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16/2012. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülésről, mely 2012. október 31-én 9 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Szilágyi
László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző,
Marcsikné Orosz Emese aljegyző
/a jelenlévő képviselők száma 6 fő/
Távolmaradását bejelentette: Csöbör Katalin alpolgármester, Dr. Majoros Géza és Ráki István
képviselő-testületi tagok

Meghívottként jelen van: Parádi Julianna városüzemeltetés vezető, Fazekasné Baksi Piroska
óvodavezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Erdei Nagy László
humánpolitikai és jóléti bizottsági tag
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra, kiegészítve a „Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak
főbb eseményeiről” c. napirendi ponttal.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Bioerőmű pályázat
Előadó: polgármester
2./ Benedek Elek Tagiskola pályázata
Előadó: polgármester
3./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda pályázata
Előadó: polgármester
4./ A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyházi
működtetésbe kerüléséről
Előadó: aljegyző
5./ Előirányzat módosítási és előirányzat átcsoportosítási javaslatok
Előadó: jegyző
6./ Képviselői beadvány
Előadó: polgármester
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
8./ Elismerés adományozása
Előadó: polgármester

1./ Bioerőmű pályázat
Zsiros Sándorné polgármester: a pályázatot 2009-ben nyújtották be. A testület még elmúlt
évben döntött a korábban kedvező elbírálást nyert bioerőmű megvalósításához szükséges
önrész biztosításáról. A támogatási szerződést aláírták, azonban az Irányító Hatóság, mint
ahogyan arról a testületet már korábban tájékoztatta, ilyen formában nem fogadta el. Az
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Irányító Hatóság ragaszkodik ahhoz, hogy az elnyert I. fordulós kb. 80 M Ft felhasználásával
a Konzorcium vezetője, a Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft gazdálkodjon és készíttesse el a
terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat a konzorcium minden tagjának vonatkozásában.
Közel egy éve folyik a levelezés és a tárgyalások az Irányító Hatóság és a Nonprofit Kft
között. A Konzorciumi ülésen a tagok elfogadták, hogy a Kft legyen a lebonyolító, mert ekkor
még nem kell aktiválni a beruházást. Ez viszont azt is jelenti, hogy a tagok mentesülnek az
önrész befizetési kötelezettség alól, mert így azt is a Kft-nek kell vállalni. Kérte, hogy
fogadják el a pályázat további részében ilyen formában való részvételt. Ha nem járulnak
hozzá, akkor nem valósul meg a 120 M Ft-os beruházás.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatta annak elfogadását.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: kérte, ha mód van rá, hívják meg a hozzáértő
szakembert, hogy adjon tájékoztatást arról, ez az erőmű mire képes. Legyenek tisztában azzal,
hogy mire szavaznak.
Zsiros Sándorné polgármester: nincs akadálya, hogy az egyesület tagját meghívja, aki
tájékoztatót tart az erőműről. Az előző ciklusban a képviselőket is tájékoztatta és az erről
készült tanulmányt is megkapták.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megköszönte.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy fogadják el a pályázat további részében ilyen
formában való részvételt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2012.(X.31.) Kt. határozata a KEOP-2009-7.4.3.0
pályázatról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határozott, hogy tudomásul veszi az Energia Központ
Nonprofit Kft., mint a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) Közreműködő Szervezetének
állásfoglalását, mely szerint a BÜKK-MAK LEADER „1
falu
– 1 MW” program 2. ütemének megvalósítására alakult 27
tagú konzorcium KEOP-7.4.3.0/09-2010-0017
azonosítószámú pályázati projektjének első fordulójában
(a 2.
forduló

megvalósításához

szükséges

tervek,

engedélyek,

részletes
megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése) a konzorcium
helyett
kizárólag egy szervezet járhat el teljes körűen, egyedüli
Kedvezményezettként.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a projekt első
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fordulójában

