11/2012. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli képviselőtestületi ülésről, mely 2012. július 5-én 14 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, 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 6 fő/
Távolmaradását nem bejelentette be: Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István és Dr. Majoros
Géza képviselő-testületi tagok

Meghívottként jelen van: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Fazekasné Baksi Piroska
óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Antal Lászlóné igazgató, Hriczóné Nagy Gabriella óvodavezető-helyettes

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra és kérte, tárgyalják meg a pótanyagként kiadott iskola-egészségügyi és
ifjúság-egészségügyi tevékenységről szóló előterjesztést.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2012.(VII.05.) Kt. határozata napirendi pont kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kiegészíti és megtárgyalja 9./ napirendi pontként az iskolaegészségügyi és ifjúság-egészségügyi tevékenységről szóló előterjesztést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: a pénzügyi és az ügyrendi bizottság ülése
határozatképtelenség miatt elmaradt ezért kérte, hogy tárgyalják meg a 3./, 5./, 6./, 8./, 10./
napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a bizottságok előzetes véleményezése nélkül.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2012.(VII.05.) Kt. határozata napirendi pontok tárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi és az Ügyrendi bizottságok előzetes véleményezése nélkül is megtárgyalja a meghívóban szereplő 3./, 5./,
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6./, 8./, 10./ napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14 óra 5 perckor Ráki István képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre
(a jelenlévő képviselők száma 6 fő)
Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Fekete István Óvoda vezetői pályázat elbírálása
Előadó: polgármester
2./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat elbírálása
Előadó: polgármester
3./ 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
4./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről
tájékoztató

Előadó: igazgató
5./ A dolgozók részére kedvezményes gépjármű igénybevétel
Előadó: polgármester
6./ OTP támogató nyilatkozat forgóeszközhitel szerződéshez
Előadó: polgármester
7./ Alapító okiratok módosítása
Előadó: aljegyző
8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók
vízhasználatának mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
9./ Iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi tevékenységről szóló előterjesztés megtárgyalása
Előadó: jegyző
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
11./ Kitűntetések adományozása
Előadó: polgármester

1./ Fekete István Óvoda vezetői pályázat elbírálása
Zsiros Sándorné polgármester: mindenki előtt ismeretes, hogy Fazekasné Baksi Piroska, a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének óvodavezetői kinevezése 2012. július
31-én lejár, ezért a jogszabályokat figyelembe véve meghirdették az álláshely pályázati
kiírását, amelyre egy pályázat érkezett. Az előkészítő bizottság a pályázattal kapcsolatos
feladatát elvégezte, a pályázati anyaggal kapcsolatos véleménykialakítások a törvényi
előírásoknak megfelelően megtörténtek.
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Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a
pályázatot és elfogadásra javasolja a testületnek.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az óvoda nevelőtestülete, alkalmazotti közössége,
munkaközössége, a szülői közösség és a roma nemzetiségi önkormányzat meghallgatta a
pályázót és támogatja a pályázatot, Fazekasné Baksi Piroska vezetői megbízatását.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy támogassák Fazekasné Baksi Piroska magasabb
vezetői kinevezését 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig vonatkozó időszakra, bérét
jelenlegi bérezésének megfelelően 317.400,- Ft összegben állapítsák meg.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2012.(VII.05.) Kt. határozata Fazekasné Baksi Piroska vezetői megbízatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja Fazekasné Baksi Piroska magasabb vezetői kinevezését 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig vonatkozó időszakra.
Bérét 317.400,- Ft összegben állapítja meg.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat elbírálása
Zsiros Sándorné polgármester: Takácsné Szabó Zsuzsanna, a 2. Sz. Napköziotthonos óvoda
intézményvezetőjének óvodavezetői kinevezése 2012. július 31-én lejár. Az álláshelyre
vonatkozó pályázat kiírása a jogszabályban előírtaknak megfelelően meghirdetésre került,
melyre egy pályázat érkezett. Elégedettek munkájával, javasolta vezetői megbízatását.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a
pályázatot és elfogadásra javasolja a testületnek.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az előző pályázathoz hasonlóan a jogszabályi
előírásoknak megfelelően a pályázati anyaggal kapcsolatos véleménykialakítások
megtörténtek. Valamennyi véleményező támogatja a pályázó vezetői kinevezését.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy támogassák Takácsné Szabó Zsuzsanna
magasabb vezetői kinevezését 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig vonatkozó időszakra,
bérét jelenlegi bérezésének megfelelően 269.200,- Ft összegben állapítsák meg.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2012.(VII.05.) Kt. határozata Takácsné Szabó Zsu-
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zsanna vezetői megbízatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja Takácsné Szabó Zsuzsanna magasabb vezetői kinevezését 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig vonatkozó időszakra.
Bérét 269.200,- Ft összegben állapítja meg.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Zsiros Sándorné polgármester: a 2012. évi költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert
minden szempont, ami alapján az önkormányzat bevételeit és kiadásait az adott intézményhez,
vagy az önkormányzathoz hozzá kellett rendelni, ezek az összegek kerültek megfelelő
költségvetési szakfeladatra.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: már többször tárgyaltak az előterjesztésben szereplő
összegekről. A jogszabályi változások miatt több tételt át kell könyvelni vagy az intézmények
költségvetéséből a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, vagy a Polgármesteri Hivatal
költségvetéséből az önkormányzat, vagy intézmények költségvetéséhez. Elmúlt ülésen
jóváhagyták a Fekete István óvoda létszámának bővítését és a 2. Sz. Óvoda létszámának
csökkentését, aminek átvezetése megtörtént. Módosítás tartalmazza az eddig megnyert
közfoglalkoztatási pályázatok összegét az intézmények és önkormányzat javára. A
közfoglalkoztatás önrész összege az iparűzési adó többletbevétel terhére lett megállapítva,
ami az előirányzat módosítását eredményezte. A bérkompenzáció összegét intézményenként
kiadási tételként, bevételként az önkormányzat központi támogatás bevétele. A Herman Ottó
Általános Iskola részére informatikai hozzájárulás összegét, ami szintén az iparűzési adó
többletbevétel terhére lett megállapítva és a 2011. évi pénzmaradvány terhére kerül a „kazán
program” elszámolásra.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az előirányzat javaslatból kitűnik, hogy ugyanazon
összegeket csoportosították át az intézményektől a hivatalba, ugyanazon megnevezésre.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az átcsoportosítás arról szól, ahonnan elvesznek egy
bizonyos összeget, azzal csökken az intézmény költségvetése és ahová teszik, azé megnő.
Február 6-ig minden kiadási tétel a hivatalnál kellett, hogy teljesüljön, mert eddig az
intézményeknek nem volt saját számlájuk.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az átcsoportosítás után a hivatal fizeti a tételeket?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem, két hónap időarányos részét kellett a megfelelő
helyre könyvelni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ezek előírt dologi kiadások?
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, az intézmények attól az időponttól jeleníthetik
meg a kiadásokat, amikor számlát nyitottak. Ezt megelőzően a hivatal költségvetéséből
teljesítették a kiadásokat. A költségvetés tervezésekor szerepeltették a kiadásokat az
intézmények költségvetésében, amit most megfelelő helyre kell könyvelni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: egyrészt a közfoglalkoztatás miatt szükséges a
módosítás és a bérkompenzáció miatt.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen és a kazán program elszámolása miatt. A
közfoglalkoztatás önrész összege az iparűzési adó többletbevétel terhére lett megállapítva,
ami az előirányzat módosítását eredményezte.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mit takar az informatikai normatíva?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az oktatási intézmény tanulónként a költségvetési
törvényben meghatározott összeget kap, amelyet két részre kell osztani. Egyik része kötött
felhasználású, másik részét az intézmény felhasználhatja informatikai eszközök fejlesztésére.
Ezzel az összeggel el kell számolni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: utólagos finanszírozású a pályázat?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ez nem pályázat, ezt a költségvetési törvény alapján
kapja meg az oktatási intézmény.
Zsiros Sándorné polgármester: ez az összeg az önkormányzat számlájára érkezik, ahonnan
átutalják az intézmény részére.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az informatikai pályázat összege miért az iparűzési
adó terhére lett megállapítva?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez az összeg szerepelt a költségvetésben, de nem
célzottan az intézmény költségvetésében. Mivel az iparűzési adó meghaladta az éves
előirányzatot, ezért ennek terhére állapították meg, de nem volt elkülönítve az összeg.
Ráki István képviselő-testületi tag: ezt az összeget az elszámolás után kapják meg?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem. Ezt az összeget, amikor megkapták nem növelték
vele az intézmény költségvetését, mert úgy került egyensúlyba a költségvetés, hogy akkor
számlák kiegyenlítésére használták fel.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ez az összeg benne volt a költségvetésben, de nem
célirányosan szerepeltették, külön az intézménynél.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a pályázati pénzeket az állam fizeti és célzott
felhasználással adja. Ha nem teljesül az iparűzési adó, mit csináltak volna?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: akkor valahol csökkenteni kellett volna ahhoz, hogy ez
az összeg szerepeljen az intézmény költségvetésében.
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Zsiros Sándorné polgármester: a Herman Ottó általános iskola költségvetésében külön meg
kell jelenni ennek az összegnek, azért van szükség az átcsoportosításra.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha nem teljesült volna az iparűzési adóbevétel, ezt az
összeget a bérmegtakarítás terhére állapították volna meg.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a költségvetés, nem csak a normatíva összegét
tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem lett volna adóbevétel, az energiaszámlák költségét
tudták volna csökkenteni. Az előirányzatok átcsoportosításával minden összeg a megfelelő
intézmény szakfeladat számára kerül.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a bevételi és a kiadási oldalon a hiány összege nem
változik, miért?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mert az átcsoportosítással nem változik a bevétel és a
kiadás összege.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: év elején is 10 M Ft hiánnyal fogadták el a
költségvetést, most is 10 M Ft költségvetési hiány van és 319 e Ft felhalmozási hiány.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előirányzat módosítási javaslat első része a
közfoglalkoztatás költségeit tartalmazza. Ugyanannyi a kiadás, mint a bevétel, így nem
változik az összeg. Ugyanúgy a kazánprogram elszámolásánál és az informatikai pályázat
összegénél sem változik, mert a bevételi és a kiadási oldalon is el kell számolni. Ezek az
összegek nem változtatják meg a hiány összegét.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a felhalmozási hiányt mi váltotta ki? Fűkaszára 300 e
Ft-ot terveztek, 380 e Ft-ért vásároltak, így 80 e Ft többletköltség keletkezett. A
kazánprogram pályázata állami finanszírozású, miért kell elszámolni a pénzmaradvány
terhére?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elmúlt évben megkapták a pénzt, de nem használták
fel, ezért tartalékba helyezték. A pénzösszeg felosztására ebben az évben került sor. A félévi
beszámoló elkészítéséhez szükséges ezen pénzeszközöknek az átcsoportosítása.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: elmúlt évben megérkezett az önkormányzat
számlájára és ebben az évben lett kifizetve?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, 2011. évről maradt pénzeszköz. Javasolta, hogy
az ülés után beszéljék át a kérdéses összegeket.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat
átcsoportosítási javaslatot.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2012.(VII.05.) Kt. határozata az előirányzat átcsoportosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot:
Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+)
Csökkenés (-)
680002-1
680002-1
841907-1

