
19/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
               mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr. 
                        Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J.  
                        Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz  
                        Emese aljegyző  
                        (a jelenlévő képviselők száma 9 fő)  
 
 
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné igazgató, Oroszné 
Verba Julianna Gondozási Központ vezető 
 
A testületi ülésről felvételt készített Szilágy László képviselő-testületi tag. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és 
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal 
a módosítással, hogy 2./ és 5./ napirendi pontokat vegyék le napirendről, mert a víz- és 
csatornadíjak megállapítását jogszabály rögzíti, a helyi adók mértékéről már tárgyalt a 
testület, valamint a pótanyagként megküldött városüzemeltetés alapító okiratának módosítását 
tárgyalják meg.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 186/2012.(XII.13.) Kt. határozata napirendi pontok tör- 
 léséről és felvételéről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a napirendi pontok közül  leveszi a 2./ A  
                                                      víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló és az 5./ a Helyi 
                                                      adók mértékének megállapítása 2013. évre napirendi  
                                                      pontokat és  napirendi pontok közé felveszi 12./ pontként  
                                                      a pótanyagként megküldött A városüzemeltetés  
                                                      alapító okiratának módosítása napirendi pontot.                                               
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
 
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
2./ A 2013. évi kéményseprői díjak megállapítása 
     Előadó: polgármester 
3./ Szemétszállítási szerződés megtárgyalása  
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     Előadó: polgármester 
4./ Bérlemények 2013. évi bérleti díjak megállapítása  
     Előadó: polgármester 
5./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása  
     Előadó: polgármester 
6./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának  
     módosítása  
     Előadó: aljegyző  
7./ Települési önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési  
     megállapodásának felülvizsgálata  
     Előadó: polgármester 
8./ Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről tájékoztató    
     Előadó: polgármester 
9./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása 2013. évre 
     Előadó: jegyző 
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
       Előadó: polgármester 
11./ Zárt ülés - Köznevelési intézmény átadásával kapcsolatos teendők  
       Előadó: jegyző 
12./ Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása 
       Előadó: aljegyző 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben nincs olyan határozat, melynek végrehajtásáról 
be tudna számolni.  
 
A testület 9 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
 
2./ A 2013. évi kéményseprői díjak megállapítása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A 2013. januártól hatályos jogszabályváltozások egy része 
megjelent, mely alapján a kéménytípusok besorolási rendszere és a díjak számítási módszere 
is teljesen átalakul. Ennek értelmezése van folyamatban, végrehajtási rendelet kiadására vár a 
szakma, hogy a jogszabályban foglaltakat a gyakorlatba is alkalmazni lehessen. Amennyiben 
a megjelenő jogszabályok a rendelet módosítását és a díjak emelését írja elő, úgy a rendelet 
módosítását el kell végezni. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A rendelet tervezet a 2012. évi díjakat tartalmazza, 
azzal hogy az nem 2012. évre érvényes, hanem 2012. január 1. napjától érvényes.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 187/2012.(XII.13.) Kt. határozata a kéményseprő-ipari 
 közszolgáltatásról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 elfogadta  a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
 beszámolót.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítását.   
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 32/2012.(XII.14.) önkormányzati 
rendeletét, mely a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a 
24/1999.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
3./ Szemétszállítási szerződés megtárgyalása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy ne döntsenek az előterjesztésről, mert a 
hulladékkezelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, melyet a Miskolc Kistérség 
Hulladékkezelési Konzorcium írt ki, nem zárult le. A jelenlegi információ, ami rendelkezésre 
áll, nem elég ahhoz, hogy döntsön a testület. A díjemelési javaslatban szereplő több mint 20 
%-os emelést egyébként sem tartják elfogadhatónak, ezért további egyeztetések szükségesek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: várható még rendkívüli testületi ülés, így a későbbiek 
folyamán tárgyalhatják a díjakat, de a 22 %-os díjemelés igen magas. Ha nem támogatja a 
testület a díjemelést, akkor a jogszabály alapján maximum 4,2 %-os díjemelés lép hatályba 
2013. évtől, ettől az ISPA pályázatban részvevők fizethetnek többet, de arra külön eljárás 
vonatkozik. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: várják meg az eljárás végét és a jogszabály alapján döntenek 
a díjemelés mértékéről.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az ilyen mértékű emelés mellett, meg van a veszélye 
annak, hogy még nagyobb lesz a kintlévőség. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A jogszabály szerint a kintlévőséget az önkormányzatnak 
kell behajtani. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem is csak a kintlévőségről van szó, a hulladék 
mennyisége csökken a válság miatt, ennek ellenére ugyanannyi díjat kell fizetni. Amikor a 
szemétszállítási szerződést aláírtuk az AVE ígéretet tett a szelektív hulladék gyűjtés 
beindítására a településen. Érthetetlen, hogy miért nem történt még meg.. 
 



 4 

Zsiros Sándorné polgármester: 2014. évtől kötelező lesz a szelektív gyűjtés, oly módon, 
hogy ezt 4 db külön álló edénnyel oldanák meg, ennek a kidolgozása van jelenleg 
folyamatban. Javasolta, napolják el a szemétszállítási szerződésről szóló napirend tárgyalását.   
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 188/2012.(XII.13.) Kt. határozata a szemétszállítási szer- 
 ződés megtárgyalásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 elnapolta a szemétszállítási szerződés módosításáról szóló 
                                                      előterjesztésről való döntést.   
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2012. december 31.  
 
