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15/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt képviselő- 
               testületi ülésről, mely 2012. október 11-én 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Dr. Majoros Géza,  
             Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,  
                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
                        /a jelenlévő képviselők száma 7 fő/  
 
Távolmaradását nem jelentette be: Brünner István és Szilágyi László képviselő-testületi tagok  
 
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna városüzemeltetés vezető, Fazekasné Baksi Piroska 
óvodavezető, Kerezsi Gábor Pál belső ellenőr 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy az előre kiadott 1./ napirendi ponton belül 
tárgyalják meg Marcsikné Orosz Emese aljegyző munkaviszonyának áthelyezéssel történő 
megszűntetését. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: kérte, hogy a 4./ napirendi ponton belül tárgyalják meg a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását is, mert új szakfeladat szám felvétele 
szükséges.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a kiegészítéseket nem tárgyalta a bizottság. Indítványozta, 
hogy a kiegészítéssel együtt a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 148/2012.(X.11.) Kt. határozata kiegészítő napirendi  
 pontok tárgyalásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
 Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése nélkül is meg- 
 tárgyalja Marcsikné Orosz Emese aljegyző munkaviszonyá- 
 nak áthelyezéssel történő megszűntetését az 1./ napirendi  
 pont tárgyalásakor és a 4./ napirendi pont tárgyalásakor a  
 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Járások kialakításával kapcsolatos képviselő-testületi feladatok       
     Előadó: jegyző 
2./ Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás  
     Előadó: jegyző 
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3./ Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelettel 
     kapcsolatos jogszabályváltozás 
     Előadó: jegyző  
4./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása  
     Előadó: aljegyző 
5./ Helyi Választási Bizottság tagjának, póttagjának újraválasztása  
     Előadó: jegyző 
 
