket határoztak meg. A kötvény összegénél a jelenlegi kamat és a jelenlegi 
árfolyam függvényében terveztek.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: jaj annak a világnak, aki ilyen adatok alapján 
próbál tervezni, mert az önkormányzatok ilyen adatot nem tudnak előre meghatározni. A helyi 
adóbevétel a 230 M Ft-ot nem haladta meg és ennél jóval többet terveztek. Számára 
érthetetlen és komolytalan a feladat. Nem látja értelmét, hogy miért kell dönteni előre nem 
látható összegekről. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, támogassák a határozati javaslatot.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 49/2012.(III.22.) Kt. határozata adósságot keletkeztető  
 ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapí- 
 tásáról 

  
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban 
foglaltak szerint állapítja meg: 

 
1. Az Önkormányzat saját bevételei 

Ezer forint 
Bevétel megnevezése 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 

 
Helyi adóból származó bevételek 256.144 250.000 250.000 250.000 
Önkormányzati vagyon  és az 
önkormányzati vagyon értékesítéséből 
és hasznosításából származó bevétel 

4.412 4.500 4.600 4.700 

Osztalék, koncessziós díj és a 
hozambevétel 

0 0 0 0 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedésből származó 
bevétel 

0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4.000 4.000 4.000 4.000 
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 

0 0 0 0 

Összesen: 264.556 258.500 258.600 258.700 
 
2. A Képviselő-testület 2012. évre vonatkozóan újabb adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött. 
 
3. Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség  
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Adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségek 

 
2012 év 

 
2013 év 

 
2014 év 

 
2015 év 

 
„Alsózsolca 2022” kötvény  59.607 59.607 59.607 59.607 
Összesen: 59.607 59.607 59.607 59.607 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: ütemezés szerint 
 
 
8./ Belső ellenőrzési terv módosítása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a képviselő-testület korábban döntött a 2012. évi belső 
ellenőrzési tervéről. A tervben a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által végzendő belső 
ellenőrzési feladatként került meghatározásra a Racionalizálási lehetőségek vizsgálata a 2. 
Óvoda, illetve a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában. A társulás munkatársai 
tájékoztattak, hogy az ellenőrzés  közoktatási szakértői képesítés, illetve erre vonatkozó 
ismeretek nélkül nem teljesíthető. A társulás belső ellenőrzési egységének munkatársai 
azonban ilyen jellegű képesítéssel nem rendelkeznek, illetve közoktatási szakértői feladatokat 
belső ellenőrzés keretében nem láthatnak el. A fentiek miatt kérték, hogy járuljanak hozzá a 
belső ellenőrzési terv módosításához úgy, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által 
elvégzendő ellenőrzési feladat a két intézmény munkaügyi ellenőrzésére / alkalmazási 
dokumentumok, besorolások, jubileumi jutalmak, szabadságok, stb./ terjedjen ki, amely az 
intézmény szabályszerű működését hivatott támogatni. A belső ellenőrzési feladatellátásról 
szóló társulási együttműködési megállapodás alapján lehetőség van az éves ellenőrzési terv 
módosítására bármelyik fél kezdeményezésére. A társulás által javasolt tervezett revizori 
napok száma intézményenként 5-5 nap. Kérte, járuljanak hozzá a belső ellenőrzési terv 
módosításához.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: fizetni kell az ellenőrzésért? 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a kistérség már végzett ellenőrzést erre vonatkozóan.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a konyhát ellenőrizte.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: az óvodát nem? 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a kistérség a központi normatívából finanszírozza az 
ellenőrzést.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: így nem kell érte fizetni.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
Valójában az ellenőrzésért nem fizet az önkormányzat, de az államnak pénzbe kerül. A 
kistérség végez belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál, de az önkormányzat 
alkalmazott belső ellenőrt. Az ellenőrzés során 80 órát tölt el egy ellenőr azzal, hogy a két 
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óvodát megvizsgálja. Véleménye szerint erre nincs szükség, nem látja értelmét annak, hogy 
idegenek mondják meg, mit, hogyan kell csinálni.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az ellenőrzésből mindig tanulnak, jó, ha van kontroll. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a mai világban mindenért fizetni kell, ezért is, csak 
nem közvetlenül az önkormányzatnak.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ennek a társulásnak évek óta tagja az önkormányzat, így 
az ellenőrzés közvetlenül nem kerül pénzbe. Az önkormányzat nem végzett munkaügyi 
ellenőrzést az óvodákban, ezért lenne jó, ha megtörténne. Ha az ellenőrzés előre visz, akkor 
mindenképpen jó, hisz az óvodavezetés illetve az önkormányzat munkáját is segíti. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: bízik a két óvoda vezetőjében, hogy alkalmasak a 
feladat ellátására. Mondják meg ők, hogy kell-e ellenőrzés, vagy nem. 
 