 
4./ Bérlemények 2013. évi bérleti díjak megállapítása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden évben felülvizsgálják az önkormányzati 
intézményekhez tartozó különböző helyiségek bérleti díjait. A Városüzemeltetés Alsózsolca, 
Ilona út 17/19. sz. alatti épület bérelhető helyiségeinek bérleti díja 5 %-os emelést tartalmaz.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a Gondozási Központ helyiségeinek 2013. 
évi bérleti díjait.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 189/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Gondozási Központ  
 konferencia termének és felnőtt foglalkoztató helyiségé- 
 nek 2013. évi bérleti díjairól   
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a Gondozási Központ bérleti díjait az alábbiak szerint  
                                                      állapítja meg 2013. január 1-től:  
 

- Gyermekjóléti Szolgálat konferencia termének bérleti 
díja:    2.000,- Ft + ÁFA/óra 

- A felnőtt foglalkoztató helyiségbérleti díja:                            
1.500,- Ft + ÁFA/óra  

  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, intézményvezető 
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 Határid ő: 2013. december 31.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a Közösségi Ház és Könyvtár 
helyiségeinek 2013. évi bérleti díjait. 
 
A testület 5 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 190/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Közösségi Ház és 
 Könyvtár 2013. évi bérleti díjairól  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Közösségi Ház és Könyvtár bérleti díjait az alábbiak szerint 
 állapítja meg  2013. január 1-től:  
 

      Terembérleti díjak:         
       

- Színházterem:                                               12.500,- 
- Klubszoba:                   2.200,- 
- Alagsor                            3.750,- 
- Konyhahasználat                         24.200,- 
- Számítógépterem használati díja                 195,/óra 
- Könyvtári beiratkozási díj                  350,-/fő 
- Könyvtári díj nyugdíjasok, diákok, pedagógusok 

számára                                                    175,-/fő 
- Nyomtatás A/4 méret                                       9,/oldal 
- Nyomtatás A/3 méret                     17,/oldal 
- Színes nyomtatás         125,/oldal 
- Székszoknya kölcsönzése helybeli használat esetén  
      170,- /db 
- Székszoknya kölcsönzése külső helyszínen tört.felhaszn. 

esetén       250,-/db 
- Színházterem -  zumba                                       220,-/fő 

 
                                                  A terem időpont foglalásakor a bérleti díjat előre be kell   
                          fizetni.  

-  A színházterem bérleti díjából továbbra is biztosítják a  
       30%-os kedvezményt abban 

                      az esetben, ha alsózsolcai lakos esküvő céljából kívánja   
                                                            igénybe venni.  

-  Az önkormányzati intézményekben dolgozók, illetve  
       közeli  hozzátartozójuk halála esetén halotti tor céljából   
      1 óra időtartamra ingyenesen vehetik igénybe  

                                                a Közösségi Ház helyiségét. 
                                               -     A Közösségi Házban a színházterem bevételes 
                                                            rendezvényre, bálra évente egy  
                                                            alkalommal kedvezményesen, 1 óra terembérleti díj 
                                                            befizetése ellenében adható bérbe az Önkormányzat  
                                                            intézményei részére 
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- január 1-től az állami fenntartásúvá váló köznevelési 
intézményeknek, szervezetek részére az érvényes bérleti 
díjak szerint kell megállapítani a fizetendő összeget.  

 
A terem időpont foglalásakor a kedvezményes bérleti díjat 
előre be kell fizetni.  

 Eseti kedvezmények kérelemre a Képviselő-testület döntése 
 alapján biztosíthatók. 
 A Közösségi Ház használatát szervezetek, pártok részére, il- 
 letve választási időszakra az alábbiak szerint határozta meg: 
 

- Alsózsolcán bejegyzett szervezetek, pártok havi egy 
alkalommal térítésmentesen kapják meg a kistermet 
taggyűlés céljára. 

- Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási 
Bizottság által polgármester-jelöltnek elfogadott személyek 
egy alkalommal kapják meg térítésmentesen a 
színháztermet. 

- Az országgyűlési választások idején a jelöltet indító pártok 
részére és az 1. sz. választókörzet független jelöltjei részére 
1-1 alkalommal ingyenesen biztosítják a színháztermet és 
pincehelyiséget vagy klubszobát. 

- Települési képviselők fogadóórájának megtartására a 
Közösségi ház helyiségei ingyenesen vehetők igénybe.  

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, intézményvezető 
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a sportcsarnok helyiségeinek 2013. évi 
bérleti díjait.  
 
A testület 3 igen szavazattal és 6 ellenvéleménnyel nem támogatta a Sportcsarnok 
terembérleti díjainak emelését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a döntés értelmében a Sportcsarnok terembérleti díjai nem 
változnak, azok a 2012. évi díjakkal azonosak.  
Kérte, fogadják el a Kompház 2013. évi bérleti díját.  
 
A testület 6 igen szavazattal és 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 191/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Kompház 2013. évi  
                                                      bérleti díjának megállapításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a Kompház bérleti díjait az alábbiak szerint  
                                                      állapítja meg 2013. január 1-től:  
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- Kompház-pihenőház bérleti díja 6.000,-Ft/alkalom/nap 

illetve kaució címén 20.000,- Ft/alkalom  
- Az önkormányzat intézményei, valamint a januártól 

állami fenntartásúvá váló köznevelési intézmények 
térítésmentesen vehetik igénybe a Sajó-parti 
pihenőházat.   