841907-1

841907-1

841907-1

841907-1

841907-1
841907-1
841907-1

Nem lakóingatlan bérbeadása (Iskola)
91311 Bérleti és lízingdíj bevétel
Nem lakóingatlan bérbeadása (Hivatal)
91311 Bérleti és lízingdíj bevétel
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Fekete I.Óvoda)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Műk.célú kv-i támogatás (2.sz.Óvoda)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Herman O.I.)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
Műk.célú kv-i támogatás (Közösségi Ház és
94111 Könyvtár)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Gondozási Központ)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
37111 Irányítás alá tart.kv.szervek műk.tám.
Önk.elszámolása kv-i szerveivel

145
145
398
398
779
779
9306
9306

2234
2234
320
320
650
650
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94111 Műk.célú kv-i támogatás (Városüzemeltetés)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
841907-1
841907-1

Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
37111 Irányítás alá tart.kv.szervek műk.tám.

960302-1
91214
91913
841126-1
91214
91913
680001-1
91311
91913
841126-1
91311
91913
841403-1
914122
91913
841126-1
914122
91913

Köztemető fenntartás
Áh.-on kívüli szolgáltatás
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Áh.-on kívüli szolgáltatás
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Lakóingatlan bérbeadása
Bérleti és lízingdíj bevétel
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Bérleti és lízingdíj bevétel
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Település-vízellátás
Áh.-on kívüli szolgáltatás
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Áh.-on kívüli szolgáltatás
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Összesen:

869039-1
841126-1
869037-1

Egyéb máshová nem sorolt kieg.tev.
91214 Áh.kívüli szolg.ellenértéke
Önk.és társ.igazgatási tev.
91214 Áh.kívüli szolg.ellenértéke
Fizikoterápiás szolgáltatás
91214 Áh.kívüli szolg.ellenértéke

5765
5765

125728
125728

132
36
132
36
18
5
18
5
269
71
269
71
531

531

227
227
24

9
841126-1

Önk.és társ.igazgatási tev.
91214 Áh.kívüli szolg.ellenértéke
Összesen:

841403-1

841126-1

562917-1

841126-1

562912-1

841126-1

562913-1

841126-1

889921-1

841126-1

Város- és községgazd.
91214 Áh.kívüli szolg.ellenértéke
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
91214 Áh.kívüli szolg.ellenértéke
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Munkahelyi étkeztetés
91313 Alkalmazottak térítése
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
91313 Alkalmazottak térítése
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Óvodai étkeztetés
913121 Intézményi ellátási díj
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
913121 Intézményi ellátási díj
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Iskolai intézményi étkeztetés
913121 Intézményi ellátási díj
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
913121 Intézményi ellátási díj
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Szociális étkeztetés
913121 Intézményi ellátási díj
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
913121 Intézményi ellátási díj
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA

24
251

251

43
12
43
12
933
246
933
246
385
102
385
102
339
90
339
90
880
231
880
231
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Összesen:

3261

3261

Kiadási előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+)
Csökkenés (-)
851011-1
514133
514143
54412
55111
55214
55215
55219
5611111
841907-1
94111
841126-1
514133
514143
54412
55111
55214
55215
55219
5611111

851011-1
514133
514143
54412
55111
552129
55214
55215

Óvodai nevelés Fekete István Óvoda
Közalk.közlek.költ.térítése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Folyóirat beszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
Műk.célú kv-i támogatás
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.közlek.költ.térítése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Folyóirat beszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Összesen:
Óvodai nevelés 2.sz.Óvoda
Közalk.közlek.költ.térítése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Folyóirat beszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Bérleti és lízingdíjak
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás

10
76
3
11
166
54
15
63
398
10
76
3
11
166
54
15
63
398

398

18
76
15
19
3
353
132
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841126-1