 
1./ Járások kialakításával kapcsolatos képviselő-testületi feladatok  
 
Zsiros Sándorné polgármester: előzetesen kiküldték a képviselők részére a megállapodás-
mintát, később a teljes, kitöltött megállapodást, ezzel megkezdődtek az előkészületek a Járási 
Hivatal kialakításával kapcsolatban. A testületnek meg kell hozni a döntést a kiválasztott 
személyekről és az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok ingyenes használatba 
adásáról. Bizonytalanság még van, de már körvonalazódik a kialakítás menete. A megyében 
16 Járási Hivatalt alakítanak ki, Alsózsolca a miskolci Járáshoz fog tartozni. A Járási 
Hivatalon belül lesznek kirendeltségek, illetve olyan települések, ahol ügysegéd fogja 
biztosítani a lakossággal való kapcsolattartást és ügyintézést. A jogszabály előírja, mely 
feladatok fognak átkerülni a Járási Hivatalhoz. A kirendeltségek és az ügysegéd közötti 
különbség az, hogy a kirendeltségen a hét minden napján lesz ügyfélfogadás, ahol ügysegéd 
lesz, a település nagyságától függően a hét 1-2 napján fognak kimenni, ott helyben intézni az 
ügyeket. A Járási Hivatal szervezeti felépítéséről jelenleg ennyi információval rendelkeznek. 
Jogszabály rendelkezik arról, hogy a Járási Hivatalok működéséhez az önkormányzatok 
vagyonuk egy részét ingyenes használatba át kell adni a Járási Hivataloknak. A Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselői létszámából személyeket kell a Járási Hivatal állományába átadni, 
ehhez a testület hozzájárulása szükséges. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos ügyintézési 
módot törvényi szinten szabályozták. Így, önkormányzat tulajdonában álló vagyon és vagyoni 
értékű jogokat ingyenes használatba kell adni az államnak. Ahhoz, hogy az átadás 
megtörténjen, a testület jóváhagyása szükséges, hozzájárulását kell adni, hogy bejegyzési 
engedéllyel a tulajdoni lapon átvezetésre kerüljön. A Polgármesteri Hivatal 29 fős 
köztisztviselői létszámából 10 főt átadnak a Járási Hivatalnak, így a megmaradó hivatali 
létszám 19 fő. A Hivatal elrendezéséből adódóan a jelenlegi igazgatási csoportszobákat adnák 
át kizárólagos használatra a Járási Hivatalnak és a közös használatra szolgáló helyiségeket, 
ügyfélszolgálat, mosdó, folyosó, étkező. A tegnapi nap folyamán még tovább tárgyaltak a 10 
főről, amiben még a mai nap folyamán változás történhet. A Kormányhivatal kérte, hogy 
Hancsákné Puhl Eszter és Majoros Lászlóné helyett, Koczka Imrénét és Kovács Tímeát 
várják. Javasolta fogadják el, hogy 10 főt átadnak a Járási Hivatal személyi állományába 
azzal, hogy a személyek még változhatnak. Az ingó vagyon átadásával kapcsolatban 
tájékoztatásként elmondta, hogy az igazgatási csoport bútorzata marad a helyén, minden 
munkaeszközt visz a dolgozó, aki átkerül. Átadják a számítógépeket, amelyeket a kiválasztott 
személyek használnak, kivéve az iktatós gépet és az adós gépet, amin olyan adatok vannak, 
ami a napi munkához szükségesek, e helyett két, hasonló állapotú használható gépet 
biztosítanak. Átadják továbbá a telefonokat, nyomtatókat, minden olyan tárgyeszközt, ami 
biztosítja a Járási Hivatal működését.  
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Zsiros Sándorné polgármester: nagy körültekintést igényelt a megállapodás előkészítése. A 
személyek még változhatnak, de a létszámkeretről dönteni kell. Az érintett személyeket a 
Kormányhivatal választja ki. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az aljegyzőt a testület nevezte ki, ezért a testület 
hozzájárulása szükséges az áthelyezéséhez.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a Járási Hivatal részére átadnak néhány irodát, 
közös helyiséget, de ezeket fűteni kell, világítani kell. Ki fogja fizetni a rezsi költségét?  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: közösen fizetik a költségeket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a költségvetési törvényjavaslat alapján közösen vállalják a 
költségeket.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: aki használja a helyiségeket, az fizessen utána. Ez 
a háziorvosi rendelő használatba vételénél is így történt.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a rendelő magánvagyonba tartozik, teljesen más 
vonatkozik arra.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: amikor arra kötelezték, hogy fizessenek, akkor 
még nem volt magánvagyon.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a költségvetési törvényben rögzíti, ahol Járási Hivatal 
kirendeltség működik, ott a finanszírozáshoz költségvetési normatívával fognak hozzájárulni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Hivatal létszáma az átadást követően 19 fő, a jövő 
évi finanszírozás várhatóan úgy alakul majd, hogy dolgozónként 4,5 M Ft-ot kapnak bér és 
dologi jellegű kiadásra, ebből az összegből kell gazdálkodni.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a megállapodás harmadik és negyedik oldala tartalmazza 
az üzemeltetési költségekkel kapcsolatos teendőket, ami nem egyértelmű, de az egyeztetések 
folyamatban vannak. Még nem alakult ki a rendszer, nincsenek meg azok a települések sem, 
ahol kirendeltségek fognak működni, várható 2000 fő feletti lakosságszám esetében, így 
valószínű nálunk lesz kirendeltség, állandó ügyfélfogadás. Ezeken a helyeken üzemeltetési 
szerződést fognak kötni a települési önkormányzatokkal, annak részletei még nem ismertek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és 
ingatlan vagyon karbantartásáról, továbbá köteles viselni a rendeltetésszerű használattal 
összefüggésben felmerült üzemeltetési, fenntartási és javítási költségeket. A rendeltetésszerű 
használat során elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó vagyontárgyak pótlása az 
átvevő kötelezettsége, erről szól a megállapodás.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ezzel ellentétes a megállapodásban szereplő 4. pont 
ingatlanra  vonatkozó fenntartása, mivel a költségeket kiveszi. A megállapodás több részén 
pontosítás szükséges. Ha Alsózsolcán lesz kirendeltség, 19 főnek nem szükséges ennyi 
helyiség, így teljesen külön álló részben tudnák kialakítani a Járási Hivatalt.  
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Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az ügyfél nem fogja érzékelni a változást, hogy Járási 
Hivatal, vagy Polgármesteri Hivatal dolgozó intézkedik, segíti problémájának megoldását.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: 19 fő marad a Hivatalban, ebből 2 hivatalsegéd. 17 
fő hogyan tudja ellátni a feladatokat? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: bíznak minden dolgozóban, hogy meg tudják oldani a rájuk 
váró feladatokat. A jogszabály alapján a település lakosságszámát tekintve 15-21 főt támogat, 
de több is lehet, ha fizetni tudják. A jogszabályi változások miatt új szerkezetű lesz a 
költségvetés összeállítása.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az átadott hatásköröket törvény által szabályozták, kb. 80 
ügykör kerül át a Járási Hivatalhoz. Előzetes tájékoztatás szerint december 31-ig még várható 
különböző hatáskörök átadása, erre az átvett létszámból lehet következtetni, hogy több feladat 
kerül el az önkormányzattól.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a dolgozók kiválasztása hogyan történt? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Kormányhivatalban választották ki a dolgozókat. A 
80 ügykör nem csupán önkormányzati ügykörök, hanem vízügyi, környezetvédelmi, 
szabálysértési, gyámügyi, időskorú járadék, hadigondozott ellátás, stb. Az átvett ügykörök 
alapján úgy gondolta, hogy 3 főt választanak ki a Hivatalból. Meglepte, hogy 10 főt kell 
átadni, ezek alapján a kiválasztók már tudhatják, hogy milyen ügykörök kerülnek még át a 
Járási Hivatalhoz. A dolgozók kiválasztása során fő szempont volt a szociális, igazgatási 
feladatok ellátása, erről a területről több dolgozót kértek, szabálysértés és annak  végrehajtása, 
pénzügy, de titkársági feladatokra is választottak személyeket. Kisebb településekről is, ahol 
négy dolgozó volt, átvételre kerülhet három fő, van, ahol 22 főt választottak ki. Bízik abban, 
hogy Alsózsolca várományos lehet a kirendeltségre.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ez lett volna a kérése.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez még nem biztos, remélik. Az együttműködés a cél 
és az, hogy a lakosság ne érzékelje a változást.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: az a cél, hogy minél jobb helyzetbe kerüljön a 
település. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a pénzügyi bizottsági ülés határozatképtelenség 
miatt elmaradt, ezért nem tudja ismertetni a bizottság előzetes véleményét.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tudja, átolvasni is nagy feladat volt, elkészíteni is a 
testületi ülésre, többen dolgoztak rajta. Még lehetnek változások, pontosítások a táblázatban. 
A holnapi nap folyamán, már a Kormányhivatal kéri az elkészített anyagot, a képviselő-
testületi döntéssel együtt. Javasolta, hogy a határozatot egészítsék ki, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. szám alatti, az önkormányzat hivatalos 
helyiségében található 70,97 m2 nagyságú, négy irodát ügyintézésre alkalmas szokásos 
berendezési és felszerelési tárgyakkal kizárólagos használatra átadja. A következő 
határozatban a testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy aláírja az önkormányzat 
tulajdonában álló Járási Hivatal kialakításával összefüggő használatba vétellel kapcsolatos 
bejegyzési kérelmet. Kérte, hogy a testület járuljon hozzá a 10 fő átadásához, ezáltal a 
Polgármesteri Hivatal létszáma csökken, aminek december 31-ét követően lesz költségvetési 
hatása. Döntsenek arról, hogy amennyiben a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal kéri Marcsikné 
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Orosz Emese Alsózsolca, Kassai u. 28. sz. alatti lakos aljegyző áthelyezéséhez hozzájárulnak. 
A jövőben, az elkövetkező időben felgyorsulnak a feladatok.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ezáltal megszűnik az aljegyzői státusz? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az önkormányzati törvény szabályozza, a sokat vitatott 
kérdést, kell-e aljegyző. A jogszabály alapján települési szinten aljegyzőt kell kinevezni.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a tegnapi nap folyamán a Kormányhivatalba hívatta 
főigazgató asszony. Olyan feladattal szeretnék megbízni, ami a jogszabályban, mint járási 
biztos feladatkört jelent. Ez alapján a Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatos 
vagyonátvételi és szerkezetének kialakítására irányuló feladatköröket jelenti. Ezeket a 
feladatokat december hónapban kell befejezni, fel kell állítani a Járásokat, a különböző 
csoportokat, osztályokat, ezért minél hamarabb, október 15-től kérik áthelyezését, ami 
határozott idejű kinevezést jelent.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ez határozott idejű kinevezést jelent, utána mi lesz? 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: biztosat ő sem tud, feladatkört szánnak neki, át szeretnék 
venni, reméli, hogy meg fogják bízni feladattal, hiszen a névsorban is benne van. Ha nem, 
akkor, ha visszaveszik, marad aljegyző. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nagy átszervezések vannak folyamatban. Javasolta, hogy 
kérjenek haladékot a Kormányhivataltól Marcsikné Orosz Emese aljegyző áthelyezésére 
vonatkozóan, mert folyamatban lévő feladatai vannak. Egyeztetett polgármester és jegyző 
asszonnyal, egyetértettek abban, hogy nem gördítenek akadályt a Járási Hivatal kialakítása 
kapcsán Marcsikné Orosz Emese áthelyezéséhez. Javasolja, hogy az aljegyző áthelyezéséhez 
november 1. napjával járuljanak hozzá, mert ez elfogadhatóbb időpont, mint október 15.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az áthelyezésen múlik a kiválasztott 10 fő átadása 
is? 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem, ez csak rá vonatkozik, a többiek január 1. napjával 
kerülnek áthelyezésre. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ha be tudja fejezni a folyamatban lévő munkáit és 
átadja feladatkörét, támogatja aljegyző áthelyezését, bár a munka folyamatos.  
  