 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezető 
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a Polgármesteri Hivatal helyiségének 
2013. évi bérleti díját.  
 
A testület 6 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 192/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Polgármesteri Hiva- 
 tal tanácskozó termének 2013. évi bérleti díjáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 Polgármesteri Hivatal bérleti díjait az alábbiak szerint  
                                                      állapítja meg 2013. január 1-től:  
 

- Tanácskozó terem bérleti díja: 11.340,- Ft 
+ÁFA/alkalom, bruttó 14.440,- Ft/alkalom maximum 2 
óra időtartamban  

 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
  
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az önkormányzat tulajdonában lévő 
Alsózsolca, Széchenyi u. 46. sz. alatti bérlakás 2013. évi bérleti díját.  
 
A testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 193/2012.(XII.13.) Kt. határozata Alsózsolca, Széchenyi 
 út 46. sz. alatti bérlakás 2013. évi bérleti díjáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 az önkormányzat tulajdonában lévő Alsózsolca, Széchenyi 
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                                                      u. 46. sz. alatti bérlakás bérleti díjait az alábbiak szerint  
                                                      állapítja meg 2013. január 1-től:  
 

- Alsózsolca, Széchenyi u. 46. sz. alatti bérlakás díjai: 
20.170,-Ft+ÁFA/hó   

 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el, a 2013. január 1-től állami fenntartásúvá 
váló Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornatermének bérleti 
díjáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 2 igen szavazattal és 7 ellenvéleménnyel nem támogatta a Herman Ottó Általános 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornatermének bérleti díj emelését, azok a 2012. 
évi díjakkal azonosak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el, a 2013. január 1-től állami fenntartásúvá 
váló Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konditermének bérleti 
díjáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 2 igen szavazattal és 7 ellenvéleménnyel nem támogatta a Herman Ottó Általános 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konditermének bérleti díj emelését, azok a 2012. 
évi díjakkal azonosak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el, a január 1-től állami fenntartásúvá váló 
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantermeinek bérleti díjait.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 194/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Herman Ottó 
                                                      Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
                                                      tantermeinek 2013. évi bérleti díjairól   
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészetoktatási  
                                                      Intézmény tantermeinek bérleti díjait az alábbiak állapítja  
                                                      meg:  
                                                      A bérbeadás az oktatás zavartalan biztosítása mellett a  
                                                      szabad kapacitás kihasználásával történik meg. 
  

- Tanterem:                                         1.135, - Ft + áfa/óra 
- Tanterem tartós bérbeadása legfeljebb havi 15 óra:         

12.245, - Ft + áfa/hó 
- Tanterem tartós bérbeadása:            1.240, - Ft + áfa/nap 
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- Tanterem tartós bérbeadása Kisterem (20 m2 alatt):             
830, - Ft + áfa/nap 

  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző, igazgató  
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a városüzemeltetés Alsózsolca, Ilona út 
17/19. szám alatti épület bérelhető helyiségeinek 2013. évi bérleti díjait.  
 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 195/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Városüzemeltetés  
 Alsózsolca, Ilona u. 17/19. sz. alatti épület bérelhető  
 helyiségeinek 2013. évi bérleti díjairól   
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a Városüzemeltetés Alsózsolca, Ilona 
 út 17/19. sz. alatti épület bérelhető helyiségeinek 2013. évi 
 bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

- 1.Helyiség:                                           1.135,- Ft + ÁFA 
- 2. Helyiség tartós bérbeadása legfeljebb havi 15 óra:           

12.245,- Ft + ÁFA 
- 3.Helyiség tartós bérbeadása:               1.240,- Ft + ÁFA 
- 4. Tartós bérbeadás (20 m2 alatt):           830,- Ft + ÁFA 
- 5.Iroda:                                                 1.050,- Ft/nap 
- Ebédlő:                                                 1.135, - Ft + áfa 
- Aula:                                                     1.135, - Ft + áfa 

  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető  
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
 
 
5./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette a munkatervre vonatkozó napirendi pontot. 
Tájékoztatta a testületet, hogy nem érkezett javaslat a munkatervre vonatkozóan. Elmondta, 
hogy a munkatervben szerepelnek a legfontosabb kötetezően elvégzendő feladatok, a testületi 
ülések száma, ami megfelel a jogszabályi kötelezettségnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
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munkatervben szereplő napirendi pontok bármikor módosíthatóak illetve azon túl rendkívüli 
ülésen az aktuális kérdésekben dönthet a testület és javasolta a napirendi pont elfogadását.   
 