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: a kontroll miatt fontos az ellenőrzés. A törvényi 
változásokat követően jó, ha felsőbb ellenőrzés alkalmával áttekintik a dokumentumokat. Ők 
is emberek, tévedhetnek. Sokszor a törvény sem egyértelmű, jó, ha van visszajelzés, hogy jól 
csinálják-e a feladatokat.  
 
Antal Lászlóné igazgató: a jó szándékú, segítő ellenőrzés, mindig jó.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a felszólalásával a felháborodását szerette volna 
kifejezni az utókor számára. Támogatni fogják, de nem látja értelmét. Kérte, hogy az 
ellenőrzés eredményéről néhány szóban tájékoztassák a testületet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az eredményről tájékoztatni fogják a képviselőket. Kérte, 
fogadják el az előterjesztést.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 50/2012.(III.22.) Kt. határozata a 2012. évi belső elle- 
 nőrzési ütemterv módosításáról   
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 módosítja a 181/2011.(X.06.) Kt. határozatát az alábbiak 
 szerint:  
 2012. évben a Fekete István Óvoda és Bölcsőde és a 2. Sz.  
 Napköziotthonos Óvoda belső ellenőrzési feladatként került  
 meghatározásra a Racionalizálási lehetőségek vizsgálata,  
 mely helyett működésének munkaügyi ellenőrzését  
 (alkalmazási dokumentumok, besorolások, jubileumi  
 jutalmak, szabadságok, stb.) a Miskolci Kistérség Többcélú  
 Társulás belső ellenőrzési egysége végzi.  
 A határozat további rendelkezései érvényben maradnak.  
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek 
 megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.  
 Felelős: jegyző, belső ellenőr 
 Határid ő: 2012. december 31.   