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ki veszi át aljegyző asszony feladatkörét?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jegyző. Többször tájékoztatta a testületet arról, hogy 
milyen adatszolgáltatásokat végeznek. A folyamatban lévő ügyeket át kell adni, ez idő alatt át 
kell képezni a dolgozókat, szociális ügyintézőt kell képezni, olyan feladatok várnak ellátásra, 
amelyet eddig nem végeztek a dolgozók. Kemény és sok munka vár mindenkire.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: meg kell oldani az előttük álló feladatokat, a jegyző egyedül 
látja majd el az anyakönyvvezetői feladatokat.  
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Marcsikné Orosz Emese aljegyző: főigazgató asszony hétfőtől kéri áthelyezését. Tudja, 
hogy aljegyzői feladatkörét ennyi idő alatt megfelelően átadni nem tudja, ennek ellenére 
kérte, hogy engedjék el a kért időpontban.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: kompromisszumként javasolta, hogy november 1. 
napjával járuljanak hozzá aljegyző áthelyezéséhez.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: október 15. napjával kérik áthelyezését, fontos feladat vár 
aljegyző asszonyra, járuljanak hozzá az áthelyezéséhez. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha november 1. helyett október 31. napjával kérik, 
vagy korábban, akkor engedélyezzék.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: partneri közreműködést kell tanúsítani.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nagyon fontos lenne a lakosság szempontjából, hogy 
Alsózsolcán járási kirendeltséget alakíthassanak ki. Működjenek együtt a Járási Hivatal 
kialakításával kapcsolatban. Ne akadályozzák a szervezést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha a településen nem lesz kirendeltség, akkor lehet, 
hogy a lakosságnak Felsőzsolcára kell menni ügyeiket intézni. Felsőzsolca közelsége mindig 
is hátrányt jelentett Alsózsolca szempontjából.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: hozzájárul aljegyző november 1. napjával történő 
áthelyezéséhez, de nem ettől függ, hogy lesz-e járási kirendeltség Alsózsolcán.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a járási hivatalok 
kialakításáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
   