Csöbör Katalin alpolgármester: javaslatot tett a február 7.-ei ülés időpontjának 
módosítására, mert előreláthatólag a délelőtti időpontban nem tartózkodik Alsózsolcán. 
Javasolta, hogy az ülést ugyanezen a napon 17 órai kezdettel vagy február 8.-án 8 órakor 
tartsák. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Korábban is a délutáni időpontban volt az ülés. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Most csak erről az egy időpontról lenne szó. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Azért nem javasolja az időpont módosítását, mert nem tudni 
még, hogy hogyan alakul a köztisztviselői létszám és hogyan alakulnak az elvégzendő 
feladatok a Hivatalnál.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Itt válaszolna Szilágyi László Képviselő Úr kérésére is 
amit a bizottsági ülések időpontjára felvetett, arra hogy nem tarthatnánk-e a bizottsági 
üléseket délutáni időpontban. Jelenleg nem tudni még hogyan alakul a létszám a Hivatalnál, a 
munka az átszervezés kapcsán óriási. Ha 10 fő elmegy január 1.-ével maradnak tizenöten, ezt 
az átmeneti időszakot próbálják meg a megszokott munkaidőben való ülések megtartásával 
átvészelni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ha nincs más javaslat, akkor kérte döntsenek, mikor legyen 
az ülés február 7.-én, délután 5 órakor, vagy pénteken 8 órakor? Javasolta a testületnek a 
péntek 8 órai kezdést. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Azt nem tudja, hogy az iskola állami átvétele után 
hogyan tud majd az ülésekre eljönni? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A jogszabály lehetővé teszi a munkából való távolmaradást, 
a jogszabály nem változik, biztosítani kell annak lehetőségét, hogy részt tudjon venni a 
testületi ülésen. Az új munkáltatónak is biztosítani kell a szabadidőt. Javasolta, hogy a testület 
fogadja el 2013. évi munkatervet azzal a módosítással, hogy a február 7.-ei ülés időpontja 
délután 17 órára változik. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 196/2012.(XII.13.) Kt. határozata a 2013. évi munkaterv 
 elfogadásáról 
 

 Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a Képviselő- 
 testület 2013. évi munkatervét azzal a  módosítással, hogy a  
       2013. február 7.-ei ülés időpontja 17 órára változik, felhívja  
 a jegyzőt, hogy a határozat ismeretében az  
 az SZMSZ 5. számú függelékét módosítsa. 

 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
6./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
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     okiratának módosítása  
      
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért van szükség az 
alapító okirat módosítására. A Köznevelési Törvény, ami szeptember 1.-én lépett hatályba 
előírja, hogy a fenntartónak 4 hónapon belül felül kell vizsgálni az oktatási intézmény alapító 
okiratát. Ennek a jogszabálynak az alapján változtatni kell az alapító okiratban az intézmény 
nevét az intézmény elnevezése megszűnik, helyette iskola megnevezésre  kell módosítani, 
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók törvényi definíciója is megváltozott 
ezért szükséges az alapító okirat módosítása, amennyiben az elnevezés nem kerül módosításra 
a törvényi előírásoknak megfelelően a normatívát sem kapja meg az intézmény, erről szól az 
előterjesztés. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az elterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel. Kérte 
a képviselő-testületet szavazzon a Herman Ottó Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 197/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Herman Ottó  
                                                      Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 Alapító  okiratának módosításáról  
 

      Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete által a  
      113/2012.(VII. 05.) KT  számon elfogadott  Herman Ottó  
      Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   
      alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.   

 
1./ Az alapító okirat  1. pontjában  az intézmény neve az alábbiak szerint módosul: 
Herman Ottó Általános  és Alapfokú  Művészeti   Iskola 
 
 
2./   A 11. pontban  Az intézmény típusa az alábbiak szerint változik: 
                                             8 évfolyammal működő általános iskola  
                                             alapfokú művészeti iskolában  
             2 év előképző+6 év alapfokú+4 év továbbképző évfolyam 
 
3./  A 12. pontban az iskola megnevezése az alábbiak szerint változik: 
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
 
4./ Az alaptevékenysége 17. pont az alábbiakkal kiegészül: 
- kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló ellátása  
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló ellátása 
a/ az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási , figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavar)                                                                                                                                                                                                                                     
küzdő tanulók ellátása 
b/ a szegregáltan oktatható enyhe és középsúlyos fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdő  tanulók 
ellátása 
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                                                      5./ Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései  
      az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban marad- 
      nak. 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal  
 
 
7./ Települési önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési  
     megállapodásának felülvizsgálata  
 
 Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabályi kötelezettség, hogy minden év január 31. 
napjáig a Roma Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálja a képviselő-testület. Kérte a testületet, hogy fogadják el a megállapodást azzal, 
hogy a nemzetiségi testület tárgyalásokat folytat a Metodista Egyház képviselőivel a Johanna 
út 9-11, szám alatti Metodista épületben lévő helyiségek irodahelyiségnek történő átadásáról, 
aminek havi bérleti díja 10-20 eFt lenne. Ennek kapcsán a kisebbségi testület kérte, hogyha a 
megállapodás létre jön a Metodista Egyházzal a helységhasználatához kapcsolódó fenntartási 
költségek viselése tekintetében az Együttműködési megállapodást újból vizsgálják felül, és 
ezen költségeket vállalja fel az Önkormányzat. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ezzel 
kapcsolatban még személyesen nem keresték meg. 
A Kisebbségi Önkormányzatnak jelenleg is a Polgármesteri Hivatal épületében helyiséget 
biztosítanak. A Kisebbségi Önkormányzat tudomása szerint nem rendelkezik semmi olyan 
eszközzel, ami szükségessé tenné iroda bérlését, véleménye szerint nem támogatható. 
 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: Részt vett a Kisebbségi Önkormányzat ülésén, ahol ezt a 
módosítást már most be akarták tenni a megállapodásba, felhívta a figyelmüket arra, hogy 
amíg a megállapodás nem születik meg a Metodista Egyházzal ez csak egy feltételezés, hogy 
ott fognak tudni működni. Az a terv, hogy az épület első részét kapnák ők és a többi részét 
más célra adná ki a Metodista Egyház. Felhívta a figyelmüket arra, hogy a rezsi és egyéb 
költségek, biztos hogy nem jönne ki havi 10-20 ezer forintból. Véleményük szerint ott jobban 
tudnának dolgozni. A törvény előírja, hogy helyet kell biztosítani a számukra, ami jelenleg a 
Polgármesteri Hivatalban biztosított, eddig is biztosítva volt a jegyzőkönyvvezető, az 
adminisztráció és minden, amire szükségük volt. Javasolta, hogy a megállapodást változatlan 
formában fogadja el a képviselő-testület, és ha változás lesz, akkor majd módosítani lehet. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Gyakorlatilag minden adminisztrációs tevékenység a 
Hivatalban folyik.  
 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: Korábban jelezték, hogy péntekenként szeretnének 
ügyfélfogadást tartani a Hivatalban, de nem élnek a lehetőséggel. 
 
