
1/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2013. február 7-én 17 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, 
Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor, Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tagok, 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő képviselők száma 8 fő)  
 
Meghívottként jelen van: Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Parádi Julianna városüzemeltetés 
vezető, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna 
Közösségi Ház vezető, Somodi Lászlóné 
 
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat és a 
megjelent képviselő-testületi tagokat, intézményvezetőket. Tájékoztatta a testületet, hogy 
alpolgármester asszony jelezte, hogy késik. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. A szervezeti és működési szabályzat alapján a költségvetés 
tárgyalásakor a testület más napirendi pontokat nem tárgyal, ezért kérte, szavazzanak arról, 
hogy a kiadott napirendi pontokat felvegyék-e a tárgyalandó napirendi pontok közé és azt a 
mai napon megtárgyalják.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 1/2013.(II.07.) Kt. határozata napirendi pontok kiegé- 
 szítéséről 
 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kiegészíti és megtárgyalja a mai ülésen a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

 
3./ Kötvény  
     Előadó: polgármester  
 
4./ Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című,  
     KEOP-5.5.0/A,B számú konstrukcióra vonatkozó pályázat benyújtása, és a pályázat  
     benyújtására a Polgármestert felhatalmazása  
     Előadó: polgármester  
 
5./ A Szociális célú Városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12. számú konstrukcióra vonatkozó  
     pályázat benyújtása, valamint a javasolt 1316/99 hrsz-ú ingatlanon több funkciós  
     Szolgáltató Iroda megépítéséről döntés, és a pályázat benyújtására a Polgármestert  
     felhatalmazása  
     Előadó: polgármester  
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6./ A Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
     Központ által kötendő ingó és ingatlan „Használati Szerződés” megtárgyalása és a  
     polgármester felhatalmazása a használati szerződés aláírására  
     Előadó: polgármester  
 
7./ Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosítása  
     Előadó: jegyző  
 
8./ A Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola egyedi  
     bérleti díjainak megállapítása.  
     Előadó: polgármester  
 
9./ A Roma Nemzetiség Önkormányzat kérelme iroda bérlésének támogatására.  
     Előadó: jegyző 
 
10./Házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgálat 2012. évi 
      Beszámolója  
      Előadó: Oroszné Verba Julianna 
 
11./A városban átmenő teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással kapcsolatos helyi  
      szabályozásról szóló 5/2005. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása  
      Előadó: jegyző 
 
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítésekkel együtt.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 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 költségvetés megtárgyalása  
     Előadó: polgármester 
 
3./ Kötvény  
     Előadó: polgármester  
 
4./ Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című,  
     KEOP-5.5.0/A,B számú konstrukcióra vonatkozó pályázat benyújtása, és a pályázat  
     benyújtására a Polgármestert felhatalmazása  
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     Előadó: polgármester  
 
5./ A Szociális célú Városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12. számú konstrukcióra vonatkozó  
    pályázat benyújtása, valamint a javasolt 1316/99 hrsz-ú ingatlanon több funkciós  
    Szolgáltató Iroda megépítéséről döntés, és a pályázat benyújtására a Polgármestert  
    felhatalmazása  
    Előadó: polgármester  
 
6./ A Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
     Központ által kötendő ingó és ingatlan „Használati Szerződés” megtárgyalása és a  
     polgármester felhatalmazása a használati szerződés aláírására  
     Előadó: polgármester  
 
7./ Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosítása  
     Előadó: jegyző  
 
8./ A Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola egyedi  
     bérleti díjainak megállapítása.  
     Előadó: polgármester  
 
9./ A Roma Nemzetiség Önkormányzat kérelme iroda bérlésének támogatására.  
     Előadó: jegyző 
 
10./Házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgálat 2012. évi 
      Beszámolója  
      Előadó: Oroszné Verba Julianna 
 
11./A városban átmenő teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással kapcsolatos helyi  
      szabályozásról szóló 5/2005. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása  
      Előadó: jegyző 
 
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását 
terjesztette a testület elé, mely írásban kiadásra került a képviselő-testület felé. Kérdés nem 
volt, kérte vegyék tudomásul a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A jelentést a testület 8 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
2./ A 2013. évi költségvetés megtárgyalása  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Elkészült és kihirdetésre került a képviselő-testület részére a 
2013. évi költségvetés tervezete, az ezt követően történt változásokat ugyancsak megküldték a 
testületi tagoknak.  Felkérte Győrffi Dezső könyvvizsgáló Urat értékelje a költségvetést.  
 
