
6/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,  
               mely 2012. április 26-án 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr.  
             Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J.  
                        Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz  
                        Emese aljegyző 
                        /a jelenlévő képviselők száma 9 fő/  
 
Meghívottként jelen van: Győrffi György könyvvizsgáló, Parádi Julianna Városüzemeltetés 
vezető, Szabóné Bán Mária igazgató-helyettes, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, 
Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház 
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Kerezsi Gábor belső ellenőr, 
Flaskó Endréné gazdasági vezető  
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket, könyvvizsgáló urat. Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra. A Pénzügyi bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt 
ezért kérte, hogy tárgyalják meg a 2./, 3./, 5./, 6./, 7./, 8./, 10./ napirendi pontokhoz tartozó 
előterjesztéseket a bizottság előzetes véleményezése nélkül.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 52/2012.(IV.26.) Kt. határozata napirendi pontok tár- 
 gyalásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
 Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése nélkül is meg- 
 tárgyalja a meghívóban szereplő  2./, 3./, 5./, 6./, 7./, 8./, 10./  
 napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a meghívóban szerepel 4./ napirendi pontként a 
közbeszerzési terv elfogadása. A tervet év elején meghatározták, korábban döntöttek erről, 
változás nem történt, így okafogyottá vált a napirend tárgyalása, ezért indítványozta, hogy 
töröljék.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 53/2012.(IV.26.) Kt. határozata napirendi pont törléséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 törli a meghívóban szereplő 4./ napirendi pont tárgyalását.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra.  
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, mely 
     előterjesztés tartalmazza a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását, valamint a fejlesz- 
     tésekről, beruházásokról szóló előterjesztés megtárgyalását 
     Előadó: polgármester 
3./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a közoktatási  
     intézményekben  végzett  átfogó ellenőrzést  
     Előadó: polgármester 
4./ Önszerveződő közösség pénzügyi támogatása  
     Előadó: polgármester 
5./ Herman Ottó Általános Iskola kérelmének megtárgyalása  
     Előadó: igazgató  
6./ Hulladékszállítási díj módosítása  
     Előadó: polgármester 
7./ Közösségi Ház színházterem vásárokra történő bérbeadása  
     Előadó: Közösségi Ház vezető  
8./ Polgármesteri Hivatal és Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása  
     Előadó: aljegyző  
9./ Szőcs Ferenc Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 34. sz. alatti lakos levele  
     Előadó: polgármester  
10./ Képviselői előterjesztés megtárgyalása  
       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 9 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés végrehajtásáról,  
     mely előterjesztés tartalmazza a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását,  
     valamint a fejlesztésekről, beruházásokról szóló előterjesztés megtárgyalását 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a kiadott anyag részletesen tartalmazza a 2011. évi 
költségvetési végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást, a még szükséges előirányzat 
módosítási és átcsoportosítási javaslatokat és az ehhez kapcsolódó rendelet-tervezeteket.  
 
Győrffi György könyvvizsgáló: a 2011. évi beszámoló elkészítése komoly feladatot rótt az 
önkormányzatra, mert teljesen új rendszerben kellett elkészíteni a jogszabályi változások 
miatt. Sok időt vett igénybe a 2011. évi intézményi szintű zárszámadás elkészítése. Az 
önkormányzati gazdálkodás megfelel a számviteli törvény előírásainak és megbízható, valós 
képet ad. Egy-két esetben előfordult technikai jellegű túllépés. Részletesen írtak, számokkal 



 3 

alátámasztották a 2011. évi zárszámadás adatait, az előterjesztés tartalmazza a képviselő-
testület elé terjesztendő tudnivalókat a gazdálkodásról. Szívesen válaszol a kérdésekre.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: segítséget kért a helyi adóbevételek, túlfizetések, 
hátralékok tényleges alakulásáról. A módosított előirányzatban már a tényleges hátralék 
összege szerepel? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az adók tekintetében a módosított előirányzat azt az 
összeget szerepelteti, ami befolyt. A túlfizetés azt jelenti, hogy vannak olyan cégek, 
magánszemélyek, akiknek visszajárna a befizetett adóból, de nem kéri, marad túlfizetésként 
könyvelve, ez 1,6 M Ft. A hátralék azt jelenti, hogy ennyivel többet kellett volna bevételi 
oldalon teljesíteni. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a módosított előirányzatba nem szerepelt az összeg? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a módosított előirányzat tartalmazza a teljesülést.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a 2011. évi költségvetés a tervezett előirányzatot 
tartalmazza, míg a zárszámadás a teljesülést mutatja.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: távol áll tőle a könyvvizsgálói nyelv, így több 
bizonytalanság merült fel benne. Az elmúlt év azzal kezdődött, hogy a költségvetési hiány 22 
M Ft volt az első rendelet alapján. Kiderült, hogy téves adatszolgáltatás miatt + 21-22 M Ft, 
összesen 44 M Ft a hiány összege. Ezzel szemben a könyvvizsgáló jelentésben 80,5 M Ft 
költségvetési hiány jelenik meg. Ezt követően az év eleji költségvetésben idén 10 M Ft. Azt 
mondtátok, hogy nem a tartalékból finanszírozzák a kiadásokat, hanem a bevételekből. Akkor 
tulajdonképpen nem is hiány? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a költségvetési tervezet tartalmazza az előző évi 
pénzmaradványt, amit tartalékként terveztek- szerepeltettek összege 108. M , kimutatott hiány 
80 M. 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: akkor nem a tartalék összegéből fedezik a hiányt, 
mert ez volt a kikötésük, amikor elfogadták a költségvetést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az évi összes bevétel fedezi az összes kiadást,  úgy 
hogy van még megtakarítás is. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a kötvényből származó bevétel felhasználásakor a 
lakosságot arról tájékoztatták, hogy 2011. évben a működési hiány 80,5 M Ft. A 
beszámolóban és a falugyűlésen is elhangzott, hogy 40 M Ft a hiány összege. Végül mi a 
valós, pontos hiány összege, amivel az elmúlt évben zártak? A tartalékból mennyit fordítottak 
működési hiányra? Csak úgy tudnak dönteni, ha ismerik az összeget.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: júliusban már realizálódott, hogy kevesebb bevételük 
lesz és nem fog teljesülni a költségvetési tervezett bevétel, veszélybe kerülhet a müködés, 
ezért döntöttek a megszorításokról, ennek eredményeként még a háromnegyed év végén 
10.610 e Ft hiány  teljesülése látszott  .  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a költségvetés kezdetére kíváncsi.  
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Flaskó Endréné gazdasági vezető: a 2011. évben önkormányzati szinten a tervezett 
költségvetési  bevétel 958 M Ft, a kötvény nélküli kiadás 952 M Ft, így többletbevétel 5.900 e 
Ft volt. Ha beépítik a kötvény törlesztését, akkor a kiadás 1.002.233 e Ft és 44.044 e Ft hiány 
keletkezik, erre fedezetet biztosít a 130.500 e.Ft pénzmaradvány így a költségvetési tartalék 
86.507 e Ft. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ezt a 44 M Ft működési hiányt, miből finanszírozta 
az önkormányzat? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tervezéskor 44 M Ft a hiány amíg az előzőévi 
pénzmaradvány –tartalékösszegével nem számoltunk a 130 M tartalékból levonva a 44 M Ft –
ot marad a   86 M Ft a tényleges – felhasználható tartalék. Folyamatosan tájékoztatták a 
testületet és megtárgyalták a féléves és háromnegyed éves beszámolókor, az aktuális pénzügyi 
helyzetet, azaz a májusi  adó bevalláskor 30 M Ft adóelmaradás mutatkozott, majd ezzel 
ellenkezőleg a közel eredetileg tervezett adóbevétel teljesülése volt várható. A megszorítások 
következtében év végére még mindig 10.610 e Ft hiány volt várható. Év végére voltak 
feladatelmaradások, mind a bér, mind a dologi kiadásoknál, így egyensúlyba került a bevételi 
és a kiadási oldal.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem erről az időszakról van szó, ő az év elejéről 
érdeklődött.  
 