a

konzorcium

vezető

BÜKK-MAK

LEADER
Nonprofit Kft. járjon el, mint egyedüli Kedvezményezett
és
így az Önkormányzat - mint konzorciumi tag - az első
fordulóban minden anyagi kötelezettségétől mentesüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
„KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt
megvalósítására” c. megállapodást Alsózsolca település
Önkormányzatának képviseletében hivatalosan aláírja.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Benedek Elek Tagiskola pályázata
Zsiros Sándorné polgármester: korábban ezt a pályázatot a Herman Ottó Általános Iskolára
szerették volna benyújtani, de az intézmény nem felelt meg a pályázati kiírásnak, mert 16
tanuló csoport helyett, 14 tanulócsoport van az iskolában. A művészetoktatási
tanulócsoportokat nem lehetett beleszámítani, csak az alapoktatásban részt vevő csoportokat.
Viszont a Benedek Elek Tagiskola megfelel, így erre az intézményre nyújtják be a pályázatot,
mely 100 %-os támogatottságú. 250 M Ft-ra lehet pályázni, pontos összeget még nem tudnak,
mert a tervezés folyamatban van. Az intézmény fenntartása a későbbiekben is az
önkormányzat feladata, nem mindegy, hogy milyen állapotban van az épület. A pályázatírás
költségét elszámolhatják a pályázatban, ha nem nyer a pályázat, nincs költség.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek. Törekedni kell a pályázat írásánál a maximális összeg
felhasználásának lehetőségére.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte, támogassák a pályázat benyújtását.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2012.(X.31.) Kt. határozata az ÉMOP-4.3.1/A-12.
pályázatról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Észak-Magyarországi
operatív Program keretében kiírt, „Oktatási Intézmények fejlesztése” című ÉMOP-4.3.1/A-12.
kódszámú pályázat keretében megvalósítandó „Az alsózsolcai Benedek Elek Tagiskola
fejlesztése” című pályázat benyújtását.
A projekt megvalósításának helyszíne : Benedek Elek Tagiskola
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166.
1007/1 hrsz.
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A pályázat tartalma:
A korszerű iskolai feladat-ellátási hely kialakítása érdekében szükséges infrastrukturális
fejlesztés, akadálymentes felújítás, a mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, továbbá az Információs és
Kommunikációs Technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas
intézményi környezet kialakítása, valamint a beruházáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése.
A megadott költségkereten belül törekedni kell a legtöbb fejlesztés megvalósítására.
A pályázat 100 %-os támogatottságú, így önerő összegét nem kell elkülöníteni.
Amennyiben a projekt megvalósítása során a projekt elszámolható összköltségén felüli
költség merül fel, Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja annak
finanszírozását és biztosítja annak rendelkezésre állását.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés megkötésétől
számított 24 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés
fizikai eredményeit a projekt befejezését követően 5 évig fenntartja.
A projekt költségeinek cél és forrás szerinti megoszlását a jegyzőkönyv mellékletét képező
táblázat tartalmazza.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 15.

3./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda pályázata
Zsiros Sándorné polgármester: egy héttel ezelőtt jelent meg a Közoktatási intézmények
esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása c. pályázat, mely 100 %-os
támogatottságú. A pályázatot az RPE Kft. készítené el, a pályázatírás díja elszámolható lenne
a pályázatban. Pályázni szeretnének gyermekprogramokra, kirándulások szervezésére,
játékok, fejlesztőeszközök beszerzésére, stb. A pályázat benyújtásának határideje november 8.
30 M Ft-ra lehet pályázni.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek. Törekedni kell a pályázat írásánál a maximális összeg
felhasználásának lehetőségére.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte, támogassák a pályázat benyújtását.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2012.(X.31.) Kt. határozata a TÁMOP-3.3.8-12/2
pályázatról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a TÁMOP-3.3.8-12/2 „Közoktatási intézmények
esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása” című
pályázat benyújtását, mely a 2. Sz. Napköziotthonos
Óvodára (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168.) vonat-
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kozóan készül el.
A pályázat keretében új pedagógiai módszerek elsajátítása (tréningek), gyermekprogramok, kirándulások szervezése, játékok, fejlesztőeszközök beszerzése valósulna
meg.
A pályázat 100 %-os támogatottságú, így önerő összegét
nem kell elkülöníteni.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: 2012. november 8.