Győrffi Dezső könyvvizsgáló: a költségvetés elkészítésével kapcsolatos rendelkezések 
változtak. Az önkormányzatokról szóló törvény is jelentős változáson ment keresztül. A 
költségvetésben külön kell választani az önként vállalt és a kötelezően elvégzendő 
feladatokat. Ezzel kapcsolatban sok kérdés felmerül, hogy miként is kell értelmezni, ezeket a 
feladatokat. 2013. évi költségvetési törvény új finanszírozási módszerek, számok alapján 
került meghatározásra. Az már biztos, hogy 2014-ben változik az elszámolási és beszámolási 
rendszer. Új finanszírozási rendszer alakult ki a normatív alapú finanszírozás helyett feladat 
alapú finanszírozás lépett életbe. A költségvetési törvény, úgy rendelkezik, hogy 2013 
áprilisában felülvizsgálják a költségvetést, ami változtathat a fajlagos értékeken és 
összegeken, ennek megfelelően változhat a támogatások mértéke. Alsózsolca szerencsés, 
nincs költségvetési hiánya, hanem jelentős megtakarításokkal rendelkezik, óvatosan kell 
kezelni a költségvetési törvényt. A támogatás mértéke a felülvizsgálat során módosulhat 
pozitív és negatív irányba is elmozdulhat. Előre nem látható feladatok is megjelenthetnek, 
emiatt a költségvetés módosítására kell sort keríteni. A felülvizsgálat alkalmával eldől, hogy 
milyen módosításokra van szükség az önkormányzat finanszírozása terén. A könyvvizsgálat 
feladata, hogy vizsgálja azt, hogy jó-e a költségvetés, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 
A tervezet megfelel a hatályos jogszabályoknak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezek a kondíciók jók az önkormányzat részére. Egy részt jó 
a településnek, hogy ilyen a költségvetése, de így nem részesülnek az ÖNHIKI-s 
támogatásokban. A településnek úgy kell gazdálkodnia annak ellenére, hogy jelentős a 
többlete, hogy nem szabad pazarolni. Az eddig elmaradt fejlesztésekre kell költeni. Az 
intézmények részére sincs sokkal több pénz tervezve, csak a szükséges mértékű, az infláció és 
az áremelkedések mértékével arányos a többlet. Az intézményvezetőkkel megtörtént az 
egyeztetés, a személyi dologi kiadások és a fejlesztések tekintetében egyaránt. Biztonságos 
gazdálkodást kell folytatni. Meglepően jól alakult, a helyzet. Jelentős megtakarítást jelent, 
hogy az iskolák személyi juttatásai nem az önkormányzatot terhelik, évek alatt jelentős 
pénzeket fordítottak az iskolák működtetésére. Vitára bocsájtotta a költségvetést. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 2013. évi 
költségvetés tervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést is, és elfogadásra javasolja a 
testületnek. A tervezett beruházások, felújítások szükségszerűek. Relatív a jólét. Az a több 
mint 1 milliárd forint, amit az önkormányzat az elmúlt évek alatt az iskolákra költött, az idei 
évet nem terheli. Támogatja a pénzügyi bizottság a költségvetés elfogadását. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Országos szinten az álalakítás már törvényszerű volt. 
Látható, hogy a költségvetés gazdaságos, átlátható törvényszerű. Több évig eltartó átalakuló 
folyamat része. Az öröm, hogy a település nem kapott ÖNHIKI-s támogatást, mert ez azt 
jelenti, nem voltunk igazán rossz helyzetben. Ez a költségvetés nyugodt indulásra ad okot. 
Elfogadható, jobbat nem lehet készíteni. Változás van folyamatosan mindenhol. Az ipari park 
és a kötvény pozitív felhasználása, behozta azt az összeget, amit ebbe befektetünk. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az ÖNHIKI-ről azért ejtett szót, mert a lakosság körében 
felmerül, hogy Alsózsolca miért nem kap ebből a támogatásból, erre sem pályázott a 
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település. Sokan nem tudják, hogy miről is szól az ilyen típusú a támogatás, ennek örülni kell, 
hogy ebből nem részesül a település, mert ezt az eladósodott települések kapják.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A nevében is benne van önhibáján kívül nehéz 
helyzetben lévő önkormányzatok. Jó lenne, ha a korábbi megszorításokat oldanák fel. A labor 
és a fizikoterápia díjai eltörlésre kerülnének, ha ez megoldható lenne, korábban ez nem volt 
megvalósítható. Egyéb feladatok is megvalósíthatnának, mint a közvilágítás visszaállítása, a 
Benedek tagiskolánál parkoló kialakítása. Az egész településen nagy számban elszaporodtak a 
patkányok ezeknek az irtása is fontos feladat lenne. A költségvetést elfogadhatónak tartja.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: A labor és a fizikoterápia díját azért nem említette, mert 
az szerepel az előterjesztésben. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A javaslatban valóban szerepel a labor és a fizikoterápia 
díjának felfüggesztése. Szeptemberben ezt újra át kellene tekinteni, hogy maradhat-e a 
díjmentesség véglegesen. A közvilágítás problémájának a megoldása több irányú, 11 millió 
forintot kap az önkormányzat a költségvetésben erre a célra, jelenleg a közvilágítás tényleges 
költsége 7 millió forint, az így kialakult különbözetet fejlesztésre költenék. Folyamatban van 
az energetikai hatékonysági pályázat, melynek egy része a közvilágítás korszerűsítéséről szól, 
erre a célra előzetes információk szerint 50 millió forint körüli összeget lehetne megpályázni. 
A pályázathoz 15% önrészt kell biztosítani. . A korszerűsítéssel nem csak az égők cseréjét 
kell megoldani, hanem a lámpatestek cseréjét is. A Benedek iskolában parkoló építését nem 
tervezték be a költségvetésbe. Az iskola területén nincs helye autóknak, az udvar a 
gyerekeknek játékra van fenntartva, kialakítva. Oda behajtani csak behajtási engedéllyel lehet. 
 
17 óra 19 perckor megérkezett Csöbör Katalin alpolgármester. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Most nincs parkoló betervezve, a Benedek tagiskola 
fejlesztésére be van adva egy pályázat, ami jelentős fejlesztést tesz majd lehetővé. A 
patkányirtásra most nem tudnak megoldást, a közterületen nem lehet az irtást megvalósítani 
ezt mondták el az ÁNTSZ- nél is, azt mindenki csak saját portáján tudja megoldani. Utána 
néznek milyen lehetőségek vannak, és azt követően visszatérnek rá.    
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Árvíz után és a betongyár bontása után szaporodtak el és 
lepték el a település egy részét a patkányok. Véleménye szerint is meg kell szervezni az irtást. 
Mindenütt egységesen és egy időben kellene irtani. Érdemes lenne ezt átgondolni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyes területeken valóban lehet patkány és más otthon 
irtani, mint közterületen. Korábban az ÁNTSZ-el történtek ez ügyben egyeztetések, de 
elmondták, hogy az irtás otthon oldható meg biztonságosan, közterületen az irtás nem 
biztonságos. A probléma valós, egyenlőre annyit javasol, hogy mindenki irtsa otthon saját 
érdekében, és ha lesz rá megoldás lehet vele számolni.  
Óvatos volt a tervezés a Cafetéria juttatások és a többi juttatás tekintetében is, a 
megszorításokból próbáltak engedni. A költségvetési törvény felülvizsgálatakor fog látszani 
igazán, hogy lesz-e elvonás, vagy nem.   
 
 Brünner István képviselő-testületi tag: Örül, hogy bekerült a költségvetés tervezésébe a 
fizikoterápia és a labor díjmentessé tétele, a TV közvetítés visszaállítása. A dologi kiadások 
kapcsán fenntartása van, a karbantartó műhely ajtajának a cseréjével, nem világos a számára, 
hogy miért kerül 800 E Ft-ba a műhely egy ajtójának a cseréje. 
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Parádi Julianna Városüzemeltetés vezetője: nem egy ajtócseréje kerül ennyibe, hanem 4 
ajtó cseréje. A biztosító megállapította, hogy ezek a jelenlegi ajtók nem megfelelőek. Kért 
árajánlatot, ezek az ajtók már a biztosító számára is elfogadottak. A raktárajtó, az asztalos 
műhely két ajtaja, a lakatos műhely ajtaja szerepel ebben a négy ajtóban. 
 
 Brünner István képviselő-testületi tag: A megfogalmazás nem volt egyértelmű. 
Világosabban is fogalmazhattak volna, ez így már érthető nem egy, hanem 4 ajtó cseréjéről 
van szó. A Tájház tető cseréje miért kerül 5 millió forintba? Túlzott ez a költség ez olcsóbban 
is megvalósítható, korábban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem ázik be a Tájház, akkor 
miért van szükség erre a cserére. Ebből az összegből a már a korábbi üléseken is felvetett 
gyalogátkelő helyek a 6 buszmegállónál és a Fekete István út és Kossuth Lajos út 
kereszteződésében megvalósítható lenne. Az Arany János utca lakói ezt már kérték korábban, 
ennek a költsége 2-300 ezer forint lenne darabonként, ez töredéke a tetőcsere összegének. 
Véleménye szerint ennek több értelme lenne. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Egyetért a labor és fizikoterápia ingyenessé tételében 
Majoros doktorúrral, de hol van ez a költségvetésben szerepeltetve? A költségvetés bevételi 
oldalában ez benne van, ezt onnan ki kell venni, változik a költségvetés ennyivel is. A 
bevételi oldalon szerepel gépjárműadó bevétel, ennek 60 %-át kell utalni az Államkincstár 
részére, hol szerepel ez a költségvetés kiadási oldalán?   
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A labor és a fizikoterápia bevétele miatt nem kell 
megváltoztatni a jelenlegi tervezet. Az önkormányzatnál, az Államháztartásnak átadott 
támogatásnál szerepel a gépjárműadó befizetés. 
 
Somodi Lászlóné: Az összevont mérleg dologi kiadások 1.3 pontjában, melynek 261.122 E 
Ft az összesített összege. 
 