Flaskó Endréné gazdasági vezető: az előbbiekben részletesen ezt ismertette, az év eleji 
tervezést.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a pénzmaradvány összegéből finanszírozták a 44 M 
Ft működési hiányt?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2011. év elején 130 M Ft volt a tervezett 
pénzmaradvány a bevételi oldalon, ehhez számítandó  a többlet bevétel,   kiadás tekintetében  
ez az összeg fedezetet nyújt a  a tőke törlesztésre és a tartalék összegére. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az év elején, amikor a költségvetést készítik, még nem 
tudják mennyi a valós pénzmaradvány összege. A költségvetés készítésekor a rendelkezésre 
álló adatok alapján számított pénzmaradvánnyal tudnak tervezni. A zárszámadás készítésével 
valós kép alakul ki a pénzmaradvány tekintetében, ekkorra már ismert a feladattal terhelt és a 
szabad pénzmaradvány összege.  
 
8 óra 25 perckor Csöbör Katalin alpolgármester elhagyta az üléstermet 
(a jelenlévő képviselők száma 8 fő)  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem tudja miről szavaznak, így felesleges a 
szavazás.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy mint az előző évben, a költségvetés 
készítésekor, vagy  év közben  közösen beszéljék át a problémás kérdéseket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 130 M Ft pénzmaradvány megjelenik a 
költségvetésben, majd később a könyvvizsgálói jelentésben már 110 M Ft.  
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Flaskó Endréné gazdasági vezető: közben voltak korrekciók a költségvetésben.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: zárszámadáskor 110 M Ft a pénzmaradvány. A 
falugyűlésen a tényleges pénzmaradvány 118 M Ft volt. Nem tudják, mennyi a valóságos 
pénzmaradvány összege, így hogy döntsenek?  
 
Győrffi György könyvvizsgáló: a jogalkotók elvárása, hogy ily módon kell előterjeszteni a 
költségvetési beszámolót. Két fontos fogalom megértése szükséges, a bevétel-kiadás és összes 
bevétel-összes kiadás tisztázása. A bevétel-kiadás azt tartalmazza, ami ténylegesen befolyik a 
adott évben , illetve a működéssel kapcsolatos kiadás. Az összes bevétel-kiadás tartalmazza 
többek között az előző évi várható pénzmaradvány igénybevételét. Kiadás tekintetében a 
hosszú lejáratú hiteltörlesztést is tartalmazza. A kötvény törlesztésére szánt összeget a kiadás 
nem tartalmazza. Egyetért vele, hogy, aki nem jártas a költségvetési szakmában nem minden 
esetben érhető számára a zárszámadás tételei. Érthető az elvárás, hogy úgy legyen bemutatva 
a költségvetés vagy zárszámadás, hogy az érthető legyen mindenki számára. A zárszámadás a 
jelenleg hatályba lévő szabályok szerint készült el. Tulajdonképpen az önkormányzat saját 
pénze az az összeg, amit már mint hiány finanszírozásaként kell bemutatni a rendeletben. 
Lényegében hiány nem volt, meg van a pénz, pozitív évet zárt az önkormányzat, de a törvény 
előírása szerint így kell szerepeltetni. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a működési hiány, amivel év elején számoltak nem a 
többletbevétel miatt nem lett működési hiány. A bevétel tehát fedezte a kiadást.  
 