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 149/2012.(X.11.) Kt. határozata a járási hivatalok kialakí- 
 tásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
 a járási hivatal kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta 
 és a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.  
 rendelet alapján elkészített, - az előterjesztés mellékletét képező  

- „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakí-        
tásához” megnevezésű megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben tör- 
ténő aláírására.  
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen 
biztosítja a településre kirendelt települési ügysegéd  
Alsózsolca település lakossága számára nyújtandó ügyintézése céljára 
az önkormányzat tulajdonát képező Alsózsolca, Kossuth Lajos út 
138. szám alatti, az önkormányzat hivatalos helyiségé-ben található 
70,97 m2 nagyságú, négy irodát ügyintézésre alkalmas szokásos 
berendezési és felszerelési tárgyakkal. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2012. október 31. 
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte, járuljanak hozzá, hogy a Polgármesteri Hivatal 
létszámából 10 főt a Járási Hivatalba átadjanak.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 150/2012.(X.11.) Kt. határozata a Járási Hivatalba átkerülő 
 köztisztviselők létszámáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

hozzájárult ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal köztiszt- 
viselői létszámából 10 főt a Járási Hivatal személyi állo- 
mányába átad. 
A Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján a létszám 
átadásakor figyelembe lett véve az ellátandó államigazga- 
tási ügyek száma, valamint a település lakosságának száma.  
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
Felelős: polgármester, jegyző  
Határid ő: 2012. október 31. 