Szilágyi László képviselő-testületi tag: 1.3 pont dologi kiadások 261.122 E Ft. A 
szöveges előterjesztésben szerepel a mérleg kiadási oldalán a személyi juttatás résznél, 
hogy ebben szerepel a közalkalmazottak cafetéria juttatása havi 8000 E Ft, ebben 
szerepel a közszolgálati dolgozók cafetéria juttatása 147.000 E Ft, a képviselő-testület 
tisztelt díja, közfoglalkoztatott 2 fő kazánfűtő díjazása november végéig. Mi más van 
ebben a 239.179 E Ft-ban, ami nem bér? 

 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, bérjellegű kiadás még bérlet hozzájárulás, 
bejárók közlekedésének támogatása, továbbképzés, minőségi bérpótlék az óvodáknál, 
jubileumi jutalom is itt van tervezve.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Jutalom nincs tervezve.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A 4-edik oldalon szerepel 3 fő felvétele a 
Polgármesteri Hivatalhoz, milyen munkakörbe történne az Ő foglalkoztatásuk? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Hivatalból 10 fő elment, jelenleg szociális és 
pénzügyi területre terveznek felvenni, itt van létszám hiány. Nincs gyámügyi ügyintéző, 
anyakönyvvezető, a feladatokat az elmúlt egy hónapban szétosztották a meglévő ügyintézők 
között, de ezeken a területeken szükséges pótolni a dolgozókat. A Polgármesteri Hivatalba 23 
főt támogat a költségvetési törvény, ezt megpróbálják 18 fővel megoldani.  
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: A költségvetési rendeletben a belső ellenőrzés 
kialakítása külső szolgáltató és a Miskolci Kistérségi Többcélú társulás bevonásával fog 
történni. Milyen összeg ez és hol van ez tervezve a költségvetés kiadási oldalán? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a belső ellenőrből jelenleg adóügyi ügyintéző lett, 
január 2-án nem volt a Hivatalban adóügyi ügyintéző és aljegyző sem, ezért kellett a belső 
átcsoportosítást végre hajtani. A Kistértség Június 30-ig ezt a feladatot elláthatja, 1 millió 
forintot tettek a külső szolgáltatások vásárlása résznél a belső ellenőrzésre. Akár még a belső 
ellenőr visszaállítására is sor kerülhet. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A külső szolgáltatások vásárlását hol találja?  
 
Somodi Lászlóné: A dologi kiadásoknál. 
  
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Dologi kiadások az összevont mérlegben 261.122 E 
Ft. A 1.3. melléklet az önként vállalt feladatoknak a mérlegében, a dologi kiadások között 
7.688 E Ft szerepel. A szöveges előterjesztés felsorol néhány feladatot, az orvosi ügyeletet, a 
foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat, a könyvvizsgálói jelentés elkészítése, tagsági díjak, 
tervkészítés. Az integrált városfejlesztési stratégia nem ebben szerepel. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem. Itt szerepel a labor, fizikoterápia, 
közalkalmazottak cafetéria juttatása, mezőőri szolgálat üzemeltetése. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A cafetéria a személyi juttatásoknál van tervezve. 
Mire van tervezve 7.668 ezer forint? Azt beszélték a labor, fizikoterápia nincs a kiadásoknál 
tervezve, az bevételként szerepel. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Önként vállalt feladatok dologi kiadása. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A labor és a fizikoterápia a Gondozási Központnál jelenik 
meg kiadásként és bevételként. A  fűtés, energia felhasználás és az egyéb kiadások. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Részletesen felsorolta az kiadásokat. A fizikoterápia 
működtetése 2.618 E Ft; labor működtetése 1.268 E Ft; önszerveződő közösségek támogatása 
480 E Ft; Sporttelep, Rendőrség üzemeltetése 482 E Ft; a rendőrség 1 dolgozójának a 
támogatása, aki Felsőzsolcáról elküldésre került 800 E Ft és egyebek.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Felsőzsolca kifizetette már a rendőrség 
üzemeltetésének a költségeit, arra az idő, amíg itt volt? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ennek ellenére kifizetésre kerül neki a 800 E Ft? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Folyik a tárgyalás.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Folyamatban van ennek a tisztázása, megfizettetése, itt a 
rendőrség költsége csak bérköltség. 
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: A végkielégítésre vonatkozik, annak ellenére 
kifizetésre kerül ez az összeg, hogy Ők nem fizették ki a Rendőrség működésére a rájuk eső 
részt. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Folyamatos a tárgyalás. Folytatta a felsorolást: 
mezőőri szolgálat költsége 5.349 E Ft; Cafetéria juttatás 12.024 E Ft; újság hirdetés 
megjelentetése 762 E Ft; 720 E Ft testületi ülés Kábel TV-n való megjelenítése; testvérvárosi 
kapcsolatok 159 E Ft; elismerő címek adományozása, gyűrűk adományozása, Bursa; szociális 
étkeztetés; átmeneti segélyezés; térítési díj kompenzáció; átmeneti GYVT; köztemetés; 
temetési segély; közgyógyellátás; 5.322 E Ft Tájház, Kompház üzemeltetés; Mobil-Med 
szolgáltatás 1.283 E Ft; jelzőrendszere házi segítségnyújtás támogatása. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A házi segítségnyújtásban mi szerepel?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 290 E Ft, amit Ongának át kell adni, a várható 
költségek kiegészítésére. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem az a 290 E Ft, mert az a dolgozó jutalma, 
hanem a jelzőrendszer üzemeltetése hol szerepel? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A két feladat komplett költség ennyi. 290 E Ft-ba 
kerül, ezzel kell kiegészíteni. Az Ongai Társulás ellátja a feladatot, 130 %-os rá a normatíva, 
az igénybevevő is fizet. A teljes költség és a bevétel különbözete az összeg. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 10 Ft-ot fizet? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen. 10 Ft/nap a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
igénybevevőjének az önrésze.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Itt  szerepel a Integrált város fejlesztési stratégia 
tervének az elkészítése, a szöveges részben. Azt az információt kapták december 28-án, amit 
a jegyzőkönyvből idézett, hogy Integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséről kell dönteni, 
aminek január hónapban meg kell történnie, mert ha a stratégia nem készül el nem lehet 
különböző pályázatokon részt venni. A szociális rehabilitáció pályázaton az látszik, hogy 
megtörtént a pályázat hirdetése, a dokumentációk elkészítése, sőt már a pályázat megírásával 
meg is van bízva egy kft. Kérdése mi ennek a menete? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Amíg nincs, senki megbízva a pályázat megírásával addig 
nem lehet a pályázatot írni, a szerződés úgy van megkötve a pályázat írójával, hogy nem kerül 
kifizetésre pályázatírói díj, csak ha a pályázat nyer, akkor a projekt menedzsmentbe vesznek 
rész. A szerződést meg kell kötni, de kifizetés akkor történik csak meg, ha a pályázat nyer. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ki dönti el azt, hogy ki írja pályázatot? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítésére bekérték 
az ajánlatokat. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Bekérte az önkormányzat. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Igen.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ki dönti el ki nyer a pályázaton? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a benyújtott pályázatokból a polgármester dönt, ki írja meg. 
A polgármesternek ez a jog köre meg van és ez a pályázat része, csak olyannak van esélye 
nyertes pályázatot írni, aki birtokában van annak, hogy mik a pályázat elemei. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a decemberi ülésen az hangzott el a testület 
januárban dönt a stratégiáról, ezzel szemben azzal találkozik, hogy ez rég el van döntve. 
  