Győrffi György könyvvizsgáló: a pénzmaradvány fedezte a kiadásokat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az évközi adó voltozások ellenére, év végére a 
megszorítások, valamint a feladatelmaradások miatt került egyensúlyba költségvetés.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a megszorítások már év közbeni állapot volt, ő az év 
eleji állapotról beszél.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tudja, hogy nehéz megérteni, sokszor kerülhet bárki 
gondolkodóba egy-egy kitöltött táblázat értelmezése kapcsán.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha a szakemberek is csak nehezen igazodnak ki a 
rendszerben, akkor ők hogyan értsék meg. Ha a törvény így írja elő és ténylegesen pozitív az 
önkormányzat mérlege, akkor próbálják meg elfogadni, nem tudnak ellene tenni.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a jövőt illetően elképzelhető, hogy nekik való, 
általuk megérthető beszámoló készüljön? 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: de a jogszabály ezt írja elő.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem érti, hogy magasabb szintű törvényről minek 
szavaznak. Elmúlt évben felvetődött, hogy átnézik az önként vállalt feladatokat a hiány miatt. 
Megbeszélték, de nem született döntés. Év közepén derült ki, hogy 37 M Ft iparűzési 
adóhiány van, majd változott. Ha nem tudják pontosan, nem látnak bele a költségvetésbe, 
akkor hogyan tudnának költségcsökkentő javaslatokat mondani? Az iparűzési adónál 128 M 
Ft-ot terveztek, ezzel szemben 111 M Ft teljesült. A beszámolóba nem tértek ki arra, hogyan 
alakult az adóhiány.  
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Marcsikné Orosz Emese aljegyző: folyamatosan nyomon követték az adó alakulását. Az 
eltérő üzleti évet választó cég bevallása alapján először adóbevétel csökkenés volt várható, 
majd a feltöltés kapcsán már az adóbevétel teljesülésére számíthattak, a tényleges teljesülés 
tartalmazza a túlfizetést és az előírt adóhátralék alakulását, amelyről korábban már 
beszámoltak a testületnek.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az elmúlt év költségvetését tárgyalják.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: igen, de az I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról 
szóló tájékoztató alkalmával már részletes tájékoztatást adtak, a zárszámadásban erre nem tértek ki.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem több éves beszámolót tartanak. A zárszámadás, a már 
korábban tárgyaltakat nem érinti.   
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: korábban úgy látták, hogy nem fog teljesülni az 
adóbevétel, de az eltérő üzleti évet választó adózó feltöltési kötelezettségéből arra lehetett 
következtetni, hogy további befizetés várható.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a költségvetés tervezése végrehajtása egy folyamat. 
Február 28-án fogadták el a költségvetést, amelyet több ponton módosítani kellett idő közben. 
Az idén pl AVE Kft által, a szemétdíjak változása miatt is lehet, hogy még szükség lesz a 
módosításra.   
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a költségvetés tervezésekor senki nem tudja megmondani 
a pontos bevételt. Ez májusban derül ki, így csak az előző évek adataiból tudják meghatározni 
az összeget. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ez világos, de nem érti, hogy évek óta csökken a 
működési bevétel és a tervezetben előirányzatként megjelenik egy magasabb összeg az 
adónál. Kiadásokat fizetni kell, így minden évben veszélynek teszik ki az önkormányzatot, 
hogy megszorításokat kell alkalmazni. Gépjárműadónál is beterveztek 29 M Ft-ot, ezzel 
szemben 25 M Ft teljesült.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: 9 M Ft hátralék van. Vannak részletfizetési, illetve 
halasztási kérelmek. Az építményadó tekintetében a hátralék a felszámolás alatt lévő cégek 
adójából származik. A beszámoló a december 31-i adatokat tartalmazza, azóta már teljesült az 
építményadó összege.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az építményadó összegét 118 M Ft-ban állapították 
meg.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a 35 M Ft építményadó hátralékból 16 M Ft a 
felszámolás alatt álló cégek hátraléka, ezért számolnak értékvesztést, mert ez nem fog 
beérkezni a számlára.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: amikor javaslatot kellene tenni megszorításokra, ők 
hogyan tudnának tenni, ha nem látják át a költségvetést?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: újra számon kér képviselő úr. Tényleg le kell ülni és 
ötletelgetni kell, amikor viszont ezt akartuk, akkor éppen képviselő úr tiltakozott ellene. Azt 
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mondta, hogy tegyen javaslatot a pénzügyi bizottság és a polgármester. Ezt együtt kellett 
volna megbeszélni. Javasolhatta volna, hogy pl. a Herman Ottó iskola fűtését csökkentsék le, 
valami módon. Elhiszi, hogy 1,5 év alatt nem láthatnak bele mindenbe, ő 10 év után sem 
mondja azt, hogy mindenbe teljesen belelát, de ez nem is a feladata. Rábízzák az 
intézményvezetőkre a gazdálkodást, mert bíznak a vezetőkben. A tartalékból lehetne a 
cafetéria összegét visszaállítani, lehetne felújításokat végrehajtani, de a kötelező feladatok, a 
bér jellegű kiadások, valamint az előre nem várt kiadások miatt nem javasolja elkölteni a 
tartalékot. Az energia költségekkel jobban spórolni nem tudnak, év közben is újabb terhek 
jelentkeznek az önkormányzat kiadásában. Nagymértékű megtakarítást csak 
feladatelmaradással tudnak eszközölni.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: egyetért polgármester asszonnyal. Nem feltételezi az 
intézmények vezetőiről, hogy pazarlóan gazdálkodnak. Az ötletelgetés során fel sem merült 
benne, hogy az iskolában túl meleg van és csökkentsék a fűtést. Nem látja át a rendszert és ő 
adjon tanácsot?  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ezt a vitát a költségvetés készítésekor kell 
folytatni. Arról kell dönteni, hogy elfogadják az előző év költségvetési adatait.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mennyi az önkormányzat pénze? Nem csalást vél 
feltételezni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jelenleg 90 M Ft van lekötve és a számlák egyenlege. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az előírást be kell tartani, ha ezt írják elő, így kell 
elkészíteni a zárszámadást.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: valóban ennyi tartalék van? 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: javasolta, hogy egy kockás lapra írják le, x Ft a 
bevétel, x Ft a kiadás és x Ft a pénzmaradvány, ami érthető számukra.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: hosszú évek óta próbálja nyomon követni a 
költségvetést. Ha már egyik évben átlátja, akkor jogszabályi változás miatt megváltozik a 
beszámoló. Nehéz eligazodni, de el kell fogadni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nagyon sokat dolgoztak a beszámoló elkészítésében. A 
költségvetés elfogadásával február hónapban a képviselők teljesítették kötelezettségüket, de a 
napi munka során kihívás a március 15-ei határnap, mennyi bevétel érkezik az önkormányzat 
számlájára. Áprilisban már azt számolják, hogy az első három hónap normatívája hogyan 
teljesül, kell-e normatíva lemondást alkalmazni, ami felboríthatja a tervezett költségvetést, 
amit júliusban és októberben újra elővesznek. Május 30-án érkeznek az adóbevallások, ami 
szintén kritikus időpont. Szeptember 15-én az adóbevétel befizetésével kell kalkulálni a 
kiadásokat, majd az eltérő üzleti évet választó adózók teljesítése ismét kritikus. December 20-
án hogyan alakul a feltöltés, már nem korrigálható, ha nem teljesül az elvártak szerint, hiány 
lesz a költségvetésben. A vállalkozókat próbálják segíteni fizetési halasztással, vagy 
részletfizetés engedélyezésével, de ez az összeg is hiányként jelentkezhet, ha annak a 
számított időpontban nem tesznek eleget. Egész évben van miért izgulni. Tőlük függetlenül 
bekövetkezett tényezők is változtathatják a költségvetést.  
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: ezzel ő is tisztában van, érti. Az indítványa arra 
irányult, ha van rá mód, számukra érthető módon kaphatnának-e egy összefoglalót a 
költségvetésről. A beszámolóban megjelenik a 16 M Ft helyesbített pénzmaradvány, nem érti, 
lehet, hogy rosszul gondolkodik. Segítséget próbál arra kérni, hogy a testület legyen tisztában 
a költségvetéssel. Mindenben egyet ért azzal, amit elmondtak, csak világosan szeretné látni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabály írja elő, miről kell tájékoztatni a testületet. 
Nem mindig ért egyet azzal, amit a jogalkotó előír.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: vagy megpróbálják megérteni, vagy nem értenek 
hozzá és úgy szavaznak.  
 
Flaskó Endréné gazdasági vezető: a zárszámadási rendeletbe a tárgyévi helyesbített 
pénzmaradvány 16 M Ft, ami csak a tárgyéi pénzmaradványt mutatja. Az összes 
pénzmaradvány 69 M Ft, amit részletesen leírtak a 87. sorban. Az előző évi pénzmaradványt a 
19. melléklet tartalmazza.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a számok azt tükrözik, hogy nem áll rosszul az 
önkormányzat. Korábban döntöttek a megszorító intézkedésekről.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a megszorító intézkedések által hozott 
döntésekről a zárszámadás elfogadása után tárgyaljanak.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: javasolta, a viták és félreértések elkerülése érdekében 
két sorban írják le érthetően a lényeget. Az intézményvezetők felelősségét nem kérdőjelezi 
meg. A jogszabályi előírásokat be kell tartani.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért, de nem vállalja fel, hogy két sorban külön 
tájékoztatja a testületet. A falugyűlésen is tájékoztatást adtak a költségvetésről, ami már a 
következő év zárszámadásakor megváltozott, ezt hozza fel ellene képviselő úr. A 
tájékoztatásnak akkor van értelme, ha helyben elfogadják, és nem róják fel még évek múlva is 
számára.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: év végén 60 M Ft a szabad pénzeszköz, ami le van 
kötve, ezt a beszámoló is tartalmazza. Jelenleg 90 M Ft a lekötés összege. Ha nem teljesül az 
adóbevétel, akkor újra el kell venni valahonnan, át kell gondolni a kiadást és bevételt.   
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a beszámolóban a Közösségi Házra jelzálogként 120 
e Ft van bejegyezve? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elírás, 120 M Ft.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat 
átcsoportosítási javaslatot.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 54/2012.(IV.26.) Kt. határozata az előirányzat átcsopor- 
 tosítási javaslatról  
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 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot: 
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            
Növekedés 
(+) Csökkenés (-) 

841126-
1 Önkorm.és többcélú társ.elszámolása      

4611 Előző évi közp.kv.-i kieg.visszatér.    684  
      Kiadási előirányzat (eFt-ban)  

            
Növekedés 
(+) Csökkenés (-) 

841901-
9 Önk.és többcélú kistér.elszám.techn.      