4./ A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyházi
működtetésbe kerüléséről
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület véleményét az Alsózsolca Herman Ottó
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alsózsolca, Kassai út 23. sz. alatti
telephelyén működő intézmény 2013/2014-es tanévtől való egyházi működtetésbe kerüléséről.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a képviselő-testület döntési jogköre január 1-től
megszűnik. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás folyamatos. Tájékoztató adatok alapján jövő
évben 131 gyermek lesz tanköteles tanuló, ebből 62 halmozottan hátrányos helyzetű. Az
intézmény fenntartása átkerül az államhoz, de a működtetési költségek az önkormányzat
feladata marad. Az intézmény működését az egyházzal való megállapodás után adhatnák át
feltételesen egyházi kezelésbe, vagy alapítvány is vállalhatná ezt a feladatot. A nemzeti
köznevelési törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint köznevelési feladat
ellátását a fenntartó vallási szempontból elkötelezett nevelési-oktatási intézmény részére
akkor adhatja át, amennyiben az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek szüleinek több
mint a fele támogatja azt. Keresik annak a lehetőségét, hogy egyházi működtetésbe
kerülhessen az intézmény. A szülőket előre nem tájékoztatták. Felvették a kapcsolatot az
egyházak vezetőivel, a válaszleveleket várják.
Brünner István képviselő-testületi tag: támogatja a kezdeményezést, mert jótékony hatása
van az egyház általi képzés a gyerekekre. Addig nem tájékoztatják a szülőket, amíg nem
kötnek megállapodást az egyházzal? Mi történik akkor, ha előre kikérik a szülők véleményét
szeretnék-e, hogy az önkormányzat elindítsa ezt a folyamatot?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az önkormányzat részéről kiadással nem jár a
kezdeményezés. Tárgyaltak a református és a görög katolikus egyházzal, de konkrét választ
nem tudtak adni, időbe telik, amíg felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amikor
kiderülhet, hogy az egyházak valamelyike él-e a lehetőséggel. Nem szeretnék a szülőket előre
felbíztatni, mert ha nem lesz egyház, aki felvállalja a kezdeményezést, rossz érzést kelthetne.
Az egyházak sem tudnak semmi biztosat a jövő évi működtetésre vonatkozóan.
Zsiros Sándorné polgármester: őt is meggyőzték, hogy felesleges a szülőket addig
nyilatkoztatni, amíg a fogadó egyház szándékát nem fejezi ki az átvételre.