 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hatalmazzák fel, hogy aláírja a Járási Hivatal 
kialakításával kapcsolatos bejegyzési engedélyt.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 151/2012.(X.11.) Kt. határozata Járási Hivatal kialakítá- 
 sával kapcsolatos bejegyzési engedélyről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete felha- 
 talmazza Zsiros Sándorné polgármestert, hogy aláírja a   
 bejegyzési engedélyt, ami önkormányzat tulajdonában álló -   
 a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő  
 törvények módosításáról szóló 2012. évi XCII. törvény  
 (továbbiakban: Törvény) 2. § (2) bekezdése, valamint a járási  
 (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.)  
 Korm. rendelet 11. §-a szerint a járási hivatalok által átvételre  
 kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító  
 önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok ingyenes  
 használatba adása részletes szabályainak megállapítása céljából  
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal  
 (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1., adószáma:   
 15789271-2-05, törzsszáma: 789279, KSH statisztikai számjele:  
 15789271-8411-321-05; képviselője:  
 Demeter Ervin kormánymegbízott), mint átvevővel kötött  
 Megállapodás 1. számú mellékletében tételesen felsorolt – 
 ingatlanok vonatkozásában, a Törvény 2. § (1) bekezdésén  
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 alapuló ingyenes használati jogot, használati jog jogcímén, a  
 Magyar Állam javára  az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre  
 kerüljenek. 
 Jelen határozat a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 
 Ezen bejegyzési engedély feltétlen és visszavonhatatlan.  
 Felelős: polgármester 

Határid ő: 2012. október 31. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, járuljanak hozzá Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
áthelyezéséhez a Kormányhivatalba 2012. november 1. napjával.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 152/2012.(X.11.) Kt. határozata Marcsikné Orosz Emese 
 aljegyző áthelyezéséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete  
 hozzájárul Marcsikné Orosz Emese Alsózsolca, Kassai u. 28. sz. 
 alatti lakos aljegyző áthelyezéséhez 2012. november 1. napjával 
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalba.  

A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek  
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 Felelős: jegyző  
Határid ő: 2012. november 1. 

 
 
2./ Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat több éve együttműködve a Megyei 
Önkormányzattal és az Oktatási Minisztériummal ösztöndíjpályázatot hirdet a felsőoktatási 
hallgatók számára. A testületnek nyilatkozni kell arról, hogy továbbra is részt kívánnak-e 
venni a pályázatban. Javasolta, hogy diákonként havonta 4.000,- Ft/hó összegben határozzák 
meg a támogatás összegét, a pályázatokat továbbra is a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 
bírálja el. A pályázat benyújtási határideje október 15. A pénzügyi bizottság 
határozatképtelenség miatt nem tárgyalta az előterjesztést.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők 
részéről, ezért kérte a testületet, hogy szavazzanak az A és B típusú ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 153/2012.(X.11.) Kt. határozata a Bursa Hungarica Fel- 
 sőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőokta- 
 tási Ösztöndíjpályázatának A  és B változatához.  
 Az egy főre jutó jövedelemhatárt a mindenkori öregségi  
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 nyugdíjminimum 150 %-ában, azaz 42.750,- Ft-ban állapítja 
 meg.  
 A jogosultak részére havonta 4.000,- Ft-ban határozza meg 
 a támogatás összegét. A benyújtott pályázatokat a Humán- 
 politikai és Jóléti Bizottság bírálja el.  
 Benyújtási határidő: 2012. október 15. 
 Felelős: jegyző, humánpolitikai és jóléti bizottság  
 Határid ő: 2012. október 15. 
 