57111 Előző évi maradvány visszafiz.     691  
57119 Egyéb befiz.kötelezettség   6    

841126-
1 Önkorm.és többcélú társ.elszámolása      

57219 Díjak, egyéb befiz.    1    
          
  Összesen:       7   691   
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat módosítási 
javaslatot.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 55/2012.(IV.26.) Kt. határozata az előirányzat módosítá- 
 si javaslatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot: 
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  
            Növekedés (+) Csökkenés (-) 
841901-
9 Önk.és többcélú kistér.elszám.techn.      

94312 
Egyes szoc.feladatok 
kieg.tám.   13964    

841126-
1 Önkorm.és többcélú társ.elszámolása      

45131 Pü.váll.egyéb röv.lejár.műk.hitel felvét.    10610  
          
  Összesen:       13964   10610   
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  
            Növekedés (+) Csökkenés (-) 
882111-
1 Rendszeres szoc.seg.       
5831123 Bérpótló juttatás    3354    

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
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 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 14/2012.(IV.26.) önkormányzati 
rendeletét, mely az Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: jogszabályi változás következtében a rendelet 
hatálybalépésének időpontját óra, percben kell meghatározni, ezért szünetet rendelt el és 
kérte, hogy a megalkotott rendelet az SZMSZ-ben leírtak szerint kerüljön kihirdetésre, 
helyezzék el a faliújságon és kerüljön fel a honlapra.  
 
A továbbiakban 10 perc szünet következett.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a szünet időtartama alatt kihirdetésre került a rendelet. Kérte 
a testületet, hogy fogadják el a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 56/2012.(IV.26.) Kt. határozata a 2011. évi költségvetés 
 végrehajtásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
 elfogadta.   
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 15/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendeletét, mely a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg tájékoztatta a 
testületet a 2011. évben végzett felhalmozási, felújítási és egyéb vagyont érintő kiadásokról, 
mely az ingatlanvagyon kataszterben bekövetkezett változások átvezetését érinti. Kérte, 
támogassák az erről szóló előterjesztést. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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 57/2012.(IV.26.) Kt. határozata az ingatlanvagyon ka- 
 taszterben bekövetkezett változások átvezetéséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 támogatta Alsózsolca Város ingatlanvagyon kataszterben 
 2011. évben bekövetkezett változások átvezetését, mely 
 írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendeletét, mely az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: abban állapodtak meg, hogy a zárszámadás elfogadásakor 
visszatérnek a fejlesztésekre, beruházásokra. Tájékoztatásként elmondta, hogy az idén kis 
számú a közmunkás foglalkoztatás. Év elején a költségvetésbe azt az összeget tervezték, 
amelyre megkötött szerződésük volt a Munkaügyi Központtal. A mai napon 19 főt 
foglalkoztatnak, ebből 6 főt a kazánprogram keretében foglalkoztatnak 100 %-os 
támogatással. A Startmunka program, ha beindul, amennyiben a pályázat elbírálás alá kerül, 
akkor 54 fő közfoglalkoztatásra lesz lehetőségük. A pályázaton belül vannak olyan költségek, 
amelyeket nem finanszíroznak, pl. banki és postaköltség, közbeszerzési eljárás költsége, 
amelyet a kistérség többcélú társulása segítségével fognak lebonyolítani. Amennyiben nyer a 
pályázat, úgy 300 e Ft önerő biztosítása szükséges. Az 54 fő közfoglalkoztatottat decemberig 
tudják alkalmazni. Minél többet csúszik a pályázat, annál kevesebb feladatot fognak tudni 
teljesíteni, gondol itt az ültetésre, veteményezésre. A közfoglalkoztatással kapcsolatos önerők 
biztosítása a pénzmaradvány terhére lesz lehetséges. A közfoglalkoztatás elmaradása a 
segélyeknél is többletkiadás eredményez, a költségvetésben 300 főre terveztek, de jelenleg 
360 fő a segélyezett. Ez a létszám jelenleg növekszik, amihez várhatóan milliókat kell 
hozzátenni, így kiszámíthatatlan, hogy a tartalékból milyen összeg kell még fenti 
feladatokhoz. Javasolta, hogy óvatosan bánjanak a pénzmaradvánnyal és a feladatok 
megvalósításával.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jelen ismeretek alapján a közmunkások 
foglalkoztatásához 800 e Ft-ot kell hozzátenni és 5,5 M Ft hiányzik a segélyeknél. A 
szemétszállítási díj változása is befolyásolhatja a pénzmaradványt, illetve előre még nem 
látható, hogy a külön adók bevezetése hogyan érinti majd az önkormányzat gazdálkodását. Az 
intézményenkénti számlanyitás, utalás az első negyedév alakulása alapján kedvezőnek 
mondható, az OTP-n belüli tranzakciókra a tervezett 2 M Ft elég lesz.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: engedményt tettek magukkal szemben, amikor 
visszaállították a képviselői tiszteletdíj mértékét. Vizsgálják meg van-e arra lehetőség, hogy a 
továbbiakban engedjenek a megszorításokon. A cafetéria összegét emeljék meg 4.000,- Ft-ról 
5.000,- Ft-ra, esetleg állítsák vissza az eredeti összeget. Vizsgálják meg a Közösségi Ház 
vezető bérének rendezését, valamint a fizikoterápia és labor szolgáltatásainak díját állítsák 
vissza térítésmentessé, vagy csökkentsék a költségeket.  
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Zsiros Sándorné polgármester: napról napra azt látják, hogy egyre bizonytalanabb a 
helyzet. Váratlan, előre nem látható kiadások, helyzetek vannak, ezért óvatosságra int 
mindenkit. Áprilisban nem lenne szerencsés hozzányúlni a tartalékhoz. Nem látják előre, mi 
fog bekövetkezni. Az 54 fő közfoglalkoztatott után dolgozónként 190 e Ft előleget kell fizetni 
és a bérüket csak utólag kapják, ez a program végén fog realizálódni, ami több mint 10 M Ft. 
Véleménye szerint ha döntenének is, nem biztos, hogy a jövőben fogják tudni teljesíteni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: előttük áll a járási hivatalok átszervezése, elbocsátások 
várhatók az átszervezés következtében, erre fedezetet nem terveztek. A Herman Ottó iskolába 