 
Dr. Majoros Géza Képviselő-testület tagja: Most sincs itt az elnök, pedig ígéretet tett, hogy 
eljön a testületi ülésre. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Az ügyfélfogadási idejükben sem jelentek meg a 
Hivatalban.  
Akkor amikor nem tudni milyen lesz a jövő évi finanszírozás nagy felelőtlenség plusz 
kiadásokat vállalni. Az a problémánk, hogy nem tartják a kapcsolatot a nagy testülettel. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: A kisebbségi ülésen az hangzott el, hogy nagyon sokat 
dolgoznak, nagyon sokat tesznek a kisebbségért, de a nagy testület nem támogatja Őket. Ez a 
vélemény szerinte nem valós, még a testületi ülésre sem jönnek el. Lehetőségük lett volna rá, 
hogy elmondják, hogy mit nem tesz meg az Önkormányzat értük. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: Támogatja, a cigányság felemelkedését, de az 
hogy most sem jöttek el a testületi ülésre, pedig illet volna a megállapodás miatt, ez a 
tiszteletlenség jele a testület felé. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Kaptak meghívót? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Minden testületi ülésre kapnak, de az elnök nagyon ritkán 
jelenik meg. Szavazzanak arról, hogy a megállapodást változatlan formában elfogadják. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 

 felülvizsgálatáról 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete az államháztartásról  
 szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. § és 68. § (3) bekez- 

dés alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, 
a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos  

 együttműködés szabályairól szóló „Együttműködési  
 megállapodás”-t felülvizsgálta és változtatás  
                                                      nélkül jóváhagyta.. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a  

 megállapodás aláírására. 
 Felelős: polgármester, jegyző, Kisebbségi Önkormányzat 
               elnöke 
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A bérleti díjakra vonatkozó előterjesztéshez 
kapcsolódóan elkészült a kimutatás. A Városüzemeltetéshez átadott 3-as iskola termeinek 
bérbeadásából 930.000 Ft volt a bevétel, hangszer bérbeadásból 36.000 Ft, a Széchenyi úti 
ingatlan bérbeadásából 195.000 Ft, a Faluház bérbeadásából 963.000 Ft, míg a Sportcsarnok 
bérbeadásából 826.000 Ft bevétel származott. A Gondozási Központnak és a Polgármesteri 
Hivatalnak nem volt jelentős bevétel.  
 
8./ Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről tájékoztató    
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Zsiros Sándorné polgármester: Minden évben az érvényes jogszabályok alapján el kell 
készíteni a Jegyző egész évi teljesítményértékelését és erről tájékoztatni kell a képviselő-
testületet. A Jegyző maximálisan jól teljesíti a feladatát, amit az is bizonyít, hogy a 
közszolgálati ellenőrzés alkalmával és más ellenőrzések alkalmával sem találtak semmilyen 
szabálytalanságot. Ez minősíti nem csak a jegyző, hanem a dolgozók munkáját is.  
 
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság meghallgatta a jegyző 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatást és elfogadásra javasolja. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ismételten elmondta, hogy az évben is több ellenőrzés volt a 
Hivatalban, melyekben hiányosságokat nem állapítottak meg, ebből is következik, hogy a 
jegyző kitűnően végzi a munkáját. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést 
fogadja el. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 199/2012.(XII.13.) Kt. határozata Urbánné Lengyel 
                                                      Zsuzsanna jegyző teljesítményértékeléséről 
 

                                          Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 
                                          Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző teljesítményértékelésről    
                                          szóló tájékoztatást elfogadja.                      