Zsiros Sándorné polgármester: a stratégia nem készült el idejében így most kell erről 
dönteni. Napi egyeztetések vannak, folyamatosan dolgozik a kolléganő. Múlt csütörtökön, 
amikor összeültek megbeszélni a stratégiával kapcsolatos elképzeléseket, nem volt Szilágyi 
képviselő úrnak egyetlen felvetése sem. A decemberi ülésen nem volt ezzel kapcsolatban 
semmilyen kérdés. Erről már beszéltek. Ez csak részletkérdés, nem értenek a pályázat íráshoz. 
Péntek délután érkezet Szilágyi képviselő úrtól egy e-mail, hogy hívják össze a testületet és 
beszéljék meg a stratégia elemeit, akkor, amikor már senki nem dolgozott és ezt tudta 
képviselő úr is. Az email nem a Hivatal e-mail címére érkezett, hanem a polgármester saját e-
mail címére. Nem értette a felvetést, hiszen az előző csütürtökön pontosan erről beszéltek és 
lett volna alkalom a téma megvitatására. Ott nem volt képviselő úrnak kérdése. A pályázat 
megírásához nem értenek, ezért azt szakemberekre kell bízni. A tartalmáról már öt éve 
beszéltek, ahol eldöntötték mi a település központi része, és meghatározásra kerültek azok a 
részek, amelyek a településen fejlesztésre szorulnak. Kérdőíveken véleményt kértek, fórumot 
tartottak, de akkor nem érdekelt senkit az akkori képviselőkön kívül. A település központja 
nem változott nem került odébb. A fejlődéshez kell a pályázat, és erre a többi pályázat 
benyújtásához is szükség van. Sajnálja, hogy megszorító intézkedéseket kellett tenniük, de 
ezek szükségszerűek voltak még akkor is ha nem voltak népszerűek. Korábban még nem 
ismerték a változásokat, nem tudták, hogy többlet vagy hiány lesz a költségvetésben, ezért 
erről nem is tudták a testületet tájékoztatni. Szépen hangzik az a költségvetés kapcsán a 
képviselő uraktól, hogy ők ezeket a költségvetésben szereplő visszaállításokat, 
díjelengedéseket már régen javasolták, ezt most el lehet mondani, amikor azt a költségvetés 
tervezet is tartalmazza. Ezeket Ő is javasolta volna, de az akkori helyzet nem tette ezt 
lehetővé. Nem lehetett veszélyeztetni az intézmények működését és az iskolák, óvodák 
zavartalan üzemeltetését, az akkori nehéz helyzetben. Most, hogy kedvező a helyzet vissza 
lehet állítani az eddigi megszorításokat.   
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A költségvetést módosítani kell majd, ha a labor és a 
fizikoterápia díjait félévkor felül vizsgálják lehet módosítani. Még a mai napig van bevétel az 
ellátásokból, ezt át kell számolni és aszerint kell a támogatást módosítani.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Városfejlesztési stratégiával meg kellene ismerkedni 
a testületnek. Ne a polgármester határozza meg, hosszú távon ki építi be a területet, 
következetes elgondolás legyen hosszútávra szóló. Polgármester asszony mondta, hogy 
januárban döntenie kell erről a testületnek. Egyéb működési célú kiadásokra az önkormányzat 
összevont mérlegében, 125 millió 15 ezer forint van felsorolva. A szöveges részben van 
megemlítve, hogy ez az összeg tartalmazza az említett szociális ellátásokat, de nem talált 
említést korábban utalást a szociális ellátásokra. Ezek mit jelentenek? Mikből tevődik össze? 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem változtak az egyes megállapítás feltételei ez van 
benne a szöveges részben. Foglalkozást helyettesítő támogatás 82.353.600 Ft, 7.292.760 
forint rendszeres szociális segélyre, 23.746.896 forint lakásfenntartási támogatás, 
közgyógyellátás 300 E Ft, temetési segély 465 E Ft, köztemetés 400 E Ft, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás 400 E Ft, felnőtt átmeneti segélyezés 400 E Ft, Bursa 420 E Ft, 
ápolási díjra 802 E FT, időskorúak járadéka, étkezési támogatás 400 E Ft. 
 
Zsiros Sándorné polgármester:  A 3. oldal tartalmazza a lap alján. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A bevételnél?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Igen a támogatások és ebből származó bevétel. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, az ebből származó bevételek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál került 
tervezésre. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az ápolási díj bevételt és kiadást is jelent január 
hónapban a Hivatalnak, a decemberi járandóságok kifizetése miatt? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Javasolta a működési célú pénzeszközök teljes 
egészét adják a Polgárőrségnek, 480 E Ft-ot. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez a támogatás az összes civil szervezet támogatását 
jelenti. Pályázatot lehet benyújtani rá. 
 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A települések közbiztonságának javítása kötelező 
feladata az önkormányzatnak, még sem kíváncsi a működésére sem a polgármester, sem a 
jegyző, egyszer sem tekintettek még bele, hogyan is zajlik egy műszak, nem ültek még be a 
polgárőr autóba egy fél órára sem. Ezek az emberek a szabadidejüket áldozzák a működésre, a 
közösség érdekében tevékenykednek, saját ruházatban dolgoznak és már 2 éve működnek 
sikeresen. Javasolta, hogy a Polgárőrség működésére fordítsák a teljes támogatás összegét, és 
támogatási összegét emeljék 1 millió forintra. A beruházás és felújítás kiadásai között 
szerepel a Közösségi Ház felújítása is, miért kell felújítani, arra ott a pályázat. Javasolta most 
végezzék el a szennyvíz elvezetési problémák megoldását és a nyílászárók cseréjét halasszák 
későbbre, ha ez a pályázat nem nyer.  
A helytörténeti gyűjtemény tetőcseréjére a tervezett összeg rendkívül magas, ha nem ázik be 
akkor minek kell megjavítani. Ennek a problémának a megoldására egy jó példa volt a 
református templom tetőfelújítása. Sok ember összefogott és elkészült, ennek a példájára 
kellene elkészíteni. Tennék ezt akkor, amikor a megszorítások után a cafetéria összegének 
visszaállítása történt meg, a pedagógusok étkezési támogatása megvonásra került. Nem 
javasolja a cserét. A kastélyban lévő ingatlan tető felújítására miért van szükség, amikor nem 
lakik benne senki, a többi lakás tetejével mi lesz, ki fogja felújítani? 
 