 
3./ Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati  
     rendelettel kapcsolatos jogszabályváltozás 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendelet alkotásakor a közterületre kihelyezett 
hulladékból való guberálás tiltott közösségellenes magatartásként lett meghatározva. Az 
Alkotmánybíróság kialakította e rendelkezésre vonatkozó véleményét. Álláspontja szerint a 
szemétgyűjtő edényből történő guberálást a Szabs. törvény már tartalmazza. Az 
önkormányzati rendeleti szabályozás tehát szükségtelen, hiszen a jogrendszer a Szabs. 
törvény révén egyébként is lehetőséget biztosít a szemetelés szankcionálására. A rendelet 
megszületése óta ilyen eljárás nem lett kezdeményezve. Kérte a rendelet 5. § k) pontjának 
hatályon kívül helyezését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a rendelet-
tervezetet.  
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 28/2012.X.12.) önkormányzati 
rendeletét, mely az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
18/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: gyakran megfordul a tanyába és azt tapasztalta, 
hogy amikor a közmunkások kitakarítanak, 1-2 hét elteltével három teherautó szemetet 
halmoznak fel a focipálya Sajó part felőli részén. Ez a szemét úgy kerül oda, hogy az ottani 
lakosok ugyan rendelkeznek gyűjtőedénnyel, de számukra kevés, hogy egy héten, csak egy 
alkalommal ürítik, ezért a Sajó partra viszik. Iszonyatos állapotok vannak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: amíg bejelentést nem tesznek, a terület állapota nem fog 
változni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az elmondottak alapján ha nem szűntetik meg a 
szeméthalmazt, fennáll a hepatitis veszélye és a patkányok elszaporodása.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: nagy mennyiségű a szemét.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tehetetlenek ezzel szemben, évek óta visszatérő probléma.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: bejelentést kell tenni, ennek hiányában nem tudnak 
intézkedni. Nem csak a tanyába, de a Vay telepen is sok a szemét.  
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4./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Fekete István óvoda és bölcsőde alapító okiratának 
kiegészítése szükséges, a bölcsőde ellátási körzetét kell módosítani.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: elmúlt héten a Kormányhivatal Szociális Gyámhivatala 
ellenőrzést tartott a bölcsőde szakmai csoportjában. A bölcsőde felújításakor a két gondozó 
iskolai végzettsége még nem felelt meg, ezért a határozatlan idejű működési engedély kiadása 
még folyamatban van. Az ellenőrzés során tapasztalták, hogy a bölcsődében nem csak 
alsózsolcai gyerekek ellátása történik, hanem más településekről is vannak gyerekek, így az 
ellátási terület módosítása szükséges.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az alapító okirat 
módosítását.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 154/2012.(X.11.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda  
 és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a  
 Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az alábbi- 
 ak szerint módosítja: 
 1./ Az intézmény körzete 11. pont az alábbiak szerint módo- 
       sul, illetve egészül ki:  
      11. Az óvoda körzete:        Alsózsolca város területe 

     A bölcsőde ellátási területe: Alsózsolca, Sajólád, Ónod,  
                                              Sajópetri, Muhi, Nyékládháza, 
                                  Felsőzsolca 
 2./ Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései  
      az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban marad- 
      nak. 
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: szükséges a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
kiegészítése. Az iskola egészségügyi feladatok finanszírozásához kapcsolódó feladatok 
elszámolásához az alapító okiratban új szakfeladat számot kell felvenni. Kérte, hogy az 
elszámolás miatt, egészítsék ki a szakfeladati rendet a 869039 Egyéb, máshová nem sorolható 
kiegészítő egészségügyi szolgáltatás szakfeladattal.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők 
részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az alapító okirat kiegészítését.  
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 155/2012.(X.11.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal  
 alapító okiratának módosításáról  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a  
 Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint 
 módosítja: 
 1./ A 8. pont Alaptevékenysége: a közfeladatként megha- 
                                                     tározottak ellátása  
      Érvényes szakfeladati rend kiegészül az alábbi szakfe- 
  ladat számmal: 
      869039          Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítő 
                            egészségügyi szolgáltatás  

 2./ Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései  
      az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban marad- 
      nak. 
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal  
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 8 óra 
45 perckor bezárta. 
 
 

Kmf 
 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                 polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