6
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ha több információval fognak rendelkezni,
tájékoztatják a szülőket.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: azt kérte, hogy ne tájékoztassák
előre a szülőket a kezdeményezésről, csak ha megfelelő információval rendelkeznek. Jelenleg
az egyházakkal a tárgyalások folyamatban vannak.
Brünner István képviselő-testületi tag: arról van információjuk, hogy mikorra adnak választ
az egyházak?
Zsiros Sándorné polgármester: a református egyházat a jövő hét folyamán keresik meg.
Konkrét információjuk nincs, de határidő van, így folyamatosan fognak történni az
események, melyről beszámolnak a testületnek.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: felesleges a titkolózás, mert a szülők már tudják,
hozzá fordultak kérdésekkel.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nincs szó titkolózásról, a honlapon megjelent a meghívó,
ebből következtettek a szülők.
Zsiros Sándorné polgármester: a szülők a honlap útján is értesülhettek a kezdeményezésről,
jelenleg még konkrét információ nincs, de a kezdeményezés nem titkos.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: a tanköteles korú gyermekek beiratkozásának
határidejét módosították májusról, augusztus hónapra. A tankötelezettség korhatárát
lecsökkentették 16 évre, így előfordulhat az, hogy a gyengén teljesítő tanulók nem tudják
teljesíteni a nyolc osztályt. Kihangsúlyozta, hogy ezért nem az óvoda, vagy az iskola vonható
felelősségre.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az intézmények nem vonhatók felelősségre, mert arról
szakértői határozattal rendelkeznek, hogy a gyerekek nem alkalmasak iskolakezdésre, ezt
követően a szülő felelőssége az iskolai életben való részvétel.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: korábban kellett volna lépni a kezdeményezés
ügyében. A hátrányos helyzetű gyerekek 95 %-a kisebbségi származású. A 2. óvodában 72 %os a kisebbségi gyerekek aránya. Mi lesz tíz év múlva? A hátrányos helyzetű gyerekek száma
nő, így még rosszabb lesz a helyzet.
Zsiros Sándorné polgármester: a kezdeményezést már tavalyelőtt elindították, a Metodista
és a Református Egyházzal vették fel a kapcsolatot. Akkor megszakadt a kezdeményezés. A
gyerekek érdekében javasolta, hogy támogassák a kezdeményezést.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jelenlegi testület és a korábbi testület is sok pluszt
tett hozzá az oktatáshoz. Sokat küzdöttek azért, hogy ezt az állapotot fenn tudják tartani.
Zsiros Sándorné polgármester: hosszú évek óta az oktatás finanszírozásához sokat tesz
hozzá az önkormányzat annak érdekében, hogy a gyerekeket ne vigyék el a szülők miskolci
iskolába. Mindent megtesznek azért, hogy kedvezőbb legyen az oktatás színvonala.
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Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az új köznevelési törvényben módosult a körzetek
kialakítására vonatkozó rendelkezés. A jelenlegi adatok szerint a településen a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek száma 48 %. Az iskolákban úgy kell elhelyezni a gyerekeket,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 15 százalékponttal ne haladja
meg a települési átlagot egyetlen iskolában sem.
Zsiros Sándorné polgármester: az egyes feladatok ellátására nem lesz több a finanszírozás.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a gyerekek felzárkóztatása háttérbe fog szorulni, csak a
jogszabály előírt feltételeket fogják teljesíteni. Jelenleg a Herman Ottó iskolában 26 %, a
Benedek Elek iskolában 67 %-os a hátrányos helyzetű gyerekek aránya, ami nem felel meg a
törvényi rendelkezésnek.
Brünner István képviselő-testületi tag: mi lesz, ha nem sikerül?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a Herman Ottó iskolában úgy határozzák meg a
beiskolázási körzetet, hogy a beírt gyerekek megfeleljenek az előzőekben már leírtaknak, így
több hátrányos helyzetű gyermek fog az intézménybe járni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ez az arány az egyházi iskolákra is vonatkozik?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: egyik oldalról jó lenne, mert a szülők nem vinnék el
a gyerekeket, de másik oldalról nézve a tagiskola szempontjától nem jó megoldás.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a tagiskolában is képzett, felkészült pedagógusok
oktatnak.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a pedagógusok mindent megtesznek a gyerekek
érdekében.
Zsiros Sándorné polgármester: a szülő döntése, hová íratja be gyermekét. A tagiskola is
ugyanazokkal a feltételekkel rendelkezik jelenleg is, mint a Herman Ottó iskola.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: milyen rendszerbe venné át az egyház az iskolát? Az
első osztályosoknak már felvételizni kell?
Zsiros Sándorné polgármester: valószínű, felvételizni kell. A hátrányos helyzetű gyermekek
is maradhatnak az intézményben, ha akarnak és megfelelnek.
Kérte, támogassák, hogy az iskola igazgatójával együtt folytassák a tárgyalásokat.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2012.(X.31.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egyházi működtetésbe kerüléséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete támo-
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gatta azon kezdeményezést, hogy a Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyházi
működtetésbe kerüljön.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
településen működő történelmi egyházakkal (Református,
Római és Görög Katolikus) vegye fel a kapcsolatot, majd
annak eredményéről tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester, igazgató
Határidő: azonnal
Somodi Lászlóné költségvetési ügyintéző elfoglalta helyét az ülésteremben
5./ Előirányzat módosítási és előirányzat átcsoportosítási javaslatok
Zsiros Sándorné polgármester: elkészítették az I-III. negyedévi beszámolóhoz az
előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatokat, amely az év közbeni módosításokat
tartalmazza, így kerülnek megfelelő költségvetési előirányzatra a különböző tételek.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatokat és
támogatta azok elfogadását. Igény merült fel Szilágyi László képviselő úr részéről, hogy az
ülésre hívják meg a könyvelést végző kolleganőt, aki bővebb tájékoztatást ad a javaslatokról.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az átcsoportosítási javaslatban a Herman Ottó
iskolánál mit takar a 1500 e Ft bevételi előirányzat csökkenés?
Somodi Lászlóné költségvetési ügyintéző: elmúlt évben az iskola megnyerte a TIOP
pályázatot és az önkormányzat megelőlegezte ezt az összeget az intézménynek. Ebben az
évben ennek előirányzatát be kellett tervezni, amit az iskolánál terveztek, de a támogatás az
önkormányzat számlájára érkezett, ezért kell átcsoportosítani.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az iskolánál a felügyeleti szervtől kapott támogatás
1846 e Ft bevételi előirányzat növekedés, mit jelent?
Somodi Lászlóné költségvetési ügyintéző: az iskola bevétele ezzel az összeggel nem nő,
hanem csökken, az előbbiekben említett 1500 e Ft és a 346 e Ft bérleti díj összegével, így
egyensúlyba kerül a költségvetés.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Közösségi Háznál a 28 e Ft bevételi előirányzat
növekedés és csökkenés mit takar?
Somodi Lászlóné költségvetési ügyintéző: a Közösségi Háznál és a sportcsarnoknál bérleti
díj előirányzatot terveztek. Év elején még a Polgármesteri Hivatal számlázott az
intézményeknek, akkor az még 27 % ÁFA-val történt, de az intézmények számla nyitását
követően már ÁFA-t nem kellett számlázni. Az ÁFA összegét kell átcsoportosítani, ez az
összeg a 28 e Ft.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az önkormányzatnál az 1846 e Ft bevételi előirányzat
növekedés mit jelent?
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Somodi Lászlóné költségvetési ügyintéző: amennyivel csökkent a Herman Ottó iskola
bevétele, azt támogatásként biztosítani kell részükre. Ezt az összeget, az 1846 e Ft-ot az
önkormányzatnál is át kell csoportosítani.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az átcsoportosítások között vannak olyan tételek,
amelyekről a képviselőket tájékoztatni kellett volna. Ki kellett volna emelni azokat az
összegeket, amelyekről korábban nem döntöttek, váratlan kiadások voltak, hogy jobban
átlássák a javaslatokat.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a működés folyamatos az intézményeknél. Az
intézmény vezető döntései és a képviselő-testület döntéseinek következménye az
átcsoportosítás, vagy előirányzat módosítás.
Somodi Lászlóné költségvetési ügyintéző: példa erre, hogy a klíma berendezés tönkre ment
a konyhán, cseréjét az intézményvezető a biztosító által megtérített 76 e Ft kártérítési
összegből és 140 e Ft konyhai nyersanyag költségből való átcsoportosításból oldotta meg.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: elvárható lenne, ha már döntenie kell a testületnek a
javaslatokról, hogy tudják, mi hová kerül és mely összegek mit takarnak, mert nem látják át.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bizottsági ülésen tájékoztatást adott a főbb
összegekről, ezek is elhangzottak, szívesen segít máskor is, ha kérdés merül fel.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: igen, már tárgyalták.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: meg kell bízni a kollegákban, ők felelősséggel teszik
dolgukat.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: csak azokról a számadatokról kért tájékoztatást,
amiről korábban nem döntöttek. Nem várható el a képviselőktől, hogy mindenhez értsenek,
ezért kért tájékoztatást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a könyveléshez, mint jegyző teljes részleteiben nem
kell, hogy értsen, de meg kell bízni a könyvelőkben.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: csak a nem tervezett, váratlan kiadásokról kért
tájékoztatást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elírás történt a Gondozási Központ és a Polgármesteri
Hivatal kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja között, a Gondozási Központnál
növekedés, a Hivatalnál csökkenési oldalon kell szerepelnie a 120 e Ft-nak.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az előirányzat módosítási javaslatot.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2012.(II.28.) Kt. határozata az előirányzat módosítási javaslatról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot:
Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)