 20 

 
9./ „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések” c. pályázat benyújtása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az elmúlt hetekben megjelent a 4/2012.(III.01.) BM 
rendelet, mely pályázati lehetőséget nyújt „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések” 
megvalósítására. Miután már az elmúlt évben előkészítették a települési térfigyelő rendszer 
kialakítását, erre tudnának pályázatot benyújtani. Elkészült az elképzelés, mely pontokra 
kellene térfigyelő kamerát elhelyezni, összesen 13 pontot jelöltek ki, melyről egyeztettek a 
rendőrséggel. Még nem tudják, mennyi kamera fér bele a 10 M Ft-ba, lehet hogy több ponton 
tudnak elhelyezni, lehet, hogy kevesebb. A jövő évtől lehetőség lesz arra, hogy az 
önkormányzatok térfigyelő kamerák működtetéséhez  embereket alkalmazzanak. A térfigyelő 
kamerák elhelyezését az alábbi pontokra javasolják: felüljáró, Kossuth út-Kassai út 
kereszteződése, Deák Ferenc út-Kassai út iskola, Fekete István út, Polgármesteri Hivatal, 
temető, 2. óvoda, magtár-sportcsarnok-iskola, Jókai út-Tanács út kereszteződése, Ifjúság út-
Johanna út kereszteződése, Akác út-Kossuth L. út kereszteződése, Kossuth L. út, Kompház, 
Deák F. út. A későbbiekben ez bővíthető. Az elnyerhető támogatás 10 M Ft (20 % önrészt kell 
hozzá biztosítani). Ezt a kedvező lehetőséget ki kell használni, ezért kérte a testület 
hozzájárulását a pályázat benyújtásához és a szükséges önrész (max. 2 M Ft) biztosításához, 
melyre fedezetet a 2011. évi pénzmaradvány (a 2012. évi költségvetés tartalék kerete) biztosít. 
A fejlesztés pontos összege még nem ismert, erről a pályázati anyag összeállítása után tudja 
majd tájékoztatni a testületet. A beadási határidő: április 2.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: el kell kezdeni a térfigyelő kamerák kiépítését, 
támogatta a pályázat benyújtását.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a szakértő tájékoztatása alapján célszerűbb lenne az 
önkormányzat épületébe elhelyezni a központot, ami felügyelet alatt van. Ha 24 órás szolgálat 
működne, akkor is lehetőség lenne arra, hogy a Hivatalban működjön? Korábban a rendőrség 
épületét alakították ki erre a célra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábban a rendőrség parancsnoka a rendőrség épületében 
látta jónak, de nincs akadálya, hogy a Hivatalban ellássák a szolgálatot.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: biztonságosabb a Hivatal, mint a rendőrség épülete.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezek a térfigyelő kamerák nagy látótávolságúak, nem 5 
méter. Kérte, támogassák a pályázat benyújtását.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 51/2012.(III.22.) Kt. határozata a „Közbiztonság növe- 
 lését szolgáló fejlesztések” c. pályázat benyújtásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések” 
 c. pályázat benyújtását.  
 Az elnyerhető támogatás 10 M Ft, melyhez 20 % önrészt 
 biztosít, max. 2 M Ft összegben. Az önerő fedezetét a 2012.  
 évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a pályázatot határidőre nyújtsa be.  
 Felelős: polgármester  
 Határid ő: 2012. április 2.  
 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a kábeltelevízió képújságáról levették az orvosi 
rendelések időpontjait. Javasolta, hogy a település több pontján helyezzenek el hirdető 
táblákat, mert nem állapot, hogy villanyoszlopokra tűzik a hirdetéseket. Internet 
szolgáltatással nem minden állampolgár rendelkezik. 
Felvetette az önkormányzati parkoló világítását. A településen mindenhol csökkentették a 
közvilágítást, de a parkolóban mindkét lámpa világít. Teljesen felesleges az üres parkolót 
világítani és ezért fizetni.  
Szerette volna, ha Alsózsolca város címerét használnák és megismernék a fiatalok, mert nem 
tudják, mit ábrázol a címer. Kérelmet írt polgármester asszony részére, hogy a polgárőrség 
használhassa a címert. Megkapta az elutasító válaszlevelet, mely szerint nem szerepelt aláírási 
cím a kérelmében. Azzal indokolták, hogy a kérelem nem az arra jogosult személytől 
származik, mert ő a polgárőr egyesület nevében nem kérhette volna. Ő nem a polgárőrség 
nevében akart intézkedni, ez egy ötlet volt, hogy a polgárőrség telefonszáma mellett a címer is 
megjelenjen. Mivel a címer használata polgármesteri engedélyhez van kötve, ezért írta a 
kérelmet. Polgármester asszony arra hivatkozott, hogy a lakosság számára megtévesztő, 
félrevezethető lenne a címer ily módon történő használata. Amihez nem kell engedély az nem 
megtévesztő, így nyilvánvaló polgármester asszony szavának engedve, levágta a címert a 
polgárőrség telefonszáma mellől. Mint képviselő az a feladatuk, hogy minél több döntést 
hozzanak, ami erősíti saját intézkedésüket. A polgárőrök ellenszolgáltatás nélkül végzik 
munkájukat, sőt, még tagdíjat is fizetnek, mert az önkormányzat által nyújtott támogatás még 
az üzemanyagra sem elég. Tiszteletdíjából is támogatja a polgárőrséget. Az önkormányzat 
nem járul hozzá sem anyagilag, sem lelkileg a polgárőrség támogatásához. Akihez eljutott a 
telefonszám, megkérte, hogy vágják le róla a címert.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő úr próbálja saját szempontjából nézni, ha 
magánemberként írta a kérelmet, ezzel visszaélni nem lehet. A polgárőrség a reklámját, saját 
maga kell, hogy intézze. Hivatalból nem tehetett mást, minthogy elutasítja a kérelmet. Akkor 
lenne elfogadható, hogyha a polgárőrség logója is szerepelne a kártyán. Véleménye szerint a 
polgárőrség telefonszáma mellé, a polgárőrség logóját kellett volna tenni. Ha a polgárőrség 
reklámozni szeretné magát, akkor saját magának kell megtennie, saját logójukat használva.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ez csak egy telefonszám, semmit nem kell 
belemagyarázni, inkább köszönet illetné meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a polgárőrség elérhetősége megjelent a helyi újságban, 
szintén megjelent az orvosi ügyelet, orvosi rendelő nyitva tartása. Aki fontosnak tartotta, 
eltette. Ha képviselő úr úgy gondolta, hogy megcsináltatja a kártyát, szíve joga, de ha a 
polgárőrség nevében tette, akkor egyeztetni kell.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ez csak egy telefonszám, nem több, nem kevesebb.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: kinél csörög a telefonszám? 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az éppen szolgálatot teljesítő polgárőrnél csörög.  
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Zsiros Sándorné polgármester: okafogyott a kérelem, mert hozzájárulás nélkül is elkészült a 
kártya.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: hány darab készült belőle? 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: egy, amelyről levágta a logót.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: miért nem a polgárőrség logóját tették a telefonszám 
mellé? A polgárőrség telefonszáma mellé, a polgárőrség logója illik.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a polgárőrség nem az önkormányzaté, miért lenne a 
telefonszám mellett az önkormányzat címere. Másnak a címerét nem lehet használni. Ez 
alapján a FIDESZ logóját is mellé tehették volna.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ne az önkormányzat címerét, hanem a polgárőrség 
logóját tegyék a telefonszám mellé.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Alsózsolca címerét szerette volna megismertetni.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: sérelmezte, hogy nagyon sok a szemét a Széchenyi 
úton. Találkozott a roma nemzetiségi önkormányzat elnökével, akitől segítséget szeretett 
volna kérni, hogy közösen mindenki a saját háza előtt és a közterületen szedje össze a 
szemetet. Szerette volna, hogy a magyarok és a cigányok összefogjanak. Segítség helyett, 
majdnem lerohanták, hogy ez nem az ő feladatuk, hanem az önkormányzaté, azért vannak 
közmunkások, hogy rendbe tegyék a területet. Saját háza telkén és háza előtt mindenkinek 
rendben kell tartani a területet. Húsz percig próbálta meggyőzni, de nem sikerült, nem 
hajlandó részt venni a tevékenységben. Kérte a polgármester segítségét, hogy legyenek 
ráhatással az elnökre, hogy ne zárkózzon el minden segítségnyújtástól. Milyen lehetőség van, 
hogy a roma nemzetiségi önkormányzatot munkára foghassák.  
Örül a térfigyelő kamerák elhelyezésének.  
Érdeklődött, hogy mikor kezdik el az ellenőrzéseket.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az ellenőrzés folyamatos, bármikor ellenőrizhetnek, nincs 
akadálya.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: rá kell venni a lakosságot, hogy takarítsanak. A 
boltok közelébe helyezzenek el szemeteseket, mert belefulladnak a szemétbe. Tudja, hogy 
kevés a közmunkás, de akik az aprítékot gyűjtik, összeszedhetnék a szemetet is egyidejűleg.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: mindenki szedje össze a háza előtt lévő szemetet.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: vannak üres telkek, ahol nagyon sok a szemét. 
Sikerült szerveznie egy csapatot, akikkel közösen szombaton két órakor szemetet gyűjtenek. 
Össze kell fogni, együtt kell tenni valamit. Mindenki részére kesztyűt fog biztosítani. A roma 
nemzetiségi önkormányzat elnöke azt mondta, hogy majd a Föld Napján az önkormányzat 
gyűjti össze a szemetet.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a Bartók Béla úton is van egy üres porta, oda hordják a 
szemetet.  