55218 Karbantartás, kisjavítás
55219 Egyéb üz.,fenntart.szolg.
5611111 Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
514133 Közalk.közlek.költ.térítése
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása
54412 Folyóirat beszerzés
55111 Nem adatátvit.célú távközl.díj
552129 Bérleti és lízingdíjak
55214 Gázenergia szolgáltatás
55215 Villamosenergia szolgáltatás
55218 Karbantartás, kisjavítás
55219 Egyéb üz.,fenntart.szolg.
5611111 Vás.termékek és szolg.ÁFA
Összesen:

852011-1
514133
514143
522191
5431
54411
54413
54711
547121
549113
549132
55111
55214
55215
55218
55219
5611111
56211

Ált.iskolai tanulók napp.rendsz.oktatása
Közalk.közlek.költ.térítése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Áll.-ba nem tart.juttatása
Irodaszer
Könyvbeszerzés
Egyéb inform.hordozó
Szakmai anyagok beszerzése
Kisért.tárgyi eszköz
Egyéb anyag besz.tisztítószer
Készletbesz. egyéb készlet
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Belf.kiküldetés

8
19
136
18
76
15
19
3
353
132
8
19
136
779

779

409
378
13
6
4
16
1
82
31
2
36
5832
761
50
51
1761
8
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841126-1

56319 Egyéb dologi kiadások
Önk.és társ.igazgatási tev.
514133 Közalk.közlek.költ.térítése
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása
522191 Áll.-ba nem tart.juttatása
5431 Irodaszer
54411 Könyvbeszerzés
54413 Egyéb inform.hordozó
54711 Szakmai anyagok beszerzése
547121 Kisért.tárgyi eszköz
549113 Egyéb anyag besz.tisztítószer
549132 Készletbesz. egyéb készlet
55111 Nem adatátvit.célú távközl.díj
55214 Gázenergia szolgáltatás
55215 Villamosenergia szolgáltatás
55218 Karbantartás, kisjavítás
55219 Egyéb üz.,fenntart.szolg.
5611111 Vás.termékek és szolg.ÁFA
56211 Belf.kiküldetés
56319 Egyéb dologi kiadások
Összesen:

910502-1
514143
54411
55111
55214
55215
55219
5611111
57219
841126-1
514143
54411

Közművelődési intézmények működtetése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Könyvbeszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Díjak,egyéb befizetések
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Könyvbeszerzés

10
409
378
13
6
4
16
1
82
31
2
36
5832
761
50
51
1761
8
10
9451

9451

12
31
13
552
191
43
204
16
12
31

13
55111
55214
55215
55219
5611111
57219
931102-1
514143
55111
55214
55215
55219
5611111
56211
841126-1
514143
55111
55214
55215
55219
5611111
56211
910203-1
55214
55215
5611111
841126-1
55214
55215
5611111
841403-1
55111
55214
55215
5611111

Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Díjak,egyéb befizetések
Sportlétesítmények működtetése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Belf.kiküldetés
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Belf.kiküldetés
Múzeumi kiáll.tev.
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Város- és községgazdálk. - Sporttelep
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA

13
552
191
43
204
16
8
14
627
165
8
207
3
8
14
627
165
8
207
3
40
1
11
40
1
11
5
58
8
17

14
841126-1
55111
55214
55215
5611111

Önk.és társ.igazgatási tev.
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Összesen:

881011-1
514143
549113
55111
55214
55215
55219
5611111
841126-1
514143
549113
55111
55214
55215
55219
5611111
889201-1
514143
514133
549112
55111
55215
55219
56211
5611111
841126-1
514143

Idősek nappali ellátása
Közalk.étkezési hozzájárulása
Anyagbesz.tisztítószer
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Anyagbesz.tisztítószer
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Gyermekjóléti szolgáltatás
Közalk.étkezési hozzájárulása
Közalk.közlek.költ.térítése
Anyagbesz.karbantartási anyag
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Belföldi kiküldetés
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása

5
58
8
17
2234

2234

18
1
7
145
30
9
49
18
1
7
145
30
9
49
20
24
3
3
20
8
4
9
20

15
514133
549112
55111
55215
55219
56211
5611111
869041-1
514143
5431
549113
55214
55215
55219
5611111
841126-1
514143
5431
549113
55214
55215
55219
5611111
869037-1
514143
55111
55214
55215
5611111
841126-1
514143
55111
55214
55215
5611111

Közalk.közlek.költ.térítése
Anyagbesz.karbantartási anyag
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Belföldi kiküldetés
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Család és nővédelmi gond.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Irodaszer
Anyagbesz.tisztítószer
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Irodaszer
Anyagbesz.tisztítószer
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolg.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Fizikoterápiás szolgáltatás
Közalk.étkezési hozzájárulása
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA

24
3
3
20
8
4
9
16
5
8
26
19
15
13
16
5
8
26
19
15
13
4
3
15
11
9
4
3
15
11
9

16
869039-1
54711
549132
55111
55214
55215
5611111
841126-1
54711
549132
55111
55214
55215
5611111

Egyéb máshová nem sorolt kieg.tev.
Szakmai anyag
Készletbeszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Szakmai anyag
Készletbeszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Összesen:

841402-1

841126-1

960302-1

841126-1

Közvilágítás
55215 Villamosenergia szolgáltatás
5611111 Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
55215 Villamosenergia szolgáltatás
5611111 Vás.termékek és szolg.ÁFA
Köztemető fenntartás
55215 Villamosenergia szolgáltatás
5611111 Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
55215 Villamosenergia szolgáltatás
5611111 Vás.termékek és szolg.ÁFA
Összesen:
622 Gépjármű üzemeltetés
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása
5461 Hajtó- és kenőanyag besz.

32
1
3
14
10
17
32
1
3
14
10
17
571

571

935
229
935
229
14
3
14
3
1181

1181

8
144

17
549111
5611111
56319
57219
841126-1
514143
5461
549111
5611111
56319
57219
813000-1
514143
13152
1821111
549112
5611111
841126-1
514143
841403-1
514143
549132
55111
5611111
841126-1
514143
549132
55111
5611111
61
514143
5431
549112
55111
55211

Anyagbeszer.-járműüz.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Egyéb dologi kiadások
Díjak, egyéb befizetések
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Hajtó- és kenőanyag besz.
Anyagbeszer.-járműüz.
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Egyéb dologi kiadások
Díjak, egyéb befizetések
Zöldterület kezelés
Közalk.étkezési hozzájárulása
Egyéb gép, berendezés
Intézm.beruh.ÁFA
Karbantartási anyag
Vás.term.és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Mezőőri feladatok
Közalk.étkezési hozzájárulása
Egyéb készletbeszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díjak
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Egyéb készletbeszerzés
Nem adatátvit.célú távközl.díjak
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Karbantartó műhely
Közalk.étkezési hozzájárulása
Irodaszer, nyomtatvány
Anyagbeszer.-karbantartási anyag
Nem adatátvit.célú távközl.díjak
Vásárolt élelmezés

14
4
6
55
8
144
14
4
6
55
4
63
17
63
17
4
8
5
5
2
8
5
5
2
36
4
323
15
6

18
55214
55215
55218
55219
5611111
841126-1
514143
5431
549112
55111
55211
55214
55215
55218
55219
5611111
624
514133
514143
5411
5431
549113
549114
549132
55111
55211
55214
55215
55219
5611111
841126-1
514133
514143
5411
5431

Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üz.,fenntart.szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.étkezési hozzájárulása
Irodaszer, nyomtatvány
Anyagbeszer.-karbantartási anyag
Nem adatátvit.célú távközl.díjak
Vásárolt élelmezés
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üz.,fenntart.szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Központi Konyha
Közalk.közl.költségtérítése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Élelmiszer beszerzés
Irodaszer, nyomtatvány
Anyagbesz.-tisztítószer
Anyagbesz.-egyéb anyagok
Készletbesz.-egyéb készlet
Nem adatátvit.célú távközl.díjak
Vásárolt élelmezés
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA
Önk.és társ.igazgatási tev.
Közalk.közl.költségtérítése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Élelmiszer beszerzés
Irodaszer, nyomtatvány

75
26
2
266
188
36
4
323
15
6
75
26
2
266
188
10
46
5325
27
115
19
17
19
6
538
224
16
1468
10
46
5325
27

19
549113
549114
549132
55111
55211
55214
55215
55219
5611111

88211-1
5831111
5831113
5831121
882112-1
583113
882113-1
5831141
882115-1
5361
5831161
882202-1
583123

88211-1
5831111
5831113
5831121
882112-1
583113
882113-1

Anyagbesz.-tisztítószer
Anyagbesz.-egyéb anyagok
Készletbesz.-egyéb készlet
Nem adatátvit.célú távközl.díjak
Vásárolt élelmezés
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Egyéb üz.,fenntart.szolgáltatás
Vás.termékek és szolg.ÁFA

115
19
17
19
6
538
224
16
1468

Összesen:

9106

ÖNKORMÁNYZAT
Aktívkorúak ellátása
Rendsz.szoc.segély
Rendsz.szoc.segély
Fogl.hely.tám.
Időskorúak járadéka
Időskorúak jár.
Lakásfenntartási támogatás
Norm.lakásfennt.tám.
Ápolási díj alanyi jogon
Munkaadókat terh.jár.
Norm.áp.díj
Közgyógyellátás
Közgyógyellátás
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Aktívkorúak ellátása
Rendsz.szoc.segély
Rendsz.szoc.segély
Fogl.hely.tám.
Időskorúak járadéka
Időskorúak jár.
Lakásfenntartási támogatás

0

9106

4611
1796
80256
705
23000
2915
12145
300

4611
1796
80256
705

20

882115-1

882202-1

5831141 Norm.lakásfennt.tám.
Ápolási díj alanyi jogon
5361 Munkaadókat terh.jár.
5831161 Norm.áp.díj
Közgyógyellátás
583123 Közgyógyellátás
Összesen:

23000
2915
12145
300
125728

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

125728

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat módosítási
javaslatot.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2012.(VII.05.) Kt. határozata az előirányzat módosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot:
Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Csökkenés
(-)
Növekedés (+)
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Polg.Hiv.)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (2.sz.Óvoda)
Műk.célú kv-i támogatás (Herman
94111 O.Iskola)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Fekete I.Óvoda)
Műk.célú kv-i támogatás (Közösségi Ház és
94111 Könyvtár)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Gondozási Központ)
94111 Műk.célú kv-i támogatás (Városüzemeltetés)
Összesen:

199
1210
1595
11697

ÖNKORMÁNYZAT
8419011
Önkorm.és társ.elszám.
94419 Egyéb központi támogatás

12830

Mindösszesen:

24527

1319
1081
5507
786

Kiadás előirányzat (eFt-ban)
Csökkenés
(-)

Növekedés (+)
8411261
512172
512176
53111

Önk.és társ.igazgatási tev.(Polgármesteri Hivatal)
Köztisztviselők keresetkiegészítése
Egyéb bérrend.alá tart.keresetkieg.
Szociális hozzájár.adó
Összesen:

938
101
280
1319

8510111
Óvodai nevelés 2.sz.Óvoda
512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

851
230
1081

8520111
Ált.iskolai tanulók napp.rendsz.oktatása
512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése
516123 Részf.közalk.szem.juttatása

4131
205

22
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:
8510111
Óvodai nevelés Fekete István Óvoda
512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:
9105021
512173
53115
9311021
512173
53115
8690371
512173
53115
8690411
512173
516123
53115
8810111
512173
53115
8892011
512173
516123
53115

8130001
512173
53115
61
512173
53115
622
512173
53115
8414031
512173
53115
624
512173
516123
53115

1171
5507

619
167
786

Közművelődési intézmények működtetése
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó

130
35

Sportlétesítmények működtetése
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

27
7
199

Fizikoterápiás szolgáltatás
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó

66
18

Család és nővédelmi gond.
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Részf.közalk.szem.juttatása
Szociális hozzájárulási adó

165
50
58

Idősek nappali ellátása
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó

278
75

Gyermekjóléti szolgáltatás
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Részf.közalk.szem.juttatása
Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

366
28
106
1210

Zöldterület
kezelés
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó
Karbantartó műhely
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó
Gépjármű üzemeltetés
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó
Mezőőri feladatok
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó
Központi Konyha
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Részf.közalk.szem.juttatása
Szociális hozzájárulási adó

81
22
515
139
141
38

10
3
413
96
137

23
Összesen:

1595

ÖNKORMÁNYZAT
8419071
37111
512173
53115

Önk.elszámolása kv-i szerveivel
Irányítás alá tart.kv.szerv támogatása
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

11697
892
241
12830

Mindösszesen:

24527

Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+)
Csökkenés (-)
Fekete István Óvoda
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Működ.célú kv-i támogatás
Összesen:
2.sz.Óvoda
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Működ.célú kv-i támogatás
Összesen:
Herman Ottó Ált.Iskola
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Működ.célú kv-i támogatás
Összesen:
94111 Működ.célú kv-i támogatás

330

37
367

330

37
367

1320

147
1467
1124

Közösségi Ház és Könyvtár
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Működ.célú kv-i támogatás
Összesen:

73
733

Önkormányzat
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől

3117

660

24
8419011
Önkorm.és társ.elszám.
922171 Állandó jell.végz.iparűz.adó
Összesen:
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
922171 Állandó jell.végz.iparűz.adó
Városüzemeltetés
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Működ.célú kv-i támogatás
Összesen:
Gondozási
Központ
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
8419071
Önk.elszámolása kv-i szerveivel
94111 Működ.célú kv-i támogatás
Összesen:
8411261
94112
465111
46411

Önk.és társ.igazgatási tev.(Polgármesteri Hivatal)
Int.felhalm.kiad.támog.
Beruh.célú támog.kp-i kv-i szervtől
Működ.célú támogatás kp-i kv-i szervtől

Mindösszesen:

347
3464

1579

1321

145
1466

141

16
157

3331
25
425
3781
14505
Kiadás előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+)
Csökkenés (-)

Fekete István Óvoda
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
Részfogl.egyéb bérrendsz.alá
516116 tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

323
44
367

2.sz.Óvoda
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
Részfogl.egyéb bérrendsz.alá
516116 tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

323
44
367

Herman Ottó Ált.Iskola
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás

25
Részfogl.egyéb bérrendsz.alá
516116 tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:
8520111
Ált.iskolai tanulók napp.rendsz.oktatása
1154 Szellemi termékek vásárlása
1821112 Intézm.beruh.ÁFA
547121 Kisértékű tárgyi eszköz
5611111 Vás.term.és szolg.ÁFA
Összesen:
Közösségi Ház és Könyvtár
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
Részfogl.egyéb bérrendsz.alá
516116 tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

1292
175
1467

443
119
443
119
1124

646
87
733

Önkormányzat
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
511116 Főfogl.dolg.szem.jutt.
Részfogl.egyéb bérrendsz.alá
516116 tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

323
413
3464

8419011
Önkorm.és társ.elszám.
37111 Irányítás alá tart.kv.szervek műk.tám.
Fekete István
Óvoda
2.sz.Óvoda
Herman O.Iskola
Herman O.Iskola
Köz.Ház
Városüz.
Gond.Közp.
Összesen:

37
37
147
1124
73
145
16
1579

Városüzemeltetés
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
Részfogl.egyéb bérrendsz.alá
516116 tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:

1293
173
1466

Gondozási
Központ
8904431
Egyéb közfoglalkoztatás
Részfogl.egyéb bérrendsz.alá
516116 tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó

138
19

2728

26
Összesen:
8411261
13152
182211
549112
5611111

157

Önk.és társ.igazgatási tev.(Polgármesteri Hivatal)
Egyéb gép,berend.vásárlása
Intézm.beruh.ÁFA
Anyagbeszerzés karbantartási anyag
Vás.term.és szolg. ÁFA

8411261
Önk.és társ.igazgatási tev.(Önkormányzat)
592119 Egyéb ált.tartalák előir.
Irány.alá tart.szerv
37112 felhalm.tám.
Mindösszesen:

2643
713
335
90
3781

3331
3331
17836

3331

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az önkormányzat 2012. évi költségvetés
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 20/2012.(VII.06.) önkormányzati
rendeletét, mely az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012.(II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről
tájékoztató

Zsiros Sándorné polgármester: előző ülésen elnapolták az iskola működéséről szóló
tájékoztató megtárgyalását, mivel a tanév június 15-én zárult, ezt követték az osztályozó
vizsgák, majd június végén a tanévzáró értekezlet. A tanévről szóló tájékoztatót ezek
ismeretében tudta elkészíteni az intézmény vezetője.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, vélemény nem
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2012.(VII.05.) Kt. határozata a Herman Ottó Ált.
Isk. és AMI működéséről
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester, igazgató
Határidő: azonnal
5./ A dolgozók részére kedvezményes gépjármű igénybevétel
Zsiros Sándorné polgármester: elmúlt ülésen felvetődött a C menetlevél visszaállítása,
akkor kérte a testület, hogy írásban nyújtsák be a kérelmet. Egyeztettek a városüzemeltetéssel
és elkészült az előterjesztés.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: amikor megszűntették a C menetlevelet, ezt a döntést
úgy gondolja, hogy mindenki megfontolta. Mi változott azóta?
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: igen, szavazás előtt ő is átgondolta a döntését.
Összehasonlítva a korábbi döntés előtti időszakot, azért gondolta meg magát, mert volt egy
kellemetlen helyzet, ami a vezető gyengeségéből adódott, hogy maszekolhattak a dolgozók.
Az utóbbi időben érzékelhető, hogy a vezető tapasztaltságából adódóan következetesebb,
rendezettebb helyzet állt elő a városüzemeltetésen. Probléma esetén a vezető felelőssége a
megoldás, nem a dolgozóé.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: miért nem teszik lehetővé, hogy bárki igénybe
vehesse? Miért csak a dolgozók kapják ezt a kiváltságot?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: hosszú évek óta a köztisztviselők és a
közalkalmazottak semmiféle plusz juttatásban, jutalomban, erkölcsi elismerésben nem
részesülnek, mert nincs rá lehetőség, hogy elismerjék munkájukat. Ha évente egy alkalommal
igénybe veszik, nem hiszi, hogy a költségvetést nagyban befolyásolná.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ezzel megoldódik mindenki problémája?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: saját problémáját mondta el. A közalkalmazottak és
köztisztviselők létszáma kb. 200 fő, akik fenntartják a települést a testületen kívül. Nem látja
akadályát a C menetlevél visszaállításának azzal, hogy hívják fel a vezető figyelmét a
fokozott ellenőrzésre. Korábban a képviselők javasolták, hogy az étkezési hozzájárulás
összegét állítsák vissza. Akkor miért nem javasolták, hogy a lakosság részére is adjanak
hozzájárulást?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: erre nincs hatásköre a testületnek.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ez egy gesztus lenne a testület és az önkormányzat
részéről a dolgozók felé, ami nem kerül milliókba.
Zsiros Sándorné polgármester: azért a dolgozók kapják, mert jogszerű juttatás részükre. A
munkáltató a dolgozóknak adhat jóléti támogatást. Vannak olyan önkormányzatok, akik
fogászati hozzájárulást is fizetnek a dolgozóik részére. Aki hétvégén venné igénybe a C
menetlevelet, annak dupláját kell fizetni. Javasolta, támogassák a dolgozók részére.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a testület továbbra is biztosítja a színházterem bérleti
díjából a 30%-os kedvezményt abban az esetben, ha alsózsolcai lakos esküvő céljából kívánja
igénybe venni. Elmúlt évben három alkalommal vették igénybe. Lehet, hogy 40
közalkalmazott, köztisztviselő fogja igénybe venni a C menetlevelet. A testület a kézilabda
szakosztály részére, térítésmentesen biztosítja a sportcsarnokot edzésre és a Gyermekotthonos
gyerekek részére is. Nem hiszi, hogy a közalkalmazottak, köztisztviselők nem tesznek annyit
a település érdekében, hogy megérdemeljék a kedvezményt.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a 200 főből, csak 40 fő fogja igénybe venni?
Korábban csökkentették az étkezési hozzájárulás összegét, most támogassák ezt a
kedvezményt. Aki adót fizet a településen, az nem érdemelné meg ezt a kedvezményt?
Zsiros Sándorné polgármester: saját munkahelyén biztosítják részükre a kedvezményt.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: korábban nem azért szűntették meg a C menetlevelet,
mert sok volt a kiadás, vagy azért, hogy spóroljanak, a maszekolás miatt vonták vissza. Az
IFA teherautóra javasolt 150,- Ft/km díjtétel nevetséges. Ha támogatnák, újra indulna a
sumákolás. Eddig jó dolog volt, hogy a C menetlevelet kihasználva, elvégezzék a maszek
munkát, mióta megszűntették, leállt. Ez rossz döntés volt a dolgozók részére, ezért kérik,
hogy állítsák vissza. Megszorító intézkedésként csökkentették a település világítását, arra
viszont nincs fedezet, hogy visszaállítsák és a labor-fizikoterápia díját sem csökkentik. Ennek
ellenére adjanak kedvezményt a dolgozóknak? Nem támogatja.
Zsiros Sándorné polgármester: ne keverjék össze a lakosságot azzal, hogy a képviselők
munkáltatójuk a dolgozóknak.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: őt a lakosság választotta képviselőnek, az ő érdeküket
képviseli.
Zsiros Sándorné polgármester: mint képviselő, fel kell vállalni a döntést.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: akkor mindent fel kell vállalni. Korábban a tiszteletdíj
mértékét is visszaállították, ő nem támogatta, mert az a képviselő, aki nem vesz részt az
ülésen, ne kapjon tiszteletdíjat. Ez egyeseknek rossz döntés volt. A dolgozók C menetlevél
nélkül is megoldják problémáikat.
Ráki István képviselő-testületi tag: „bamba dolgozó az, aki a főnökét nem tudja átverni”.
Korábban az okozott problémát, hogy az autót hétvégén is látták forgalomba, de bizonyítani
senki nem tudta, hogy maszekba, vagy hivatalos úton volt. Nincsenek abba a helyzetbe, hogy
pletyka szinten ezt kezelni tudják.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a településen nőtt fel, tudja, mi, hogyan működik.
Ráki István képviselő-testületi tag: 1987-től él Alsózsolcán, ő is tisztában van a dolgokkal.
Nem bizonyított tény, hogy a gépjármű „feketén” dolgozik. A kilométeróra visszatekerésével
aki csal, börtönbüntetést fog kapni. A C menetlevélre vonatkozó kedvezmény körét nem