Majoros Géza képviselő-testületi tag: Cserélje ki mindenki a sajátját. Az is egy 
vagyonelem. 
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: Vagyonelem, de olyan a gazdasági helyzet, hogy az 
emberek nem dúskálnak, nem tudják saját erejükből megoldani. Senki nem használja. A 
gazdasági helyzet olyan, hogy nem javasolja a felújítást. Buszmegálló javítása, út felújítás, 
Gózon- Damjanich, Arany János út, és a Rózsa utca. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Elírás történt az Baross Gábor út. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Rózsa helyett?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Igen.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Lévay út bekötőszakaszának a javítás és szerepel 
még a kátyúzást és a padkák javítása. 13,3 millió forint volt csak a Lévay út felújítása, hogyan 
lesz elég ezekre a munkálatokra 15 millió forint? A Fekete István út javítása eltűnt a javításra 
szánt utak listájáról, pedig korábban ez is sokszor szóba került. Mi alapján megy az utcák 
kijelölése? Javasolta a közvilágítás visszaállítását, hónapokat kell várni egy izzó kicserélésére, 
így sokáig sötét van ezeken a szakaszokon, hiszen csak minden második lámpa ég. A 
közvilágítás alap feladat más településeken nincs ilyen sötét. A térfigyelő rendszert még nem 
látja mindig felszerelve. A világosság elriasztja a tolvajt. A sportpályához sövényt lehetne 
ültetni a kerítés bontása előtt is. Ha már megerősödik a növény, ki tudná váltani a kerítést. 
Fontosabb feladat lenne a csatorna fedelek pótlása, melynek a költsége jóval kisebb és 
veszélyes lehet az emberekre. Javasolta parkoló kialakítását a Posta előtt legalább ennek a 
megtervezését. A közút az ügyben csak annyit tett, hogy tiltó táblát helyezett ki, ami csak 
megnehezítette a lakosok parkolását. A tervet el kellene készíteni. Javasolta hirdetőtáblák 
kihelyezését, a lakosság és az önkormányzat hirdetéseinek a számára. Javasolta az 
útszegélyek megjavítását, ahol a zúzott kő részbe átveszi a terhelést az úttól és nem repedezik 
össze. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az integrált városfejlesztési stratégiáról már régóta szó van. 
Lett volna rá lehetőség, hogy erről beszéljenek, vannak képviselők, akik rendre felkeresik a 
Hivatalban, hogy a számukra tisztázatlan kérdéseket megvitassák. Szilágyi képviselő úrtól 
nem érkezett megkeresés. Visszautasította azt az állítást, hogy a Polgárőrség tevékenysége 
nem érdekli, napi kapcsolatban van a Polgárőrség vezetőjével, valóban nem ül be a polgárőr 
autóba, mivel az nem feladata, számos más teendője van. A támogatásukra szánt összeg 
emelkedik a tavaly a részükre megítélt támogatás összegével, amiből az idén plusz 160 vagy 
180 ezer forintot fognak megkapni. Fontos a közbiztonság a településen és valóban meg kell 
köszönni nekik a munkájukat. Más szervezetek is tevékenykednek Alsózsolcán sikeresen akár 
több éve.  
A Közösségi Ház felújításával kapcsoltban még várni kell arra, hogy nyer e a pályázat, ezt 
egyértelműen leírták, hogy a pályázati felújítás ebből a pénzből valósulna meg, melynek a 
támogatottsága 85 %-os és 15 % önrészt kell hozzátennie az önkormányzatnak, ehhez 
hozzávetőlegesen 15 millió forintra lesz szükség. A szennyvízelvezetés javítását a 
Városüzemeltetés el tudja végezni. A Közösségi Házban lévő szennyvíz probléma 
megoldására a pályázat nem nyújt lehetőséget, ha a pályázat nem nyer a legrosszabb 
nyílászárók cseréjét, akkor is meg kell ejteni. A kastélyban lévő ingatlan tetejének a javítását 
meg kell oldani, mert ezáltal beázik a szomszédos ingatlan. Ez az ingatlan sajátos módon 
került vissza az önkormányzat tulajdonába, a korábbi tulajdonos nem fizette a részleteket és 
így került az önkormányzathoz, az állapotát meg kellene őrizni. Az ingatlan nagyon rossz 
állapotban van. A helytörténeti gyűjtemény bármikor beázhat, sőt már ázott is be, ha most van 
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rá pénz meg kell csinálni az állagmegóvás miatt, ez a költség tartalmazza a külső színezést is.  
A meglévő intézményeket fejleszteni kell ez a felelős gondolkodás. A már meglévő tulajdon 
állagát meg kell óvni. Az útjavításra szánt 15 millió forintból a szóban forgó 4 út javítása 
megvalósítható. A Városüzemeltetés költségvetésében szerepel 2 millió forintkátyúzásra szánt 
összeg.  
A Sportpálya rendbetételére a szociális város rehabilitációs pályázat keretében sort lehet 
keríteni. Szó volt róla korábban, hogy az Ifjúság úton szociális épület kerül kialakításra, de ez 
elvetésre került a fenntartási költségek miatt. Az akció terület megnövelésével, ami a 
Sportpályáig tart, lehetőség nyílik arra, hogy a Rendőrség épületének fejlesztése 
megvalósuljon. A pályázat támogatottsága 100 %-os. Mivel a sportpálya egy helyrajzi számon 
fekszik a Rendőrség épületével, ezért ennek a fejlesztése is részét képezheti a pályázatnak. A 
kerítés cseréje is megvalósítható ebben a pályázatban. A kerítés bontása, a törmelék 
elszállíttatása, többe kerülne, mint maga a kerítés. Javasolta várják meg a pályázat végét. A 
posta előtti parkoló építése kapcsán felvették a kapcsolatot, a Közúttal hisz a főút a Közúté, és 
a Postával is, nem sikerült a kérdésre megoldást találni.  
A posta is egy bevétel orientált vállalt, ugyan közszolgáltatást végez, de nem akar ilyen 
beruházásokra költeni. Minden szolgáltatónak nem építhet az önkormányzat parkolót.  
A feladat alapú támogatási rendszer kevés összeget ad az utakra. A szegélyjavításra tett 
javaslatot meg kell vizsgálni, és ha van a megvalósításra lehetőség lehet módosítani. 
Javasolta, hogy a költségvetést hagyják jóvá és a felülvizsgálat megtörténte után igény szerint 
módosítsák. 
 