                                                           Felelős: polgármester 
                                                           Határidő: azonnal 
 
9./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása 2013.  
     évre 
      
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a testület határozza meg 2013. év fő 
célkitűzéseit az előterjesztés alapján. Ebben a változó jogszabályi környezetben ezeket a 
célokat lehetett kitűzni és úgy gondolja, ha ezeket teljesítik a köztisztviselők, akkor 
maximálisan megtettek mindent, ami egy köztisztviselővel szemben elvárható. A javaslatot az 
ügyrendi bizottság tárgyalta. 
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
elfogadásra javasolta. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Szavazzanak az előterjesztést elfogadásáról. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 200/2012. (XII.13.) KT 
határozata a köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező  

2013. évi célok meghatározásáról 
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célokra vonatkozó javaslatot, melyet az 
alábbiak szerint fogadott el: 
 

1. 2013. január 1-től átalakul a közigazgatási rendszer. A Járások létrejöttével átadásra kerülnek 
az eddig jegyzői hatáskörben lévő államigazgatási ügyek. Az önkormányzati tevékenység 
ellátása során a megváltozott jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel 
kísérése, az új rendelkezések alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre. Ennek 
zavartalan átadásában a jegyzőnek és a köztisztviselőknek kiemelkedő szerepe van.  

 
2. A Járási Hivatal kialakítása után újra kell szervezni a Polgármesteri Hivatal munkaszervezetét, 

gondoskodni kell a helyben maradó dolgozók új munkakörével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról.  

 
3. A Polgármesteri Hivatal átszervezését követően a működtetéssel összefüggő szabályzatokat 

felül kell vizsgálni.  
 

4. A 2013. évi költségvetés készítésekor a megváltozott jogszabályi feltételek betartása a 
pénzügyi lehetőségek maximális kihasználása. 

 
5. A köznevelési törvényből adódó feladatok ellátása, különös tekintettel a működtetés 

megszervezése és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
 

6.  Startmunka programban való részvétel. A közfoglalkoztatás rövid és hosszabb időtartamú 
pályázati lehetőségeinek maradéktalan kihasználása. Önkormányzati pályázatok rendszeres 
figyelemmel kísérése. 
 

7. A képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a 
hatékony, eredményes, jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők 
munkájának segítése.  
 

8. Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek további javítása, 
az ügyfél elégedettség növelése. 

 
9. Más önkormányzatokkal, társszervekkel, intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel, 

valamint a nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartás további erősítése. 
 

10. Az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése 
(ügyfélkapu, honlap), közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus portálon való 
megjelenítése.  
 

11. Informatikai biztonság fejlesztése. 
 
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határidő: 2013. december 31.  
 
10./ Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztésben a módosítások vastag betűvel vannak 
szedve. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: Az alapító okirata módosítására az iskola átadás kapcsán 
van szükség. 2013. január 1.-étől állami kézbe kerül az oktatás. Az állam a pedagógusokat és 
az őket közvetlenül segítő személyzetet, iskola titkárokat veszik át.  A technikai 
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alkalmazottak 2013. évtől az önkormányzat állományába maradnak,  6 fő főállású dolgozó, 2 
fő részfoglalkozású és 1 fő gazdasági ügyintéző. Ők átkerülnek a Városüzemeltetéshez. A 
jövőben a Városüzemeltetés végzi az iskolák üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, ezért az 
alapító okiratában a tevékenységek közzé fel kell venni a közoktatási intézmények 
üzemeltetését, valamint a feladatellátást szolgáló vagyonba be kell tenni az Alsózsolca, Kassai 
út 23. ingatlanon lévő épület és az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166. ingatlanon lévő 
épület.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta elfogadásra a Városüzemeltetés alapító okiratának 
módosítását. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 201/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Városüzemeltetés 
 Alapító  okiratának módosításáról  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a  
 Városüzemeltetés alapító okiratát az alábbiak szerint  
 módosítja: 
 1./ Az intézmény  alaptevékenysége a 9. pontnál, a  
 tevékenységek szakfeladatrend szerinti felsorolásnál az  
 alábbiakra  módosul, illetve egészül ki:  
 

 Tevékenységek szakfeladatrend szerint: 
421100 Út, autópálya építése 
522001 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése,fenntartása 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919 Egyéb étkeztetés 
  
  
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építmény üzemeltetés 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
  
  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf. 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841403                                                     Város-, és községgazd. m.n.s. szolgáltatások 
                                                                       - karbantartó műhely 
                                                                       - gépjármű üzemeltetés 
                                                                       - központi konyha 
                                                                       - mezőőri szolgálat 
                                                                       - állategészségügyi tevékenység 
                                                                       - köznevelési intézmények 
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                                                                          telephelyeinek az  üzemeltetése 
412000                                                 lakó és nem lakóépület építése 
889921                                                 szociális étkeztetés 
010000                                                 növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás          
                                                             és kapcsolódó szolgáltatások 
                             

 
      12. pontnál A feladatellátást szolgáló vagyon az  
       alábbira módosul: 
12. A feladatellátást szolgáló vagyon 
 
Az önkormányzat által a feladatellátásra használatba adott   
Alsózsolca, Bocskai út   36. a 721  hrsz-on 1095 m2 terület és épület,  
Alsózsolca, Ilona u. 17-19.,   területen lévő épületrész, 
Alsózsolca, Deák F. u. 2.,      területen lévő épület 
Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 168-170., területen lévő épületrész. 
Alsózsolca, Fekete István utca 7. területen lévő épületrész 
Alsózsolca, Görgey út 1.  területen lévő épületrész 
Alsózsolca, Ilona út 17-19.  1007/2 hrsz-on 2425 m2  területű ingatlanon lévő épület 
Alsózsolca, Kassai út 23. 6801 m2 területű ingatlanon lévő épület 
Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166. 9201 m2 területű ingatlanon lévő épület  
 