biztos, hogy ki tudják bővíteni a lakosságra. A településen jelenleg nincs folyamatban
építkezés. Volt, hogy egy-egy alkalommal használatba adták a traktort, vagy az IFA-t, de nem
volt ebből probléma, mert a lakosságért vannak. Van olyan önkormányzat, aki az idős
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embereknek lenyírja a füvet. Ha fokozott ellenőrzés mellett nem lenne probléma, állítsák
vissza, de mindenkire vonatkozzon.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: pár hónapja azért vonták vissza, hogy megszűnjön az
ezzel kapcsolatos visszaélés, most állítsák vissza?
Ráki István képviselő-testületi tag: le kell szabályozni, ez alapján kell biztosítani a C
menetlevelet. Korábban 40 fő vette igénybe. Lakossági szinten 100 fő sem fogja igénybe
venni éves szinten. A megszorító intézkedések alkalmával hozott döntésekből arányosan
vissza kell állítani valamit. Terjesszék ki a lakosság részére is ezt a lehetőséget.
Zsiros Sándorné polgármester: nem ért egyet. Az IFA nem alkalmas a nagymértékű
igénybevételre. Ha eddig nem volt probléma, ezek után lesz, mert ha éppen visszautasítanak
valakit a gépjármű hivatalos elfoglaltsága miatt, nem fogják megérteni. Mivel nagy a
település, így nem tudják biztosítani, hogy az idős embereknek levágják a füvet, ez kisebb
településen működik csak. Sértő, hogy azért állítanák vissza a C menetlevelet, mert a
dolgozók szempontjából rossz döntést hoztak. Korábban felvetődött a polgárőrök részéről,
hogy térítésmentesen adják oda részükre a KMB iroda épületében lévő üres helyiséget. Ezt a
kérést támogattátok volna.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ez teljesen más kérdés és nem kapták meg a helyiséget.
Zsiros Sándorné polgármester: egy szűk körnek, a polgárőröknek, támogatták volna a
helyiség térítésmentes használatát.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a polgárőrök társadalmi munkában dolgoznak a
település érdekében, hogy mindenki biztonságban érezze magát, a közalkalmazottak,
köztisztviselők a kötelező munkát végzik.
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat dolgozói más jogi kategóriába tartoznak.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az lehet, de a konyha dolgozói is minden nap két nagy
szatyorral mennek haza.
Zsiros Sándorné polgármester: bizonyítani kell, fel kell vállalni, nem csak vádaskodni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: felvállalja véleményét, de abból mindig vita adódik.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ők érjék tetten, ők fogják meg a tisztességtelen
dolgozókat? Ez nem az ő feladatuk.
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő uraknak semmi teendőjük nincs.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem ide illő, hogy a polgárőrséget hozták fel példaként.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2010-ben az árvízkor tapasztalhatták, hogy mennyi
közalkalmazott, köztisztviselő vett részt a védekezésben napokon, éjszakákon keresztül.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: hét napon keresztül kint volt, részt vett a védekezésben,
már a fáradságtól esett össze.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: többet voltam kint területen, mint ti.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: zsákolni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: többször kérte, ha látják az önkormányzat autóját
olyan helyen járni, ami tilos, neki jelezzék, ki fogja vizsgálni. 2011.01.05-től, amióta
dolgozik, ilyen információ nem jutott tudomására. Kikérte a dolgozói nevében, hogy csalónak
állítják be őket, ha a C menetlevél kérdése felmerül. Nem tudja korábban mi történt, de mióta
ő a vezető, autó sehová nem ment anélkül, hogy ő ne tudott volna róla, vagy ne ő küldte
volna. 200 fő közalkalmazott, köztisztviselő közül 42 alkalommal vették igénybe a C
menetlevelet, azaz havi 5 alkalommal. Mindenkinek szíve joga úgy dönteni, ahogy akar, de
emlékeztette a képviselőket, hogy mint vezető és a dolgozók is szavazó állampolgárok. A
képviselői tiszteletdíj mértékét is csökkentették, majd visszaállították.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tiltakozott is a döntés ellen.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: Szilágyi úr is vállalkozó, vannak alkalmazottai.
Ha három cserép leesik egy alkalmazottjának a tetőjéről, nem adja oda beszerzési áron az
alkalmazott részére?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem lehet összehasonlítani a kettőt. Az
önkormányzat adóból él, a vállalkozók maguknak termelik a hasznot.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ha a lakosságra kiterjesztenék a C menetlevél
igénybevételére való jogosultságot, mit fognak szólni ehhez a helyi vállalkozók? Jogosan
tehetnék fel a kérdést, hogy milyen jogon veszik el a fuvarját és milyen jogon fuvaroznak az
egész városnak? A vállalkozók ebből élnek, ebből tartják el családjukat. Ki fog erre
válaszolni. Ez egy munkáltatói jog, élhetnek vagy nem a lehetőséggel. Úgy gondolja,
helyesen élnek vele. Megfontolásra javasolja Fodor Ákos képviselő úrnak, hogy amikor a
problémás esetek megtörténtek, másik vezető volt. Mióta Parádi Julianna a városüzemeltetés
vezetője, nem történt visszaélés. Ha észlelt valaki visszaélést és nem jelentette be, az is hibás.
Mint munkáltatói joggal rendelkező testület, tehetnek kedvezményeket a dolgozók részére,
viszont óvatosságra inti a képviselőket, ne bővítsék ki a lakosságra a helyi vállalkozókra
tekintettel.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nincs ilyen helyi vállalkozó Alsózsolcán. Gulyás
István volt, de visszaadta a vállalkozást.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: ha ilyen fuvarozást vállalnak, nem fogják tudni
ellátni a feladatokat.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, vegyék le napirendről, mert megalázó nekik
dolgozóknak, amit képviselő úr feltételez róluk.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem mondott olyat, hogy mindenki lop, csal és sumákol,
kiforgatták szavait. Mindenkinek tudomása van arról, hogy korábban mi zajlott a menetlevél
kapcsán. Azzal a döntéssel, hogy visszavonták, megszűntek a visszaélések. Most újra
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megengednék. A lakosságnak hogyan számolnak el azzal, hogy a C menetlevelet
visszaállították, de a település világítását nem.
Zsiros Sándorné polgármester: nem visszaállítanák, mert más formában kerülnének a
díjtételek megállapításra és folyamatos ellenőrzés és felügyelet alatt. A lakosság felé
képviselő úr forgatja ki a döntés befolyásolását.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az IFA javasolt díjtétele 150,- Ft/km + a
gépkocsivezető óradíja, ami 900,- Ft/óra.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az IFA 150,- Ft-ból nem megy 1 km-t.
Zsiros Sándorné polgármester: meg kellene érteni, hogy a munkáltató a dolgozóinak
szociális és jóléti szolgáltatásokat adhat, amelynek mértékét ők állapítják meg. A munkáltató
köteles munkavédelmi eszközt és étkezési jegyet biztosítani a dolgozói részére.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem kötelező juttatás, csak adható?
Zsiros Sándorné polgármester: a munkáltató dönti el, mi az a juttatás, amit biztosít a
dolgozók részére.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem vitatkozik, javasolta, szavazzanak.