Tóth J. Sándor a pénzügyi bizottság elnöke: A költségvetés kapcsán sikerül két napirendi 
pontot is megtárgyalni a KEOP-os és az ÉMOP-os pályázatot is. A költségvetéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a kastélyban lévő ingatlan tetőcseréjére 
szükség van, mert a szomszédos ingatlan beázik miatta, a szomszéd valóban kártérítési pert 
indíthat az önkormányzat ellen, a másik említett építménynél is jó gazda módjára el kell 
végezni a felújítást.  
Át kell tekinteni, mennyibe kerül a gyalogátkelőhelyek kialakítása, és fel kell venni a Közúttal 
a kapcsolatot, mert az út a Közúté.  
A Polgárőrség támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a településen vannak más civil 
szervezetek is, amelyek sokat tettek a településért és a támogatás őket is megilletné. Nem von 
le ez a tény a Polgárőrség érdeméből, de volt olyan civil szervezet, amely nem kapott a 
támogatásból. De nyitott lehetőség a civil szervezetek számára, hogy az ezen szervezetek 
részére kiírt pályázatokon pályázzanak.  
A Közösségi Ház felújításával kapcsolatban elmondta, hogy nem szabad a pályázattal érintett 
részekhez nyúlni, mert ez kockázatot jelenthet az esetleges támogatás esetén. Vannak a 
pályázattal kapcsolatban olyan költségek, amelyek a pályázat elnyerése előtt keletkeznek, 
mint például az épületenergetikai szakvélemény beszerzésének a díja, a tervezőnek a díja. A 
pályázat előtti „C” energiahatékonyságból „A” osztályba kerülhetne az energia hatékonyság 
szempontjából az épület, és nem óriási költségek mellett lehetne melegedni.  
A parkoló megépítésével kapcsolatban a posta nem is reagál a megkeresésekre. Várni kellene 
kié lesz a posta az átalakulás során. Az az útszakasz mindenkié, csak nem az önkormányzaté. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: elmondta, hogy örömteli az, hogy az önkormányzat az 
adósságcsapdából kiszabadult, és ez a jelenlegi kormány érdeke. Alsózsolca olyan jó 
helyzetben van, hogy nem kellett ÖNHIKI-re pályáznia. A kötvény kibocsátásból adódó 
adósság 40%át a kormány átvállalja. A rezsicsökkentéssel is segít az energia felhasználók 
helyzetén. A Kormány hiány nélküli költségvetést vár az önkormányzatoktól. A 
Belügyminisztériumban a polgármesterrel egyeztettek az adósságkonszolidációról. Nehéz a 
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tervezett mértéktől nagyobb mértékű elengedést szeretnénk. Jó látni, hogy Alsózsolca 
településnek van megtakarítása. Az a kérése a testület felé, hogy támogassa a lányok 
méhnyakrák elleni védőoltását, a támogatás keretében az oltás költséginek egy részét a 
szülők, másik részét az önkormányzat állná. Ez egy fontos dolog lenne. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Jó helyzet, hogy annyi pénz van, hogy azon kell vitázni 
mire, költsék. Sokallja a tetőfelújításra tervezett összeget. Mi kerül itt 5 millió forintba? 
Megkérdeztek egy vállalkozót, hogy mennyibe kerülne, és számlával együtt meg tudná oldani 
2 millió forintból. Egy nagyon fontos dolog kimaradt a tervezésből a sport támogatása, a 
fiatalok támogatása. Nem lát a költségvetésben programokra, sportra tervezett összeget. A 
civil szervezetek közül a Polgárőrség a legfontosabb, mert sok errefelé a lopás, betörés, de 
erre több pénz kellene. Ha a tető kijön 2 millió forintból, marad 3 millió, amit nem feltétlenül 
erre kell költeni, de lehetne belőle erre is. A konyhán mi kerül 7 millió forintba? Ez egy új 
konyha. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A konyha 7 éve átadásra került. Az eszközök nem mind 100 
%-ában újak, sok eszköz a régiekből maradt, használt állapotú az edényzet. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a két konyhából lett összehozva. 
 
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető:  a 600 adag levest ilyen üstben főznek, az üstöt 
már javították, és elmondták nincs több lehetőség a javításra legközelebb, ha meghibásodik, 
kilyukad cserélni kell, emiatt szükséges. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Sokkalja az erre szánt összeget. A helytörténeti kiállítás 
ki van használva? Járnak oda emberek, vagy csak iskolás csoportok látogatják? Miért kerül 
ennyibe a tetőcseréje? A parkolóval kapcsolatban, miért kell arra várni, hogy más csinálja 
meg, miért nem csinálja meg az önkormányzat? A zebra engedélyezésére is miért kell várni? 
Korábban már kértek erre ajánlatot. A sportot miért nem támogatják? 
 
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: A tető a tájházon nagyon rossz állapotban van. 
Az 5 millió forintban nem csak a tető cseréje van benne. A tető cserére 1,6 millió forintos 
nettó árajánlatot kaptak. A födémet is cserélni kell 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Kiderül, hogy az egész épületet el kell bontani. 
 
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Nem lehet a födémre rálépni, beszakad, 
duplafalú fa födém van rajta. A szarufák elvannak rohadva, látható, mindegyik alá van 
támasztva, teljes cserére van szükség. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nem voltak a padláson. Aki ajánlatot tett nekik 
szerkezettel együtt, a tető területe alapján számolt. De kiderült a tető csak 1,6 millió+ áfa. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A mai árviszonyok mellett a beruházásara ez az összeg nem 
sok. 5 millió forint a tervezet erre a célra, ha kevesebb összegből meglehet oldani, akkor a 
különbözet megmarad. Tudni kell, hogy az épület műemléki környezetben álló épület és 
ezekre az épületekre vonatkozó előírásokat be kell tartani. Az összeg tartalmazza a külső 
vakolást felújítást is. Tervbe van az udvar fejlesztése is. A épületben lévő értéket méltó helyen 
kell tárolni, meg kell védeni. 
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A műemlékvédelem akkori jelen volt mikor 
átalakították a kisépületet és térkövezték az udvar? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a műemlékvédelmi előírás csak az épületre vonatkozik. 
Amikor az ingatlan megvételre került megkezdték annak átminősítését, ami különböző 
kikötéseket írt elő, és amit be kell tartani. A kérdés az akarjuk-e szépíteni a települést. A külső 
vakolatot teljesen fel kellene újítani. A helytörténeti gyűjteménynek az az értelme, hogy a 
gyerekek megismerjék a régmúlt történelmét, szokásait, eszközeit. Azon kellene gondolkodni, 
hogy az udvaron milyen fejlesztések történjenek meg. A szerszámos bódé elbontásra kerülne, 
és oda nyitott fedett terasz épülhetne, esetleg később egy kemence is épülhetne. Nem kellene 
megvárni míg beázik, mert akkor a javítás költsége is magasabb lenne és az értékekben is kár 
keletkezhetne. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a vásárlásnál arról volt szó, nem kell rá sokat költeni. 
Abban a stílusban is marad meg. Hol van a szerszámos kamra? 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: A pince fölött van, hátul. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem kell elbontani, maradjon a régi állapotában.  
 
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Ez egy toldalék és elég rossz állapotban van. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Közösségi Házban nem lehetett volna ezeket a 
tárgyakat elhelyezni, ha ez ilyen sokba kerül? Nem olyan gigantikusan nagy az a gyűjtemény. 
Egy asztalon elférne. Ha már van, nem lehet vele mit tenni. Ha utána számolunk rengeteg 
pénz ment már el rá. Most megint 5 millió forint. Teljesen elveszti a régi hatását a térkő miatt 
és amiatt, hogy a borostyán is le lett teljesen szedve a kisépületről. 
 
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Meg kellett javítani, azért lett leszedve, mert a 
kis épület összedőlt volna. A borostyán hamar visszanő. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Akkor összedől attól műemlék. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A műemlék nem attól műemlék, hogy összedűl. Ott egy 
kőtár lesz létre hozva és újra be lesz futatva borostyánnal, ott van Bodnár Tamás kő 
gyűjteménye. A tetőt renoválták, mert az be volt szakadva. Ez egy gyűjtemény, ami elég nagy 
helyet foglal és a Közösségi Házban nem lehetett volna elhelyezni. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Gigantikus pénz megy el rá. A kézilabdára nincs 
támogatás, foci nincs. A fiatalok nem szerepelnek, a költségvetésben ez felháborító. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Visszautasítja ezt az állítást, véleménye szerint nem nézte 
meg a költségvetést. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Hol van leírva, sportra ennyit adnak? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Sportcsarnok üzemeltetése 8.202 E Ft, rengeteg 
kedvezményt adnak azoknak a kézilabdásoknak, aki igénybe veszik, a Közösségi Ház 
számtalan rendezvényt szervez. És nincs sport és kultúra? A következő rendezvények 
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 kerülnek megrendezésre: A magyar kultúra napja, Helytörténeti vetélkedő, Tor-túra, 
Kistérségi irodalmi vetélkedő, Nőnap, Költészet hete, Táncünnep, Gyermeknap, Hősök napja, 
Pedagógusnap, Sajó menti települések találkozója, Őszi Dalos találkozó, Idősek Napja, 
Könyvtári hét, Pedagógusnap, Kistérségi zenei tehetségkutató verseny, Adventi hangverseny, 
2 gyermekszínházi előadás, Gyermek és felnőtt sportnap.  
Települési megemlékezések: Doni áttörés, március 15., augusztus 20., október 23. 
Kiállítások, egyéb rendezvények. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Könyvből hány példány kelt el? Mennyit költöttek el a 
könyvre? A kiadás 2 millió forintba kerül. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem tudják, hogy mennyi került pontosan eladásra. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: 100 el lett adva? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Több. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Mennyi pénz kerül fejlesztésre? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 45 millió forint. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Sportnap lesz? Úgy látszik, más beállítottságú, nem 
értékeli a kultúrát.  
 