csökken a gyermeklétszám, ami érintheti a dolgozói létszámot.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: teljes bizonytalanságban vannak, mert az átszervezésről 
senki nem tud semmit, jelenleg adatokat kérnek és számos feladatot el akarnak venni az 
önkormányzatoktól. A kormányhivatalokhoz olyan munkatársakat keresnek, akik felsőfokú 
végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek, a helyi hivatali dolgozók nagy része ennek nem 
felel meg. Ha elveszik a feladatokat, akkor nem tudják alkalmazni a dolgozókat és 
végkielégítéseket kell fizetni.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: interneten történő utalás, telefondíj plusz adófizetési 
kötelezettséget jelent.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez a pénzmaradvány a rendelkezésre áll, de hagyják meg 
tartalékba.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az óvoda felújítására az önkormányzat nem nyújthat 
be pályázatot, mert a születéscsökkenés meghaladja a 25 %-ot, így a csökkenő 
gyermeklétszám miatt kiestek a pályázatból. Újra megkeresték az ÁNTSZ-t, akik 
engedélyezték az óvoda működését nagyobb átszervezés nélkül, így a tervezett 8 M Ft kiadás 
nem realizálódik. A temetőben kevés az urnasírhelyek száma, várható a kolombárium 
bővítése. Van olyan segélyes, aki közfoglalkoztatás esetén tud ebben közreműködni mert 
műkőkészítő. A lezárt hármas parcella területére urnás temetésre alkalmas sírhelyeket lehetne  
kialakítani, ezzel a kolombárium kialakítása későbbi időpontra tervezhető.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: sok a bizonytalansági tényező mellett az intézmények 
működését tartani lehet, de óvatosságképpen tartalékoljanak. Javasolta, hogy ne vállaljanak 
több feladatot. Tudja, lehetne sorolni a jogos igényeket, de óvatosságra int a tartalék 
felhasználás tekintetében.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a játszótér kialakításán elgondolkodott. Attól 
függetlenül, hogy a pénzügyi bizottság ülésén egy fő vett részt, 1,5 órán keresztül átbeszélték 
a költségvetést. Javasolta, hogy hagyják meg a jelenlegi állapotot, hiszen bizonytalan a jövő. 
Szívesen tenne a kátyúzáshoz, a kolombárium kialakításához, de tartalékoljanak, hogy a 
jelenlegi státuszt őrizzék meg. Ha majd látják a közigazgatás átalakítását, milyen 
költségvetési kiadása lesz az önkormányzatnak, akkor gondolják át a feladatokat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: azt látja, hogy a járási rendszer átalakításával bomba fog 
robbanni. Április 15-ével szabálysértési ügyintézés már nem a jegyzői hatáskörbe tartozik, de 
folyamatban van közel 300 ügy, aminek végrehajtását le kell zárni. Pontos választ senki nem 
tud adni, hogy milyen mértékű lesz az átszervezés, de súlyos problémák várhatók. A korrekt 
intézkedés az lenne, ha tájékoztatnák a köztisztviselőket a várható változásról. Az utak 
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felújítására nagy szükség lenne, de nagyobb beruházást nem tudnak végezni. Kátyúzni 
mindenféleképpen szükséges.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: támogatja, hogy várjanak a döntéssel a féléves 
költségvetésig, hátha addigra már a járási hivatal is kialakul és látni fogják mennyi dolgozó 
marad. Ha akkor is stabil lesz a költségvetés, elgondolhatnak a javaslatokon. Úgy érzi, hogy 
szétszedik az önkormányzatokat, a kisebb településeken meg is szűnhetnek. Ne vállaljanak 
felújításokat, beruházásokat, később térjenek vissza tárgyalására.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az elmúlt évben is elhalasztották a tartalék felhasználására 
irányuló döntéseket. A kátyúzást beindítják, a játszótér is fontos, de ez várhat. A labor és 
fizikoterápia térítésmentessé tétele lavinát indítana el, pl. a közvilágítás terén. Ha egyiket 
visszavonják, beindulhat egy folyamat. A közvilágítási lámpatestek csökkentését mára már 
tudomásul vették az emberek, volt néhány reklamáció, de az kezelhető volt. 
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a játszótér kialakítását minimális költséggel 
beindíthatják. Ha kapna közmunkást, a tereprendezést el tudnák végezni, ki tudnának alakítani 
egy kis homokozót, falócával.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a játékok vásárlása és a térkövezés kerülne nagyobb 
költségbe, valamint a kerítés. Ami minimális költséggel megoldható beindíthatják.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: támogatta, kezdjék el.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: van-e lehetőség olyan embert alkalmazni, aki 
minőségi munkát tudna végezni a kátyúzás során, mert nincs értelme felesleges szakszerűtlen 
munkát végezni. Az útjavító berendezések rendelkezésre állnak, csak minőségi munkát 
kellene végezni a kátyúzás alkalmával.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: három ember van a településen, aki kapott ehhez 
a berendezéshez kiképzést. Erdei Nagy Attila, aki a közfoglalkoztatás keretén belül a 
kátyúzásban tevékenykedhet és két másik fő is rendelkezik gyakorlattal. Igyekeztek mind a 
három embert bevonni a közmunkába. Sajnos nem biztos, hogy lesz közfoglalkoztatás. Az 
aszfaltárakról röviden, Tájáról tudnak vásárolni, ahol minimum 25 tonnát meg kell venni és 
14.900,-Ft/t+ÁFA, vagy 14.600,-Ft/t+ÁFA, valamint a fuvardíj. Ez alapján ki tudják 
számolni, hogy mire elég az 1 M Ft. Megkereste az Emelkedő Kft, akik Felsőzsolcán 
dolgoznak. Mart aszfalt fog megmaradni, ami kb. 150 m2-re elegendő, számlaképesek. Kb. 
1.500,- Ft+ÁFA/m2 összegben kapott ajánlást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: hetente keresik meg hasonló ajánlatokkal. A legnagyobb 
kátyúkat kell megcsinálni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az előterjesztésben szereplő 2. pont az óvoda 
átalakítása, amely minimális ráfordítással biztosítható. Mi az a minimális ráfordítás?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: festés, ami a betervezett karbantartási költségből 
megoldható.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a Benedek Elek iskolába zárt 
kerékpártárolót alakítsanak ki. A bicikliket rongálják, kiszedik a szelepeket, küllőket taposnak 
ki. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nincs zárt tároló? 
 