Ráki István képviselő-testületi tag: csak feltételezések hangzottak el. A településen nem
építkezik senki, csak minimális igénybe vételre lenne szükség.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: pl. ha csak kavicsot szeretnének hozatni a két település
között lévő kavicsbányából, azért 8.000,- Ft-ot kérnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak a dolgozók részére kedvezményes
gépjármű igénybevétel biztosításáról.
A testület 4 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2012.(VII.05.) Kt. határozata a dolgozók részére
kedvezményes gépjármű igénybevételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta a dolgozók részére kedvezményes gépjármű
igénybevételét az alábbiak szerint:
A díjtétel a gépjármű megtett km díja + a gépkocsivezető
óradíja, mely
IFA
150,- Ft/km
FORD platós
50,- Ft/km
FORD zárt
50,- Ft/km,
a gépkocsivezető óradíja: 900,- Ft/óra azzal a kitétellel,
hogy minden megkezdett óra egésznek számít.
A képviselő-testület felhatalmazza a városüzemeltetés vezetőjét, hogy a fenti díjtételeket félévenként felülvizsgálja és
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az üzemanyagárak ill. a bérek változásának függvényében
módosítsa.
Felelős: városüzemeltetés vezető
Határidő: azonnal
6./ OTP támogató nyilatkozat forgóeszközhitel szerződéshez
Zsiros Sándorné polgármester: az Egyesület a működéséhez szükséges finanszírozást az
MVH-tól kapja. A rendszer utólagos elszámolás alapján forgóeszköz hitel igénybevételével
tudja biztosítani a működését. Ez évek óta így működik. Az önkormányzatok vállalják a
kezességet, hogy egy évig nem lépnek ki az egyesületből, így a forgóeszköz hitelt biztosítja
részükre az OTP. Az önkormányzatok figyelemmel kísérik a szervezet működését. Kérte,
hogy ezt a kötelezettségvállalást tegyék meg a többi önkormányzathoz hasonlóan.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: milyen lehetősége van az önkormányzatnak, mit tud
tenni, ha az egyesület pénzügyi egyensúlya megbillen?
Zsiros Sándorné polgármester: megteszik a szükséges intézkedéseket, felhívják az
egyesület figyelmét. A nyilatkozat csak formalitás, a bank az önkormányzatokban látja a
garanciát, hogy egy évig nem szűnik meg az egyesület. Eddig is így működött, ezt kéri a
pénzintézet. Megvannak a működési feltételek, elfogadták az egyesület bejegyzését, de a
magyar állam nem hajlandó előre finanszírozni a működést. Sajnos csak fél év csúszással
kapják meg a pénzt.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: sajnálatos, hogy egy olyan munkaszervezet, aki
pályázatokat ír ki és komoly munkát végez, csak utólagosan finanszíroz az állam.
Ráki István képviselő-testületi tag: a változásokról érdeklődött.
Zsiros Sándorné polgármester: ősszel hozták létre az egyesületet, ami mindenben megfelel
a jogszabályi feltételeknek, megkapta a címet, működik, csak utófinanszírozással.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: csak az az önkormányzat kötelezettsége, hogy egy
éven keresztül nem lép ki az egyesületből? Anyagi felelőssége nincs?
Zsiros Sándorné polgármester: nincs anyagi felelősség. Kérte, támogassák a nyilatkozat
aláírását.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2012.(VII.05.) Kt. határozata forgóeszköz hitel
igénybevételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárult a támogató nyilatkozat aláírásához az OTP
részére forgóeszköz hitel folyósításához a Bükk-Térségi
Leader Egyesület részére.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
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meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Alapító okiratok módosítása
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a testület korábbi döntésének megfelelően a Herman Ottó
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3. Számú Tagiskolájának
megszüntetését az alapító okiratokban is át kell vezetni. A döntésnek megfelelően kikerül az
iskola alapító okiratából a tagiskola, az intézmény épülete pedig a Városüzemeltetés alapító
okiratába kerül be. Szeptember 1-től a városüzemeltetés fogja bérbe adni az épület termeit az
Ámbédkar iskola részére.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: miért a városüzemeltetéshez fog tartozni?
Zsiros Sándorné polgármester: az épületben meglévő konyharész miatt.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: mint iskola, megszűnik az intézmény. Azok a tanulók,
akiket nem tudnak elhelyezni, maradnak az épületben. Az Ámbédkar iskola részére továbbra
is bérbe adják az épület termeit. A városüzemeltetés közfoglalkoztatás keretén belül
növénytermesztéssel is foglalkozik. Felvetődött a termesztett növények értékesítése, melyhez
az alapító okirat módosítása szükséges. Javasolta, hogy egészítsék ki az okiratot az ehhez
kapcsolódó szakfeladat számmal.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: holnap kezdődik a cukkini szüret, a jövő héten a
konyhán cukkinit főznek, az egész településen azt fogják enni.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte támogassák az alapító okirat módosítását.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2012.(VII.05.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1./ Az intézmény tagiskolái 4. pontból törlésre kerül:
- 3. Sz. Tagiskola:
Címe: 3571 Alsózsolca, Ilona út 17/19.
2. /12. pont az intézménybe felvehető maximális
tanulólétszám az alábbiak szerint módosul:
2. Kossuth Lajos út 164-166.
330 fő + 195 fő=495 fő
Ilona út 17/19.
195 fő /törlésre kerül/
3./ A 20. pont A feladatellátást szolgáló vagyon részből
törlésre kerül:
Alsózsolca, Ilona út 17-19. 1007/2 hrsz-on 2425 m2
területű ingatlanon lévő épület
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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
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a városüzemeltetés alapító okiratának
kiegészítését a növénytermesztéshez kapcsolódó szakfeladat számmal.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2012.(VII.05.) Kt. határozata a Városüzemeltetés
alapító okiratának kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a
Városüzemeltetés alapító okiratát kiegészíti az alábbiak
szerint:
1./ A tevékenységek szakfeladatrend szerint kiegészül:
- 010000 növénytermesztés, állattenyésztés,
vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy
a döntésnek megfelelően a kiegészítés átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a Városüzemeltetés alapító okiratának
módosításait.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2012.(VII.05.) Kt. határozata a Városüzemeltetés
alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a
Városüzemeltetés alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1./ Az intézmény telephelyei 3. pont az alábbiakkal egészül
ki:
- 3571 Alsózsolca, Ilona út 17/19. szám alatti épület
2. /12. pont A feladatellátást szolgáló vagyon az alábbiakkal
egészül ki:
Alsózsolca, Ilona út 17-19. 1007/2 hrsz-on 2425 m2
területű ingatlanon lévő épület
3./ 9. pont A tevékenységek szakfeladatrend szerint
kiegészül:
- 010000 növénytermesztés, állattenyésztés,
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vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
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
Határidő: azonnal