2. Sz. Napköziotthonos Óvoda
851011 Óvodai nevelés, ellátás
9141221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belf.szolgált.
91913 Kiszáml.term. és Szolg. ÁFA
Iskola
852011 Ált.Isk.tanulók napp.rendsz.oktat.
464121 Működ.célú támog.értékű bev.fej.kez.hazai pr.
(Bethlen G. Alap pályázat)
464121 Műk.célú támog.ért.bev.fej.kez. hazai pr.
(Wekerle S. Alapkez. Útravaló pályázat)
464121 Műk.célú támog.ért.bev.fej.kez. hazai pr.
(Iskolagyümölcs pr.támog.)
Városüzemeltetés
841406 Város és községgazdálkodás
91314 Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés
Fekete István Óvoda
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
2. Sz. Napköziotthonos Óvoda
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
Herman Ottó Ált.Iskola
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
Közösségi Ház és Könyvtár
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
Önkormányzat
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
Városüzemeltetés
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
Gondozási Központ
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
46411 Működ.célú támog.közp.kv-i szervtől
869041 Család és nővéd.eü.gondozás
47113 ÁH-on kív.működ.célú pe.
átvétel non-profit szervtől
Polgármesteri Hivatal
841126 Önkorm. és társ.igazg.tevék.
9161121 Rövid lejár.bankbetétek után járó kamat
841907 Önkorm.elszám.kvetési szerveivel
94111 Irányító szervtől kapott támog.
91111 Igazgatási szolg.díjbevétel
Önkormányzat
841126 Önkorm.és társas.igazg.tevék.