 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  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Külön kéri, hogy tárgyaljon a képviselő-testület arról, 
hogy a költségvetés tervezésénél a technikai dolgozók bérét a Városüzemeltetésnél tervezzék. 
Megkezdődött az érintett dolgozókkal történő egyeztetés, ahol az átadó Herman Ottó 
Általános Iskola Igazgatója tájékoztatja a Városüzemeltetéshez átadott dolgozókat az átvétel 
feltételeiről. Ez hasonlóan történik, mint 2010-ben a Városgondnokságtól átadásra kerülő 
dolgozók átvétele. A dolgozók maradnak közalkalmazottak, a bérük is változatlan marad csak 
a munkáltatójuk lesz más. A munkavégzés helye változóként lesz megjelölve, ha lesz szabad 
kapacitás akkor őket a Városüzemeltetésen belül szükség esetén át lehet máshová helyezni, 
például a nyári szabadságolás idejére. Az átvétel ezen módja a leghumánusabb, mikor az 
embereket nem kerülnek elbocsájtásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta a külön előterjesztés elfogadását 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 202/2012.(XII.13.) Kt. határozata a Herman Ottó 
                                                      Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  
                                                      Intézmény technikai dolgozóinak tovább  
                                                      foglalkoztatásáról a Városüzemeltetésnél 
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                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 
                                                      elfogadta, hogy a Herman Ottó 
                                                      Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  
                                                      Intézmény technikai dolgozóinak tovább  

foglalkoztatása 2013. január 1-étől a Városüzemeltetésnél 
történjen.  
Felhívja a Polgármester és a Városüzemeltetés vezető 
figyelmét, hogy a költségvetés készítésekor a szükséges 
lépéseket tegyék meg. 

 Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető 
 Határid ő: azonnal  
 
 
11./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Felhívta a testület figyelmét, hogy a ivóvíz- és csatornadíjat 
már nem a testület állapítja és fogadja el, ezért ezt nem kell tárgyalni. Tájékoztatta a testületet, 
hogy a Borsodvíz  az elmúlt héten illetve ezen a héten tartotta a Közgyűlését illetve Felügyelő 
Bizottsági ülését, itt a legfontosabb téma a viziközmü tárgyalása volt. A viziközművek 
visszakerülnek az önkormányzatok vagyonába. 
Ezek a vezetékek, tolózárak, víztornyok az üzemeltetéshez szükséges létesítmények. A 
Borsodvíznél csak az irányításhoz szükséges eszközök maradnak. A részvénytársaság 
vagyona ennek következtében több mint 2/3-ad részével csökken, ezért a részvények ára is 
csökkenni fog közel 76 %-al. Vagyonvesztés nem lesz. A jelenlegi üzemeltetési szerződéseket 
át kell majd a jövőben tekinteni.  
Egyik lehetőség, hogy bérleti szerződést kötnek a Borsodvízzel, és a Borsodvíz bérleti díjat 
fizet. Ezt a számvitelben külön kell szerepeltetni és csak a rendszerrel kapcsolatos kiadásokra 
lehet fordítani.  
A másik lehetőség vagyoni szerződést megkötése. Ennek keretében nem fizetnek bérleti díjat, 
de az üzemeltetés során keletkezett bevételeikből ők állják a karbantartási kiadásokat. Ez 
utóbbi látja a jobb megoldásnak. A jövőben csak a 150.000 fő feletti fogyasztóval rendelkező 
társaságok működhetnek, ennek a Borsodvíz megfelel közel 210.000 fogyasztóval. 
 
A kistérségi társulásnál ülést tartottak, változásról még nem tudott beszámolni. A 
szándéknyilatkozatok még váratnak magukra, néhány testület még nem döntött. Kilépési 
szándékát jelezte a képviselő-testületnek. 
 
Múlt héten volt a Munkaügyi Központban a közfoglalkoztatási tervel kapcsolatos volt 
megbeszélés. Jövőre is folytatódik a START munkaprogram és a hagyományos 
közfoglalkoztatás is. A Belügyminisztérium képviselőivel egyeztetett minden önkormányzat a 
pályázatokról, arról hogy milyen feladatokat kívánnak végezni a közmunka program 
keretében. Előreláthatólag 45 fő folyamatos alkalmazására van lehetőség. Folytatódik a 
mezőgazdasági munka, lesz egy új irány a tésztakészítés és folytatódik a kazán program is. 
Szintén folytatódik a közutas és a belvíz elvezetéses munka. A program március elsején indul 
és 2014. február végéig folyamatos. 
 