Szabóné Bán Mária igazgató-helyettes: korábban a garázst használták erre a célra, de most 
eszközöket tárolnak benne.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az iskolában van zárt biciklitároló.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: akkor a Herman Ottó iskolában nincs.  
 
Szabóné Bán Mária igazgató-helyettes: a garázsban nem férnek el a biciklik.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: ismertette a kastélyban, az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakás állapotát. A tető sérült, a palán átfolyik a víz, a talpfa teljesen 
szétázott, megrogyott a tető, a plafon le van szakadva. A plafon minimális költséggel 
helyreállítható. Amíg a tetőt nem hozzák helyre, addig felesleges a lakás belső helyreállítása. 
Kért árajánlatot a tető felújítására, amely LINDAB-al 1.181 e Ft. Ha cseréppel oldanák meg, 
sokkal magasabb lenne a munkadíj. Könnyűszerkezetre lehet még árajánlatot kérni. Kérte, 
ezzel számoljanak, ne romoljon tovább a lakás állaga.  
 
10 órakor Csöbör Katalin alpolgármester elfoglalta helyét az ülésteremben 
(a jelenlévő képviselők száma 9 fő)  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ennél olcsóbb megoldás nincs? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábban ezt a lakást értékesítették a bérlőnek, de nem 
fizette, így visszakerült az önkormányzathoz. Az ott lakók közül már többen elkezdték a tető 
felújítását. Ha nem tudnak megfizethető áron minőségi felújítást, akkor javasolta, hogy a 
meglévő használt cserépből tervezzék a felújítást. Új tetőt nem tudnak kialakítani, így csak a 
lecezés szükséges. Készítenek erre kalkulációt.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: az a kérdés, hogy a szarufa és a gerenda milyen 
állapotban van.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, megnézik és visszatérnek erre, de új cserepet ne 
vásároljanak, mert használt cserép is van a Tájház udvarán. A tájház tetőfelújítása is fontos 
lenne, de ne vállaljanak több feladatot. Megkezdik a településen a kátyúzást. Javasolta, hogy a 
szükséges hiányzó pénzt tegyék az előirányzathoz, a közmunkaprogramhoz és a segélyekhez, 
ezeket az összegeket biztosítsák. Ne döntsenek újabb felújításról, beruházásról, ami a 
feladatellátáshoz szükséges, azt biztosítsák és térjenek vissza a téma tárgyalására a 
későbbiekben.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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 58/2012.(IV.26.) Kt. határozata pénzmaradvány terhére 
 történő pénzösszeg biztosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 jelenleg nem dönt a tartalék felhasználásáról, azt csak a  
 közmunkaprogramban való részvételre és a segélyek  
 kifizetéséhez szükséges mértékig kívánja igénybe venni.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
3./ Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a  
     közoktatási intézményekben  végzett  átfogó ellenőrzést  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztés tartalmazza a 2011. évben történt belső 
ellenőrzési tevékenységet és jelentést és az azt összefoglaló feladatokat. Mivel az 
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért 
kérte a testületet, hogy fogadják el a beszámolót.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 59/2012.(IV.26.) Kt. határozata a 2011. évi éves belső  
 ellenőrzési jelentésről és az összefoglaló éves ellenőrzési  
 jelentésről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 tudomásul vette a 2011. évi éves belső ellenőrzési és éves  
 összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 
4./ Önszerveződő közösség pénzügyi támogatása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egy pályázat érkezett, melyet az Alsózsolca város 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület nyújtott be. Az általuk kért támogatás 500 e Ft, melyet 
működésre, üzemanyag vásárlásra és kerékpár vásárlására kívánnak fordítani.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a polgárőrségnek van egy irodája a Kmb iroda 
mellett, amelyet egyedül ők használnak. Van még két külön álló helyiség, amit szeretnének 
használatba venni, ahol egy konditerem kialakítását tervezik a polgárőrség tagjai részére, ami 
ösztönzést jelentene a fiataloknak, hogy csatlakozzanak az egyesülethez. Ha részt vesznek az 
egyesület működésében, térítésmentesen a kondi termet használhatnák.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem tudják biztosítani a helyiségeket, mert a 
katasztrófavédelmi tervbe készenléti helyiségként szerepel, ahol eszközöket helyeznek el. 
Javasolta, hogy használják a sportcsarnokban lévő konditermet.  
 



 16 

Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: azért fizetni kell. Javasolta, 
amennyiben a polgárőrség tagjai kívánják igénybe venni a sportcsarnokban lévő konditermet, 
heti 1-1 órát biztosítsanak részükre térítésmentesen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem támogatta, mert diszkriminatív lenne, mivel más is tesz 
a település érdekében. A polgárőrséget támogatják. Jövőre az önkormányzatnak kötelező 
feladata lesz a helyi közrend védelme. A támogatás javasolt folyósítása minden hónap 10-éig 
az előző évhez hasonlóan havi 40 e Ft összegben azzal a kiegészítéssel, hogy május hónapban 
220 e Ft kerüljön kifizetésre.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 60/2012.(IV.26.) Kt. határozata önszerveződő közösség 
 támogatásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Alsózsolca város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére 
 500 e Ft támogatást biztosít a költségvetésben erre a célra  
 rendelkezésre álló összeg terhére. 
 A támogatás javasolt folyósítása minden hónap 10-éig az  
 előző évhez hasonlóan havi 40 e Ft összegben azzal a  
 kiegészítéssel, hogy május hónapban 220 e Ft kerüljön  
 kifizetésre.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 
5./ Herman Ottó Általános Iskola kérelmének megtárgyalása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Herman Ottó Általános Iskola pályázott a TÁMOP-3.1.7. 
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázati 
felhívásra, amelyen 4.000.000,- Ft-ot nyertek. Előlegként a projekt indításához megkaptak 
egymillió forintot és a nyolc hónapos megvalósítás és elszámolás után a további három 
milliót. Kérik, hogy előlegezzék meg az iskolának a 3 M Ft előleget, hogy végre tudja hajtani 
a programot. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a 
képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák a kérelmet.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 61/2012.(IV.26.) Kt. határozata előleg biztosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 biztosítja a Herman Ottó Általános Iskola és AMI részére 
 a TÁMOP-3.1.7. Referencia-intézmények országos háló- 
 zatának kialakítása és felkészítése c. pályázat megvalósítá- 
 sához a 3 M Ft-ot.  
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
6./ Hulladékszállítási díj módosítása  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: április 7-én módosult a hulladékgazdálkodásról szóló 
törvény, mely alapján az AVE Kft. kb. 4,3 %-al emelné a szolgáltatás díját. A különbözet 60 
l-es tárolóedény esetében 9,- Ft/ürítés, 120 l-es tárolóedény esetében 16,- Ft/ürítés. Két 
lehetőség van, az önkormányzat magára vállalja a lakosság helyett, vagy május 1-től áthárítja 
a lakosságra. Amennyiben a testület nem módosítja a díjtételeket, az esetben éves szinten 911 
e Ft-ot kell fizetnie az önkormányzatnak, vagy április 7-től a rendelet módosításáig terjedő 
időszakra 71 e Ft díjkompenzációt kell fizetni. Az AVE Kft. visszamenőleg január 17-től 
március 29-ig terjedő időszakra kiszámlázta a díjkülönbözetet, érvényesíteni kívánja az 
ürítések után a 334 e Ft-os igényét, melynek jogszerűsége még vitatott. Amennyiben a testület 
nem fogadja el a díjemelés mértékét, azt az önkormányzatnak kell megtéríteni a 
szolgáltatónak.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: elmúlt évben nem fogadták el a díjemelést? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem, a testület elfogadta a díjemelést, de jogszabály 
akadályozta, annak bevezetését.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: véleménye szerint nem szabad átvállalni a díjat.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: támogatta, ne vállalják át.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy május 1-től fogadják el a díjemelés mértékét 
és a rendelet módosításáig terjedő időszakra a 71.925 Ft díjkompenzáció kifizetését.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 62/2012.(IV.26.) Kt. határozata hulladékszállítási díj mó- 
 dosításáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 támogatta a hulladékszállítási díj módosításáról szóló elő- 
 terjesztést és a rendelet módosításáig terjedő időszakra a  
 71.925 Ft díjkompenzáció kifizetését.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a települési szilárd és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-
tervezetet.  
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 17/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendeletét, mely a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 31/2002.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az AVE Kft. által érvényesíteni kívánt, még vitatott 
díjkülönbözetet ne fizessék ki.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nincs szándékukban, ha döntés születik, tájékoztatni fogják 
a testületet.  
 