3
1

944
2639
446

76

3056

2445

3667

1833

1528

10085

917

358

354
310
167
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46416 Támogatás ért.műk.bevét.társulástól
841901 Önkorm.és társas.elszámolásai
4611
Előző évi kvetési kieg.visszatér.
841126 Önkorm. és társas.igazg.tevék.
916112 Rövid lejár.bankbet.után járó kamat
841901 Önkorm. és társas.elszámolásai
942112 Normatív hozzájár.feladatm.k.
841907 Önkorm. elszám.kvetési szerveivel
37111 Irány.alá tart.kvetési szerv tám.

2. Sz. Napköziotthonos Óvoda
851011 Óvodai nevelés, ellátás
55215 Villamos energia szolgált.
Iskola
852011 Ált.Isk.tanulók napp.rendsz.oktat.
55213 Szállítási Szolgáltatás
5611111 Vás.tem. és szolg. ÁFA
56319 Egyéb kféle dologi kiad.
52219 Állam.nem tart.egyéb juttatásai
58815 Egyéb pénzbeli juttatás
(Iskolagyümölcs pr.támog.)
Összesen:
Városüzemeltetés
841406 Város és községgazdálkodás
13152 Egyéb gép, berendezés vásárlás
1821121 Intézm.beruh. be nem szám. ÁFA
Összesen:
Fekete István Óvoda
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
516116 Részfogl.egyéb bérrendsz.alá tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:
2. Sz. Napköziotthonos Óvoda
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
516116 Részfogl.egyéb bérrendsz.alá tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:
Herman Ottó Ált.Iskola
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
516116 Részfogl.egyéb bérrendsz.alá tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:
Közösségi Ház és Könyvtár
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
516116 Részfogl.egyéb bérrendsz.alá tart.juttatása
53115 Szociális hozzájárulási adó
Összesen:
Önkormányzat
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás

475
281
2200
310
310
Kiadás előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)
4

267
20
657
2639
446
4029

60
16
76

2693
363
3056

2154
291
2445

3231
436
3667

1615
218
1833
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516116 Részfogl.egyéb bérrendsz.alá tart.juttatása
1346
53115 Szociális hozzájárulási adó
182
Összesen:
1528
Városüzemeltetés
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
516116 Részfogl.egyéb bérrendsz.alá tart.juttatása
8885
53115 Szociális hozzájárulási adó
1200
Összesen:
10085
Gondozási Központ
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
516116 Részfogl.egyéb bérrendsz.alá tart.juttatása
808
53115 Szociális hozzájárulási adó
109
Összesen:
917
869041 Család és nővéd.eü. gondozás
54413 Egyéb információ hordozó
23
547121 Kisértékű tárgyi eszköz
258
5611111 Vásár.term. és szolg. ÁFA
77
Összesen:
358
Polgármesteri Hivatal
841126 Önkorm.és társas.igazg.tevék.
5531
Vásárolt közszolgáltatás
354
56319 Egyéb kféle dologi kiadások
167
882119 Óvodáztatási támogatás
5831183 Óvodáztatási támogatás
310
Önkormányzat
841126 Önkorm. és társas.igazg.tevék.
55219 Egyéb üzemelt.fennt.szolg.
475
841126 Önkorm. és társas.igazg.tevék.
5531
Vásárolt közszolgáltatás
281
841126 Önkorm. és társas.igazg.tevék.
5531
Vásárolt közszolgáltatás
1130
5561
Pénzügyi szolgáltatások
1070
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 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat módosítási javaslatát.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2012.(II.28.) Kt. határozata az előirányzat módosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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előirányzat módosítási javaslatát:
Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)
Roma Önkormányzat
841127-1 Helyi nemzet.önkorm. tevékenysége
46411 Műk.célú támog.ért.bevétel közp.kvetési szervtől 739