A Széchenyi program iroda munkatársaival a múlt héten együtt tárgyalt, a folyamatban lévő 
pályázatok és az újonnan kiírt pályázatok ügyében. Az egyik legnagyobb projekt a szociális 
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város rehabilitáció, melynek a beadási határideje február 25-re változott. Tájékoztatta a 
testületet a Védőnői szolgálat pályázatáról, melynek a beadás határideje december 31.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Örömét fejezte ki azért, hogy ennyi fejlesztés zajlik 
Alsózsolcán. Ígéretet tett, hogy képviselőként mindent megteszek, hogy a pályázatok 
sikeresek legyenek. Tájékoztatást kért azzal kapcsolatban, hogy a vízellátási megállapodást a 
Borsodvíz Zrt-vel kell e kötelezően megkötni, vagy más szolgáltatóval is lehet, például a 
Mivízzel, ha az kedvezőbb feltételekkel és áron biztosítja az ellátást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: A jövőben egységes lesz a vízdíj. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testület tagja: Budapesten is? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Remélhetően a vízdíj, központilag lesz megállapítva, a 
miniszter fogja megállapítani. A kis településeknek jelent ez problémát, ahol eddig alacsony 
volt a díj, ott emelkedni fog. Az Rt.-ből kilépni csak a közgyűlés jóváhagyásával lehet. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testület tagja: A Mivíznek ehhez vezetéket kell áthoznia a 
vasút alatt. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Azért vetette fel a kérdést, mert ismeretei szerint a 
Mivíznél karsztvíz lesz jövőre. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Mivíz is csak ÉRV-s vizet tud csak szolgáltatni, mert az 
említett vezeték rendszer jelenleg csak ezt teszi lehetővé. Hosszú lenne az a vízvezeték 
szakasz, amit a változáshoz ki kellene építeni. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testület tagja: A szennyvíz kezelés is megváltozna, a Mivíznek 
nincs telepe. 
 
Szilágyi László képviselő-testület tagja: A Mivíznek tudomása szerint van telepe. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Igen a Mivíznek van telepe a Borsodvíznek nincs. 
 
Szilágyi László képviselő-testület tagja: A gazdasági programban szerepel a vezetékek 
javításról szóló pályázat. Tájékoztatást kért a pályázat jelenlegi helyzetéről. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a pályázatot megnyerték, 
amiben szerepel több utca vezetékének a javítása. A tervezési folyamatok zajlanak, a terv 
szerint már az ősszel el lehet volna kezdeni, de a kezdés elcsúszott a jövő évre. Azok az utcák 
szerepelnek benne, ahol a vezetékek a legrégebbiek. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testület tagja: Elmondta, hogy ahol a rekonstrukció már 
megtörtént sok a panasz az út állapotára, lesüllyedt. Az iránt érdeklődött, hogy kinek kell 
ezeket a hibákat javítani. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A beruházónak kell a javítást elvégezni. Elmondta, hogy 
nincs ma olyan technológia, ami a megmozgatott földet ugyanolyan tömörségűre tudná 
sűríteni, hogy az rövidebb hosszabb időn belül ne süllyedne meg. 
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Brünner István képviselő-testület tagja: A Lévay lakótelep útjainak garanciális javításáról 
érdeklődött.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: A garancia már rég lejárt. 2 év garanciát vállat rá a 
kivitelező. A tavasszal majd megpróbálnak valamit tenni az utak állapotának javítására. 
 
Brünner István képviselő-testület tagja: Arról érdeklődött, hogy az egyházi iskola irányába 
történt e valamilyen előre lépés. Megkérte Csöbör Katalin képviselőasszonyt is hogy segítsen 
abban, hogy létre jöjjön a megállapodás. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Református Egyháznál elindult a folyamat, a püspökség is 
hajlandó tárgyalni róla, de mivel a tanév közben nem lehetséges a váltás. A református 
egyháznál a legnagyobb a hajlandóság. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Biztosította arról a képviselő-testületet, hogy ez ügyben, 
ami tőle telik meg fogja tenni. Már évekkel ezelőtt javasolta polgármesterasszonynak, hogy 
adják át valamelyik iskolát. Tudatában van annak, hogy most az egyház is nehezen győzi a 
munkát, hiszen sok intézményt vett át.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ha más módon nem is de tagiskolaként, a felsőzsolcai iskola 
tagiskolájaként bízik benne hogy az egyház átveszi az iskolát. 
 
Szilágyi László képviselő-testület tagja: A közvilágítással kapcsolatban érdeklődött arról, 
hogy kértek e árajánlatot a villanyoszlop telepítésére? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna Jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy többször reklamáltak 
már az ÉMÁSZ-nál, de még mindig nem kaptak választ. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testület tagja: Érdeklődött, hogy mi van a térfigyelő kamerákkal. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A kamerák nagy valószínűséggel már holnap megérkeznek, 
már egy kamera próba üzemben működik.  
Szilágyi László képviselő-testület tagja: Célszerű lenne hidegben tesztelni. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testület tagja: Sötétben is jó működik? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Tesztelése folyamatos, sötétben is jól működik, üzembiztos. 
 
Antal Lászlóné a Herman Ottó Általános Iskola és AMI igazgatója: Kérte a képviselő- 
testületet, hogy biztosítson a Herman Ottó Általános Iskola és AMI részére a TÁMOP-3.1.7. 
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázat 
megvalósításához  további 1 M Ft előleget, hogy a pályázatokat be tudják fejezni.  
  
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 203/2012.(XII.13.) Kt. határozata előleg biztosításáról  

a Herman Ottó Általános Iskola és AMI részére a 
TÁMOP-3.1.7. Referencia-intézmények országos háló- 
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zatának kialakítása és felkészítése c. pályázat 
megvalósításához  

 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 biztosítja a Herman Ottó Általános Iskola és AMI részére 
 a TÁMOP-3.1.7. Referencia-intézmények országos háló- 
 zatának kialakítása és felkészítése c. pályázat megvalósítá- 
 sához a 1 M Ft-ot.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 15 perckor 
bezárta. 
 

Kmf 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                 polgármester                                                                          jegyző 
 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 