7./ Közösségi Ház színházterem vásárokra történő bérbeadása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Közösségi Ház vezetője azzal a kéréssel fordult a 
testülethez, hogy vásárok rendezésére engedélyezzék a színházterem előtér terembérleti díján 
történő bérbe adását. Eddig az előteret használták erre a célra, de a tűzoltósági ellenőrzés 
során megállapítást nyert, hogy az előteret vásár céljára bérbe adni nem lehet, mert 
tűzvédelmi szempontból nem megfelelő. Az épület előtere menekülési útvonalnak minősül, 
ezért a menekülést akadályozó tevékenység folytatása tilos. A lakosság részéről viszont igény 
van a vásárok szervezésére, ezért kérte, hogy a színházterem biztosítását az előzőekben 
elmondottak szerint, ami többletköltséggel nem jár.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: támogatta a kérelmet akkor, ha a vásár nem zavarja a 
rendezvényeket.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: a rendezvényekkel egyeztetnek, nem 
okoz problémát.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a kérelmet.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 63/2012.(IV.26.) Kt. határozata a Közösségi Ház színház- 
 termének vásárokra történő bérbeadásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Közösségi Ház színháztermének bérleti díját vásárok  
 rendezése céljából 3.100,- Ft összegben állapítja meg.   
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésről az érintettet értesítse.  
 Felelős: polgármester, intézményvezető  
 Határid ő: azonnal 
 
8./ Polgármesteri Hivatal és Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása  
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Zsiros Sándorné polgármester: a Városüzemeltetés alapító okiratában az intézmény 
telephelyei között még szerepel a Johanna út 9/11. sz. található tálaló-melegítő konyha. Mivel 
a Johanna úti épületben már az önkormányzat intézményt nem működtet, ezért az alapító 
okiratból történő kivezetése szükséges. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratába szükséges 
felvenni a Tanács úti parkolót, illetve a Petőfi u. 34. sz. alatt található földterületet, mint 
feladatellátást szolgáló vagyont. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák a 
Városüzemeltetés alapító okiratának módosítását.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 64/2012.(IV.26.) Kt. határozata a Városüzemeltetés ala- 
 pító okiratának módosításáról   
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a  
 Városüzemeltetés alapító okiratát az alábbiak szerint  
 módosítja: 
 1./ Az intézmény telephelyei pontból törlésre kerül:  

 - Tálaló –melegítő konyha Alsózsolca, Johanna út 9/11. 
 2./   A feladatellátást szolgáló vagyon pontból törlésre  
 került:  
  - Alsózsolca, Johanna út 9/11.   területen  lévő    épületrész 
 3./ Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései  
 az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban maradnak. 
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosítását.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 65/2012.(IV.26.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal  
 alapító okiratának módosításáról   
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a  
 Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint  
 módosítja: 

 1./   A feladatellátást szolgáló vagyon az alábbiakkal egé- 
 szül ki:  
 Alsózsolca, Petőfi Sándor út  33. szám alatti 404 m2  
 területű telek 
 Alsózsolca, Tanács út 3. szám alatti 400 m2 parkoló  
 2./ Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései  
 az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban maradnak. 
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
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 elfogadta. 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 

 
9./ Szőcs Ferenc Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 34. sz. alatti lakos levele  

 
Zsiros Sándorné polgármester: több alkalommal egyeztettek Szőcs Ferenccel és többször 
jártak a területen, ami nem sötétebb, mint bármelyik másik útszakasz a településen. Mostanra 
már kialakult, elfogadottá vált a lakosság részéről a közvilágítás állapota. Javasolta, hogy ne 
engedélyezzék a közvilágítási lámpatest visszaállítását az érintett területen. Ha 
visszaállítanák, sorba érkeznek majd a kérelmek. Mindenkinek meg kellene érteni az 
önkormányzat helyzetét. Javasolta, ne változtassanak a rendszeren. Mivel az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, 
hogy ne támogassák a kérelmet.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 66/2012.(IV.26.) Kt. határozata Szőcs Ferenc Alsózsolca, 
 Bajcsy Zs. u. 34. sz. alatti lakos kérelméről  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete nem  
 támogatta Szőcs Ferenc Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 34. sz.  
 alatti lakos kérelmét a közvilágítási lámpatest visszaállítása  
 tekintetében.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésről Szőcs Ferenc Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 34. sz.  
 alatti lakost értesítse.  

 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 

 
10./ Képviselői előterjesztés megtárgyalása  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselői kezdeményezés kapcsán tájékoztatja a 
testületet, hogy a helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről május 31-ig kell döntenie a 
testületnek. Ezzel párhuzamosan kell megállapítani a közösségre veszélyes magatartási 
normákat. Kérte, hogy jelen kezdeményezést napolják el azzal, hogy arról a megjelölt 
határidőig majd döntenek. Már vannak előkészületek és tervezetek ezzel kapcsolatosan, de a 
kezdeményezés beadásával egyidejűleg a Magyar Közlöny 44. számában megjelent 
törvénymódosítás újra több ponton megváltoztatta a szabálysértési törvényt. Át kell tekinteni 
és ez alapján kell elkészíteni. A képviselői előterjesztésben szereplő észrevételek között több 
olyan pont is van, amit törvény már szabályoz. Ők is látják, pl. a temetőbe való bejárás, 
magánlaksértés szabálysértési tényállásként büntetendő. Az előterjesztés min. bírságként 
1.000,- Ft-ot határoz meg, véleménye szerint ennek összege 3.000,- Ft. Javasolta, hogy a 
jogkört a polgármesternek adják. Vannak már elképzelések, de az idő rövidsége miatt nem 
tudták elkészíteni a tervezetet. Még módosítások is várhatók. Új változás, hogy a mezőőr is 
helyszíni bírságolási lehetőséget kap több ügyben. A komplett előterjesztést és tervezetet 
május 31-ig a testület elé terjesztik.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a bizottság tárgyalja majd a rendeletet? 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: első körben a bizottság fog dönteni, kialakítja a 
véleményét és május 31-ig a testület dönt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ami más településen működik, az nem biztos, hogy 
Alsózsolcán is működni fog. Olyan feladatokat lehet szabályozni, aminek érvényt is tudnak 
szerezni. Látja a képviselők jó szándékát, de az előterjesztés tartalmaz több olyan felvetést, 
amit magasabb rendű jogszabály már rögzített, így azt helyi rendeletben szabályozni nem 
lehet. A temetővel és a környező ingatlanokkal kapcsolatos előírásokat szabályozhatják.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: véleménye szerint felháborító az utcai hangoskodás 
is.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a javaslatokat, amelyeket megtárgyalnak.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az új szabálysértési törvény előírásai nagyon 
szigorúak. A legmagasabb bírság 150.000,- Ft és a bírságot be nem fizetők esetében 
közvetlenül átváltoztatható a börtönre.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a képviselői előterjesztéssel kapcsolatban és 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően május 31-ig a testület megtárgyalja a szabálysértésről 
szóló tervezetet.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 67/2012.(IV.26.) Kt. határozata képviselői előterjesztés- 
 ről 
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a kép- 
 viselői előterjesztés tárgyalását elnapolja, azt a jogszabályi  
 előírásoknak megfelelően május 31-ig a testület elé terjeszti. 
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek 
 megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: 2012. május 31.  