Roma Önkormányzat
841127-1 Helyi nemzet.önkorm. tevékenysége
55219 Egyéb üzemelt.fennt.szolg.
450
5561
Pénzügyi szolgált.
5
5611111 Vás.tem. és szolg. ÁFA
145
56319 Egyéb kféle dologi kiadások
139
Összesen:
739
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 előirányzat átcsoportosítási javaslatot.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2012.(II.28.) Kt. határozata az előirányzat átcsoportosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot:
Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Polgármesteri Hivatal
47112
Működ.célú pe.átvétel háztartásoktól
916112
Rövid lejár.bankbet.után járó kamat
Herman O. Ált. Isk.
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.
91311
Bérleti és lízingdíj bevétel
852011 Ált.isk. tanulók napp. rendszerű oktatása
464122
Támog.ért.működ.bev.fej.kez.ei.EUS pr.
841907 Önkorm.elszám.kvetési szerveivel
94111
Felügyeleti szervtől támogatás
Önkormányzat
841126 Önkorm. és társ. igazg. tev.
464122
Támog.ért.működ.bev.fej.kez. ei EUS pr.
841907 Önkorm.elsz.kvetési szerveivel
Városüzemeltetés
841907 Önkorm.elszám.kvetési szerveivel
94111
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
682002 Nem lakó ingatlan bérbeadása

Növekedés (+) Csökkenés (-)
46
46

346
1500
1846

1500

346
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91311
Bérleti és lízingdíj bevétel
Gondozási Központ
881011 Idősek nappali ellátása
9141221 ÁH-on kív.továbbszáml.belf.szolg.
91913
Kiszáml.tem. és szolg. ÁFA
Polgármesteri Hivatal
841126 Önkorm. és társ.igazg. tevékenysége
9141221 ÁH-on kív.továbbszáml. belf.szolg.
91913
Kiszáml.tem. és szolg. ÁFA
Közösségi Ház
680002 Nem lakó ingatlan bérbead.
91311
Bérleti és lízing díjbevétel Köz.Ház
91913
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA
91311
Bérleti és lízing díjbevétel Sportcs.
91913
Kiszáml.term. é szolg. ÁFA
91214
ÁH-on kív.szolgáltatások
47112
ÁH-on kív.működ.célú pe.átvétel
Polgármesteri Hivatal
841126 Önkorm. és társas.igazg.tevék.

346

623
120

623
120

28
28
18
18
303
303

Kiadási előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)

Városüzemeltetés
624 Központi Konyha
13152
Egyéb gép, berendezés vásárl.
110
1821121 Int.beruh.be nem szám. ÁFA
30
5411
Élelmiszer beszerzés
110
5611111 Vás.tem. és szolg. ÁFA
30
Önkormányzat
841907 Önkorm.elsz.kvetési szerveivel
37111
Irány.alá tart.kvetési szerv működ.támog.
(Iskola)
1846
841907 Önkorm.elsz.kvetési szerveivel
37111
Irány.alá tart.kvetési szerv működ.támog.
(városüzem.)
346
Gondozási Központ
881011 Idősek nappali ellátása
555121
ÁH-on kívül továbbszáml.belf.működ.szolg. 623
5611111 Vás.tem. és szolgált. ÁFA
120
Polgármesteri Hivatal
841126 Önkorm. és társ.igazg. tevékenysége
555121
ÁH-on kívül továbbszáml.belf.működ.szolg.
623
5611111 Vás.tem. és szolgált. ÁFA
120
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
6./ Képviselői beadvány
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a beadványt és
javasolja, hogy átmeneti megoldásként az Arany János utcában lévő gödröket, kátyúkat
töltsék fel betonnal és tavasszal térjenek vissza az út felújítására, árajánlatokat kérnek és a
jövő évi költségvetés ismeretében tervezzék majd meg, hogy tavasszal megvalósulhat-e
beruházás.
Zsiros Sándorné polgármester: jelenleg a kátyúzásra akkor van lehetőség, ha van a
városüzemeltetésnek szabad kapacitása. A betonozáshoz csak cementet kell vásárolni, mert
felhasználható rá az árvízi homok. Kérte, hogy ne az hangozzon el egyes képviselők részéről,
hogy csak gányolják, tákolják az utat, hanem az, hogy ez egy átmeneti megoldás és tavasszal
döntenek majd az út felújításáról. Novemberben nem célszerű útjavításokat végezni, mert az
időjárás nem kedvez. Remélhetőleg a pályázatnak is része lehet az út felújítása.
Brünner István képviselő-testületi tag: mögöttük van egy év, ezt korábban is el lehetett
volna végezni. Megköszönte a döntést az Arany János utca lakói nevében.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: megoldható a kátyúzás, időjárás függvénye.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: felmart betonhoz nem tudnak hozzájutni?
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: lehetséges, annak ára 21.000,- Ft+ÁFA. Ebben az
évben 25 tonna aszfaltot vásároltak 530.000,- Ft-ért. Ez idáig azért nem kátyúztak az Arany
János utcában, mert a testület úgy határozott, hogy ez az út olyan rossz állapotban, nem
érdemes kátyúzni, az utcát teljes egészében aszfaltozni kell.
Brünner István képviselő-testületi tag: ha teljes aszfaltozásra nincs fedezet, akkor
kátyúzzanak.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: több alkalommal is arról volt szó, hogy nincs
értelme kátyúzni az utcán.
Brünner István képviselő-testületi tag: igen erről volt szó, de az út már járhatatlan,
balesetveszélyes, ezért kérte a kátyúzást.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak arról, hogy átmeneti megoldásként az
Arany János utcában lévő gödröket, kátyúkat feltöltik betonnal és tavasszal majd visszatérnek
az út felújítására.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2012.(II.28.) Kt. határozata az Arany János út kátyúzásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy átmeneti megoldásként a
Városüzemeltetés szabad kapacitása függvényében az Arany
János utcában lévő gödröket, kátyúkat feltöltik betonnal és
tavasszal visszatérnek az út felújítására.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
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döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető
Határidő: azonnal