8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók
vízhasználatának mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 3/2012.(I.06.) rendeletben a testület megállapította a
közkifolyók vízhasználatának mértékét azzal, hogy annak használója havonta 1 m3/hó
mennyiséget köteles megtéríteni. Az elhasznált vízmennyiség ellenértékét a Polgármesteri
Hivatal által elkészített önkormányzat nevére kiállított számlával kell megtéríteni. Ez esetben
az önkormányzat nem árhatósági jogkörben jár el, hanem vízhasználati díj mértéket és az
ezzel összefüggő pénzügyi teendőket állapítja meg. A rendelet címének változását a
jogszabályváltozás következtében módosították. A változás érinti még a közkifolyók
vízhasználatának fizetésével összefüggő teendőket.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 21/2012.(VII.06.) önkormányzati
rendeletét, mely a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a
közkifolyók vízhasználatának mértékéről szóló 24/2003.(XII.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9./ Iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi tevékenységről szóló előterjesztés
megtárgyalása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi
tevékenységet Dr. Herczegh és Társa Kft képviseletében Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos
látja el azzal, hogy 2011-ig a Polgármesteri Hivatal és az OEP között létrejött szerződés
alapján az OEP által nyújtott támogatást utalják doktornő részére. A 2012. évi változások
kapcsán január 1-től nem rendelkeznek működési engedéllyel. Az önkormányzatot
megkereste az OEP, hogy rendezni kell a szerződést. A Gondozási Központ rendelkezik az
iskola-egészségügy tevékenységre működési engedéllyel, ezért kérte, hogy adják át az eddigi
önkormányzati feladat ellátását. A feladat átadása többletfeladattal nem jár, mivel az utalást a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja fogja végezni, csak nem az önkormányzati
számláról, hanem a Gondozási Központ számlájáról.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2012.(VII.05.) Kt. határozata iskola-egészségügyi és
Ifjúság-egészségügyi ellátás biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012.
augusztus 1-től az iskola-egészségügy és ifjúságegészségügy tevékenység végzését átadja a Gondozási
Központnak és az ezzel kapcsolatos finanszírozási
tevékenységgel megbízza a Gondozási Központ Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 104. sz. alatt lévő intézményét.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: a Munkaügyi Kirendeltségen részt vett a TÁMOP
továbbfoglalkoztatással kapcsolatos értekezleten, mely program folyamatos és a
végrehajtásához szükséges a továbbfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatást augusztusig szeretnék
kifuttatni, hogy 8 órás foglalkoztatásba minél több embert bevonjanak. Sajnos a helyzet egyre
rosszabb, nem lehet kezelni a közfoglalkoztatásban részt vevő embereket.
A Miskolci Kistérség Többcélú Társulásának ülésén tárgyaltak a költségvetéshez kapcsolódó
normatívák elszámolásáról, átcsoportosításokról, önkormányzati rendezvények támogatásáról.
A helyi esélyegyenlőségi terv elkészítésének költségeihez hozzájárul a Társulás. A Járási
Hivatalok kialakításával, december 30-al megszűnik a Társulás.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ha a Társulás megszűnik, mi lesz az ott lévő
feladatokkal?
Zsiros Sándorné polgármester: a megyei önkormányzat fogja ellátni a településfejlesztési
feladatokat. Hogy a családsegítés milyen formában fog működni, nem tudják, bizonytalan a
helyzet.
A LEADER konzorciumi tanács ülésén tárgyaltak a bioerőmű pályázatról. Megnyerték a
pályázatot, de fél éve húzódik a szerződés megkötése, mert nem szeretnék, hogy az erőművek
önkormányzati vagyonba kerüljenek, az ő vagyonuk maradna, de nincs pénz, ezért húzzák. A
bioerőmű programot 27 település valósítja meg.
Szentmátéval kapcsolatban elmondta, hogy a választást újra megnyerte Encian Vasile. Július
20-án szerettek volna jönni Alsózsolcára, de számukra az időpont nem megfelelő, ezért
folyamatban van az egyeztetés.
Az óvoda felújítás pályázata folyamatban van, egyeztetnek a pályázat írójával, az RPE Kftvel.
A napelemes pályázatuk három pont híján nem nyert, de felülvizsgálják a pályázatot.
A Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatban teljes körű adatszolgáltatást kérnek, ami nagy
terhet ró az önkormányzatra.
A katasztrófavédelmi képzés folyamatban van, a mai nap folyamán tartanak értekezletet. Az
adatszolgáltatás itt is folyamatos.
A Nemzeti Földalapkezelő a település közigazgatási területén lévő állami földeket szeretné az
önkormányzatoknak juttatni, ezért felmérést végeznek ez ügyben.
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A testület a 158/2011.(IX.21.) Kt határozatában döntött a kompház bérleti díjáról és a 2011.
évi bérbeadását lekorlátozta a készültségi állapotra való hivatkozással. Azóta a testület ezt a
korlátozást nem oldotta fel és igény van a kompház bérlésére, egyre többen jelzik. Javasolta,
hogy szűntessék meg a korlátozást azzal, hogy a zene hallgatása tilos. A kompház bérlésével
kapcsolatban Szaláncziné Somos Zsuzsannával kell egyeztetni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: javasolta, tegyenek ki házirendet a kompházba.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a jövő hétre elkészül a kompházhoz vezető járda
is.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szűntessék meg a korlátozást a kompház bérbeadására
vonatkozóan.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2012.(VII.05.) Kt. határozata a kompház bérbeadására vonatkozóan
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete feloldja
a kompház bérbeadásának korlátozását, a bérleti díját
5.000,-Ft/nap, illetve kaució címén 20.000,- Ft/alkalom
összegben határozza meg azzal, hogy az önkormányzati intézmények részére rendezvények alkalmával térítésmentesen biztosítják a területet.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház és Könyvtár vezető
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: észrevételezte, hogy hanyag, rossz munkát végeznek
a kátyúzások alkalmával. Miért nem azokkal a gépekkel és hengerrel végzik a kátyúzást, amit
az önkormányzat beszerzett?
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: használták a gépeket és elromlott, két napja
rossz.
Ráki István képviselő-testületi tag: amerre ő lakik, jól megcsinálták.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a kazánprogrammal kapcsolatban mi a tapasztalat?
Zsiros Sándorné polgármester: a begyűjtött aprítékot megszárították, bezsákolták, két tároló
tele van.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: 300 zsák apírtékot zsákoltak be.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mennyi időre elég?
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Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: az elmúlt évi tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a
kazánok Pellett kazánok. Utána nézett és a pellett ára 39,- Ft+ÁFA/ 1 kg, közvetlenül a
gyártótól, így 22 tonnát kell megvásárolni, aminek ára kb. 2 M Ft. Az eddigi gyakorlat alapján
vegyes fából készítettek aprítékot, de nincs jó fűtőértéke, hatásfoka.
Zsiros Sándorné polgármester: a program nem arról szól, hogy pellett anyaggal fűtsenek.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a beüzemelő cég által hozott aprítékot átengedték
a szűrőn, ami 10 perc után megállt. Ha ezzel az aprítékkal akarnak fűteni, mindig ott kell állni
egy embernek és felügyelni. Az aprítékolással 1 kg apríték előállítása 310,- Ft-ba kerül, amit
az önkormányzat legolcsóbban ki tud hozni. Ezeket a kazánokat nem aprítékkal kell fűteni.
Zsiros Sándorné polgármester: a kazánprogramban foglalkoztatott négy közmunkás
foglalkoztatása lejárt. Amit tudtak begyűjtöttek és tárolták. Akkor lenne megtakarítás, ha
pellettel fűtenének.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Felsőzsolca nagy mennyiségű fát aprított.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: ő is hallotta, szinte kisajátították az aprítékoló
gépet, melyet több település használ.
A Jókai-Széchenyi út kereszteződésében a vízművek csőtörés miatt felbontotta az aszfaltot.
Több panasz érkezett erre vonatkozóan. Az aszfaltot a vízműveknek kell helyreállítani, ezért
kapcsolatba lépett velük, akik közölték, hogy alvállalkozó végzi a helyreállítási munkálatokat,
aki összegyűjti a területeket. Ígéretet kapott arra, hogy két héten belül megtörténik a
helyreállítás, de nem valósult meg.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: beszélt az alvállalkozóval, hétfőn kezdik meg a
helyreállítást.
Ráki István képviselő-testületi tag: az interneten talált egy oldalt, akik térítésmentesen
felszerelnek jó minőségi kamerákat. Javasolta az önkormányzat is nézzen utána.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a kamerákat meg kell vásárolni és térítésmentesen
felszerelik?
Ráki István képviselő-testületi tag: partnereket keresnek, ők adnak kamerát, de utána kell
nézni.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 15 óra 50
perckor bezárta.
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