Fáklya Tiborné a humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: Kikérte magának Szilágyi 
László és Fodor Ákos képviselő-testületi tagok felelősségre vonó hangnemét. Elmondta, hogy 
a korábbi egyeztetésen semmit nem mondtak, nem vetették fel a problémáikat. Ezen a 
megbeszélésen mindent megbeszéltek, amit nem láttak érhetőnek. A testületi ülést 
megelőzően is bármikor érdeklődhettek volna az előttük nem világos kérdésekről 
polgármesterasszonytól. Nem értette a felelősségre vonást, mikor az önkormányzat nincs 
rossz helyzetben. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: számára nem érték a helytörténeti kiállítás. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A kötvény egy részét átvállalta a kormány, nem számítottak 
rá, hogy ilyen jól alakul a pénzügyi helyzet.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem hallottak a megbeszéléseken egyszer sem arról, 
hogy ilyen jó a helyzet, nem kapott tájékoztatást. Csak akkor tájékoztatják őket, ha 
megszorításokat kell alkalmazni. 
 
Fáklya Tiborné a humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: Volt pénzügyi bizottsági ülés, 
ahol ezek elhangoztak és egy megbeszélés is, ahol szintén. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A múlt csütörtökön nem hangzott el. Testületeken 
átnyúló fejlesztésekre lenne szükség. Nem a Közútra és a Postára kellene mutogatni, a mi 
polgárainkról van szó. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Az integrált városfejlesztési stratégiáról már többször szó 
esett. Sokat dolgoztak rajta, ha valakit érdekelt volna érdeklődhetett volna, mint ahogy ezt 
néhányan meg is tették. Nagyon sok a feladat. A költségvetési számok mihelyt ismerté váltak, 
megindultak a számítások és abban már láthatóvá vált, hogy az intézmények biztonságosan 
működhetnek.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: A Közösségi Ház és a Sportcsarnok 
valóban nincs külön tervezve. A kézilabdások ingyenesen vehetik igénybe a Sportcsarnokot 
az edzés idejére 1,5 millió forint értékben. 3 millió forinttámogatást biztosítanak a 
kedvezményes bérleti díjakból az iskoláknak. A bérleti díjak az idén nem emelkedtek. Tavalyi 
év során 2-3 gyermek sportnap került megrendezésre, ami az idén is lesz. Kerekes Menyhért 
labdarúgó torna kerül megrendezésre, lesz Farsangi foci kupa is. Összesen a civil 
szervezeteknek és az intézményeknek 4,5 millió forint támogatást adtak a bérleti díj 
elengedéséből. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Közösségi Házra ez által a támogatás 7 millió forint, 
a kiadás 55 millió forint. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: A helytörténeti gyűjteményt több 
alkalommal ki kellett nyitni a látogatóknak, akár hétvégén is. Sokan látogatták az első évben. 
A honismereti táborokat is ide szervezik, helytörténeti vetélkedőket szerveznek. A kultúra 
anyagiakban nem fizetődik ki. A Közösségi Ház nyílászáróinak a cseréjére nagy szükség van, 
mert azokon keresztül áramlik be a hideg, a fűtésszámlák nagyon magasak, még sincs meleg. 
A víz befolyik az ablakokon keresztül, a párkányok beszakadoztak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nincsenek csapatok, sportegyesületek Alsózsolcán és így 
nincs kit támogatni. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: A vitát lezárhatják, a számokon felesleges vitatkozni 
ezek csak keretszámok, lehet rajtuk módosítani. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A költségvetés elkészítése nagyon aprólékos munka, 
rengeteg számítás előzte meg, számukra is hihetetlennek tűnt, hogy ennyi pénz van. Január 
31-én ültek le, ekkora derültek ki a számok. Az intézmények vezetőit a dolgozókat köszönet 
illeti meg, 10 emberrel kevesebben vannak a munka rengeteg. Már összeállt a teljes anyag. 
Elmondta, hogy a szöveges előterjesztésben elírás történt, a kötvény tőketörlesztése 59.607 E 
Ft. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A fejlesztéseknél azokat a feladatokat terveztük, amelyek 
gyakran szóba kerültek, más javaslatot nem kaptunk. Pontosan nem lehet forintra 
meghatározni ezeket az irányszámokat. Jóváhagyás után lehet konkretizálni. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 119.630 ezer forint tartaléka van az önkormányzatnak. 
Nincs benne a két tőketörlesztés különbözete, ami a konszolidációból adódó megtakarítás. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Naponta változnak a számadatok. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Hogy tehettek volna javaslatot, mikor nem tudtak a 
többletről? Nem tud bemenni a hivatalba érdeklődni, dolgozik. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Azokat a gyenge pontokat tették be, amik már többször 
felvetődtek. A tartalék összegén is lehet majd változtatni, ami a zárszámasáskor április 30-ig 
realizálódik.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 2 gyalogátkelő megépítése nem borítaná fel a 
költségvetést. 
 
Tóth J. Sándor a pénzügyi bizottság elnöke: A gyalogátkelőhely megvalósítása is csak a 
hatályos jogszabályok betartásával lehetséges. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Mondják el hová szeretnének, a Közúttal történő egyeztetés 
és a költségek áttekintése után lehet dönteni a gyalogátkelő helyek sorsáról. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Fekete István út nem került be a tervezésbe? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kiemeltek néhány utat, de a költségek áttekintése után ez is 
szóba kerülhet. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A közvilágítással mi lesz? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A KEOP pályázat 50 millió forint körüli összege biztosít 
lehetőséget nyertes pályázat esetén erre a célra, aminek az önrésze 15 %. A polgármestert fel 
kell hatalmaznia a testületnek a pályázat benyújtásának aláírására.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ez csak a meglévő lámpákra vonatkozik? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Benne van a meglévő lámpatestek visszaállítása. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A korszerűsítés, ezentúl kevesebb áramdíjat eredményez, de 
ehhez az önrészt oda kell tenni. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: El fog dőlni megszavazza-e a pályázatot a testület. 
 