7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: a mozgóárusításra vonatkozó táblát megrendelték, készítése
folyamatban van, a Közúttól megkérték az engedélyt a tábla elhelyezésére.
A térfigyelő kamerák elhelyezése remélhetőleg még december 31. előtt megvalósul, az
engedélyeztetés folyamatban van.
Részt vett a TÖOSZ elnökségi ülésén, ahol a járási rendszer kialakításának aktuális helyzetéről adtak
tájékoztatást. A tegnapi nap folyamán ünnepélyes keretek között megkapta az aláírt megállapodás egy
példányát. A Járási Hivatal vezető kinevezése még nem történt meg.
Folyamatban van a Hejőpapi Hulladéklerakó fejlesztése. Módosul a hulladékgazdálkodási törvény a
szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan. 2015-től kötelező lesz a szelektív hulladék gyűjtése, ami
befolyásolhatja a díjakat is. A jövőben a NAV fogja behajtani az elmaradt tartozásokat a lakosságtól.
A Kistérségi Társulás ülésén tárgyaltak a jövő évi működés lehetőségeiről. Megszűnnek a társulások,
június 30-ig működhetnek. Lehetőség nyílik önkéntes társulás létrehozására. Miskolc vállalná a
társulás fenntartását, de a működésre normatívát nem kapnak. Mivel a társulásban való kilépésről vagy
részvételről november 15-ig kell dönteni a képviselő-testületnek, ezért rendkívüli testületi ülés
összehívása várható.
A Demeter napi megemlékezéssel keretében történt meg a Mazsaroff Miklós kiállítás zárása, ahol a
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat tagjai köszönetet mondtak a kiállítás megszervezéséért.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a négy napos ünnepek alatt, a szombati napon ment Miskolc
irányába és észlelte, hogy a Mini ABC előtt ki volt döntve a tábla.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, megtette a bejelentést a rendőrség felé. A
városüzemeltetés végigjárta a települést és több rongálás is történt, így a Szegfű közben, Kassai úton,
felüljárónál és egy 40-es zóna tábla is eltűnt.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: van gyanúsított?
Zsiros Sándorné polgármester: úgy hallották, igen.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: több településen már visszavonták az állattartási rendeletet.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, a novemberi ülésen tárgyalja majd a testület.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a honlapon megjelent haszonbérleti szerződés mennyiben
érinti az önkormányzat helyzetét?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem érinti, mert ezek állami tulajdonú földterületek.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a kormányablakok kialakításáról tudnak valami konkrét
információt?
Zsiros Sándorné polgármester: nem, semmi információval nem rendelkeznek.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 10 óra 13
perckor bezárta.
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