 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatásként elmondta, hogy korábban csökkentették a 
sportcsarnok bérleti díjait annak a reményében, hogy többen veszik igénybe. Az elmúlt év 
hasonló időszakában a tényleges igénybe vétel 61 óra volt, ez idő alatt az idén, a csökkentett 
áron 56,5 óra, tehát nem növekedett a kihasználtsága, hanem csökkent. Nem hozta a várt 
eredményt az igénybevételre vonatkozóan, így kevesebb bevétel keletkezett.  
Az elmúlt időszakban a településen 68 db kutyát fogtak be. Első körben 36 db kutya befogása 
507.721 e Ft. Menhelyeket kerestek meg ingyenes befogadásra, a honlapon hirdetik, hogy 
gazdát keresnek kóbor kutyáknak, ezen előírások kötelezőek. Ha valaki szeretne örökbe 
fogadni van erre lehetőség.  A maradék 32 db kóbor kutya befogására a plusz kiadást 
biztosítani kell.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Miklós Jánosné minden reggel 5 db kutyával járkál.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: előttük 9 db kutyával járt.  
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Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: szívén viseli a kóbor ebek sorsát. Nem látja 
értelmét, feleslegesen kidobott pénz, amit az önkormányzat a kóbor ebek befogására fordít. Itt 
a május, párzási időszak van, így júliusra újra lesz 80 db kutya.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: mit javasol a befogás helyett? 
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: szabályozzák le helyi rendeletben, hogy csak két 
kutya tartható és minden kutyát lássanak el chippel. Minden évben milliókat költenek a 
befogásra és minden évben egyre több a kóbor kutya.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az a baj, ha kiskutya születik olyan helyre, ahol nincs meg a 
tartás feltétele és ezen állatokból lesz a kóbor kutyák nagy része.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: az ivartalanítás is jó megoldás lenne, a 
tulajdonosokat kötelezhetnék erre.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: azokkal a kutyákkal van gond, akiknek nincs gazdája, 
ezeket hiába ivartalanítják, illetve chipezik be. Jelen pillanatban jobb megoldást nem tud, 
sajnos ez egy szélmalomharc, nem tudnak mit tenni.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: év elején döntöttek a rendezési terv 
módosításáról, hogy magánvállalkozók szociális otthont építhessenek. Történt ez ügyben 
intézkedés? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, a rendezési terv módosítása folyamatban van. A 
folyamat nem állt meg, a kérelmeket benyújtották, de az egyeztetések sok időt vesz igénybe. 
Balla úr újra elindította a telepengedély kérelmét.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: többen jelezték, hogy csökken a kábeltelevízió 
előfizetők száma. Lakossági kérés, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a testületi üléseket 
a Közösségi Házban tartsák meg, így az idősebbek számára is jobban elérhető. Úgy 
gondolják, hogy a Közösségi Ház légköre nem feszélyező és szívesebben többen részt 
vennének az üléseken.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Molnár Zoltán jelezte felé, hogy az utóbbi időben 
négy házat törtek fel, sok a lopás-rablás a Jókai utca környékén.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem is látják a rendőröket, gyakrabban kellene 
járőrözni.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a Deák F. utcában is történt betörés, ahonnan több 
tárgyat is eltulajdonítottak.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a probléma, hogy a betörések, lopások már fényes 
nappal, napközben történnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: továbbítják a rendőrségnek az észrevételt.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az esti órákban kellene járőrözni, mert estétől éjfélig 
randalíroznak az utcán.  
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Zsiros Sándorné polgármester: a nap 24 órájában korábban sem volt rendőri jelenlét a 
településen. Kérhetik, hogy erősítsék meg a rendőrség állományát, mert kevés emberük van. 
Hiába van szolgálatban a rendőr, ha másik településre vezénylik.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a rendőri állomány létszámát korábban lecsökkentették, 
nagy erőfeszítés újra felépíteni. Igaz, kevesebben vannak, de törekednek a bővítésre. 
Tudomásul kell venni, próbálnak javítani a kialakult helyzeten, hogy több rendőr legyen. A 
statisztikai adatok nem támasztják alá, hogy nagyobb számú bűncselekmények történnek. 
Magyarországon nem mondható rossznak a bűncselekmények száma, igyekeznek mindent 
megtenni, Brüsszelben fényes nappal a telefont kiveszik a kezéből.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: attól, hogy több rendőr lesz, nem lesz rendőrállam, 
az a fontos, hogy mire használják a rendőri állományt.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: képviselő úr tájékoztatása alapján házról-házra 
történnek betörések, ami felháborító és félelmetes. Észrevételezte, hogy az utóbbi két 
hónapban a Deák Ferenc utca végénél, a sorompó felől hordják a vasat. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatni fogja a rendőrséget. Valóban szükség lenne a 
fokozottabb rendőri jelenlétre Alsózsolcán. Az országgyűlési képviselő asszony is teszi, amit 
tud ez ügyben.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: nagyon fontos, hogy a szomszédok figyeljenek 
egymásra.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: elmúlt évben többen érdeklődtek, miért nem nyújtottak 
be pályázatot a szociálisan rászoruló gyermekétkeztetés biztosítására. Minden évben kiírják a 
pályázatot az önkormányzatok részére, több éven keresztül ők is pályáztak félkész étel 
formájában biztosították. Az új jogszabály szerint ismét lehetőség van pályázat benyújtására, 
ahol különböző kategóriákba sorolják a településeket. Alsózsolcára érvényes szabályozás 
szerint a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 25 %-a után részesülhetnek 
támogatásban, illetve önerőből még adhatnak támogatást. A pályázat előírása szerint 44 napon 
keresztül biztosítani kell a támogatást, egyszeri meleg étkeztetést, amelyet 30 %-nak 
megfelelő mértékben kistermelőtől kell megvásárolni, amit igazolni kell. Erre 440,-Ft/nap 
lehet igényelni. A településen összesen 986 fő gyermek részesül gyermekvédelmi 
támogatásban, ennek 25 %-a, 246 fő, de 642 fő részére biztosítható. Biztosítani kellene egy 
intézményt, ahol a gyerekek étkeznének, egy felügyelőt és nem tudják garantálni, hogy a 
nyári időszakban a gyerekek igénybe fogják venni. A korábbi gyakorlatnak megfelelő félkész 
étel formájában történő támogatást nem fogadják el. A pályázatban előírt szigorú feltételeket 
az önkormányzat nem tudja teljesíteni. Ilyen feltételek mellett nyújtsák be a pályázatot?  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: mit javasol? 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem tudják teljesíteni a feltételeket.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a pályázat benyújtásához szükséges önerő összege 
mennyi? 
 



 24 

Marcsikné Orosz Emese aljegyző: 246 gyermek részére nincs önerő, csak, ha bővítjük a 
pályázatban részt vevők számát, ami ezzel azonos számú, azaz további 246 gyermek 
étkeztetése esetén 25 % önerő.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: 642 fő részére biztosítható.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a pályázathoz önerő is szükséges. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha nem teljes körű a támogatás, ebből még 
civakodás, elégedetlenség lehet.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az a probléma, hogy a nyári időszakban a gyerekek nem 
fognak a kijelölt intézménybe ebédelni feljönni, így az elkészített étel kiöntésre kerülhet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megfőznék az ebédet és kárba menne. Javasolta, ne nyújtsák 
be a pályázatot. Az sem volt jó megoldás, amikor korábban csomagot osztottak, mert eladták 
az élelmiszert. Ez a program a településen nem megoldható, kisebb településeken jól 
működhet.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Oroszné Verba Juliannát, mint érintett 
intézményvezetőt kérdezi, hogy van-e értelme csatlakozni a pályázathoz.  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: véleménye szerint sem működne a 
program.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ez alapján nem látja értelmét a pályázat 
benyújtásának.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, ne vegyenek részt a pályázat benyújtásában.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 68/2012.(IV.26.) Kt. határozata gyermekétkeztetés bizto- 
 sítására pályázat benyújtásáról  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
 döntött, hogy nem vesznek részt a szociálisan rászoruló  
 gyermekek nyári étkeztetésre kiírt pályázatban.  

 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 

 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 10 óra 47 
perckor bezárta. 

Kmf 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