 23 

 
Zsiros Sándorné polgármester: arra kell rávenni a lakosságot, hogy mindenki maga tegye 
rendbe a saját környezetét, nem a közmunkásokra kell várni, mert nincs.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: tudomása van-e a lakosságnak arról, hogy a kertekből 
származó aprítékot vihetik-e valahová? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: egy terület lenne a Vadadi Fülöp Csaba mögötti rész. Jó 
szándékkal sem tudják hová vitetni, mert bárhová jelölnék ki a helyét, abból probléma lenne.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: az a terület az önkormányzaté? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen. Még nem tudják, hogy fog működni az aprítékolás, 
csak később fogják látni.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a település külső területén kellene egy helyet kijelölni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: hol? 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem megoldás, mert ami éghető, azt elvinnék, a 
többit meggyújtanák.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kis teherautóval nem lehet aprítékot szállítani, ennek 
költsége van. Az a probléma, hogy elérhető közelségben nincs terület. A házgyári úton van az 
önkormányzatnak területe, de ha őrizetlenül hagynák, akkor pár napon belül ott olyan szemét 
gyűlik össze. Ezt csak szervezett formában működhetne.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a Nevelőotthon mögötti rész? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezen a területen akárki felgyújthatja.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: meg kell venni készen az aprítékot.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem ez a program lényege.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az apríték készítésének beállítása sem egyszerű. Ha túl 
vékony nem jó, azzal fűteni nem lehet, ha túl vastag nem viszi be. Már olcsón lehet aprítékot 
vásárolni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, olcsón meg lehet vásárolni az aprítékot, de a program 
feltételeinek eleget kell tenni. Négy embert tudnak foglalkoztatni, akik begyűjtik az aprítékot. 
Az apríték szállításával lesz problémájuk. A két tároló hamar meg fog telni.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nála is van egy aprítékoló gép, a tulajdonosa kamionnal 
hordja az aprítékot gyártani. Kis tételben nem éri meg ezzel foglalkozni. Egy nagy rakatból, 
csak kevés apríték lesz.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Nevelőotthon alatti terület bérbe van adva? 
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Zsiros Sándorné polgármester: a jobb oldali rész nem, a bal oldali részt Gulyás István 
megállapodás alapján a levágott fűért cserébe rendbe tartja. Orosz Eleknek van még ott egy 
területe.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a TOR-TÚRA rendezvény bevétele fedezte a 
kiadásokat? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: 298 e Ft volt a kiadás és 302 e Ft a bevétel. Első alkalommal 
rendezték meg, véleménye szerint jól sikerült. Jövőre esetleg gondolkodhatnak azon, hogy 
bővítik. Az a cél, hogy megfizethető legyen a részt vevőknek. Megköszönte az intézmények 
dolgozóinak és képviselőknek segítségét, közreműködését a program lebonyolításában.  
 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 10 óra 20 
perckor bezárta. 
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               Zsiros Sándorné                                                        Marcsikné Orosz Emese  
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