Tóth J. Sándor a pénzügyi bizottság elnöke: Először a költségvetést célszerű megszavazni, 
majd a KEOP pályázat benyújtásához az önrész biztosítását. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: elmondta, hogy a költségvetésben szereplő számok 
irányszámok, azok módosulhatnak az jövőben. A sportpálya kerítésének megjavítása 
okafogyottá vált, mert az a már említett pályázat keretében megvalósítható. A Hirdetőtáblák 
kihelyezését a Városüzemeltetés meg tudja oldani.  
Javasolta, hogy szavazzanak arról, hogy a felvetésekben szereplő feladatok: 
 

- a Posta előtti parkoló kialakítása 
- a gyalogátkelőhelyek kialakítása 
- a méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 
- a Fekete István út javítási munkálatainak az elvégzése  

 
a költségeik áttekintése után megvalósításra kerüljenek-e.   
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013.(II.07.) Kt. határozata képviselői javaslat alapján, 
a 2013. évi költségvetés jövőbeni módosításáról  

 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

támogatta, hogy  
 

- a Posta előtti parkoló kialakítása,  
- a gyalogátkelőhelyek kialakítása,  
- a méhnyakrák elleni védőoltás támogatása,  
- a Fekete István út javítási munkálatainak az elvégzése 
 
feladatok költségei kiszámításra kerüljenek, és a jövőben 
a testület döntsön azok megvalósításáról.  

 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte döntsön a testület a Kastélyban lévő Önkormányzati 
ingatlan javítási munkálatainak az elvégzéséről. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013.(II.07.) Kt. határozata az Alsózsolca, Kossuth 
Lajos út 180/4. szám alatti önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlan tető és egyéb javítási munkálatairól 

  
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

támogatta, hogy az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 180/4. 
szám alatti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan tető és 
egyéb javítási munkálatai megvalósításra kerüljenek erre a 
feladatra a 2013. évi költségvetésben fedezetet biztosítanak.  

 Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezetője  
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte döntsön a testület a Tájház tetőcseréjéről. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013.(II.07.) Kt. határozata a Tájház tetőcseréjéről  

  
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

támogatta, hogy a Tájház tető cseréje és az ehhez 
kapcsolódó felújítások megvalósításra kerüljenek, erre a 
feladatra a 2013. évi költségvetésben fedezetet biztosít. 

 Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezetője 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte döntsön a testület arról, hogy a Közösségi Ház 
felújítása a KEOP pályázatból kerüljön megvalósításra, ehhez az önerőt biztosítja, sikeres 
pályázat estén a nyílászárók cseréje, az épület szigetelése, napenergia felhasználása, a 
kazánnak a cseréje, a radiátorok cseréje, légkondicionáló kerülne felszerelésre. 
Ha nem nyer, az önerő összegéből a nyílászáró csere valósulna meg. 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 5/2013.(II.07.) Kt. határozata a Közösségi Ház és  
                                                      Könyvtár felújításáról 
  
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadta, hogy a Közösségi Ház és Könyvtár felújítása a 
KEOP pályázat keretében valósuljon meg, ehhez biztosítja 
az önerőt, sikeres pályázat estén megvalósításra kerül: 
 

- a nyílászárók cseréje,  
- az épület szigetelése, 
-  napenergia felhasználása,  
- a kazánnak a cseréje,  
- a radiátorok cseréje,  
- légkondicionáló felszerelése. 

Ha nem nyer a pályázat, az önerő összegéből a nyílászáró 
csere kerül megvalósításra. 

 Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezetője 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, fogadják el a 2013. évi költségvetésről szóló 
előterjesztést a módosításokkal.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 6/2013.(II.07.) Kt. határozata a 2013. évi költségvetés 
 elfogadásáról 
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 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadta a 2013. évi költségvetésről szóló előterjesztést az 
azzal kapcsolatos módosításokkal.  

 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: 2013. december 31. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, támogassák a költségvetésről szóló rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 1/2013.(II.08.) önkormányzati 
rendeletét, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: 20 órakor, 5 perc szünetet rendelt el.  
 
Az képviselő-testületi ülése 20 óra 10 perckor folytatódott.  
 
A jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
3./ Kötvény  
     Előadó: polgármester  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Alpolgármester asszonnyal és a jegyzővel volt a 
Kötvénykonszolidációval kapcsolatos egyeztetésen. Az egyeztetés során a kötvény 
felhasználással kapcsolatosan pozitívan értékelték, azt a tényt, hogy a felhasználás átgondolt 
volt, érdeklődtek az iránt, hogy az önkormányzat helyzetének javítása érdekében milyen 
takarékossági intézkedések történtek. A konszolidációs szerződés megkötésére február 28-áig 
lesz lehetőség. Annak mértéke jelenleg 40%, de ez változhat pozitív és negatív irányba is. 
Szeretnék ettől többet elérni, ebben kéri képviselő asszony segítségét. Ha már ezt a mértéket 
megkapják az is nagy segítség. A szándék aláírásáról kell a testületnek döntenie. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a testületnek , hogy hatalmazza fel a polgármestert a konszolidációs szerződés aláírására. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 238 millió forintot jelentene ez az önkormányzatnak a 
40 %-os támogatottsággal. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A tájékoztatás alapján a támogatás csökkentené az éves 
törlesztés mértékét. Szavazásra bocsájtotta az előterjesztést, kérte a testületet szavazzon 
Alsózsolca Város Önkormányzat adósságkonszolidációs eljárásban való részvételéről, és 
hatalmazza fel a polgármestert az aláírásra.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
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A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2013.(II.07.) Kt. határozata az Alsózsolca Város 
Önkormányzat adósságkonszolidációjáról  

                                                
 

1. Alsózsolca város képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 
72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben 
írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel 
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.  

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b)  az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az 
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 
meg.  

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet 

           Felelős: polgármester 
           Határid ő: 2013. június 28. 
 
4./ Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva  
     című,  KEOP-5.5.0/A,B számú konstrukcióra vonatkozó pályázat benyújtása, és a   
     pályázat benyújtására a Polgármestert felhatalmazása  
     Előadó: polgármester  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Zsiros Sándorné polgármester: a közvilágítás korszerűsítése tárgyában kiírt KEOP-2012-
5.5.0/A pályázat benyújtásával kapcsolatban kell a testületnek döntenie arról, hogy a 
pályázathoz szükséges önrészt vállalja-e, az önrész mértéke 15%. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette a pályázat belső elemeit, mit mire lehet fordítani. 
Napelemet elfogad a pályázat. Még a pályázattal kapcsolatban nincs konkrétum, arra 
vonatkozóan ki csinálja a megvalósítást. A pályázat elkészítéséért csak akkor kell fizetni a 
pályázat írónak, ha nyer a pályázat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a pályázat a meglévő világítás korszerűsítésére 
vonatkozik? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Beadás után kaphatnának tájékoztatást. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: elektronikusan megvan a pályázati anyag, bele lehet 
tekinteni. Kérte szavazzon a testület a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatbenyújtásáról és a 
pályázati önrész biztosításáról.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 8/2013.(II.07.) Kt. határozata a KEOP-2012-5.5.0/A  

kódszámú pályázat benyújtásáról, mely a közvilágítás 
korszerűsítéséről szól.  

 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatja a KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai  

fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című 
pályázat benyújtását, mely pályázat keretében megvalósítandó a 
közvilágítás korszerűsítése Alsózsolca településen.  

 A pályázat megvalósítási helyszíne Alsózsolca település.  
A projekt megnevezése: Közvilágítás korszerűsítése Alsózsolca 
településen.  
A pályázati konstrukció száma: KEOP 550/A.  
A tervezett beruházás teljes beruházási összege: 51.319.862 Ft 
Az önkormányzati saját erő mértéke 15%, összege: 7.697.979 Ft 
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 
43621.883 Ft 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázathoz 
szükséges 15% önrészt biztosítja, és a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésében elkülöníti.  

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
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 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az előző napirendnél már beszéltek a KEOP-2012-5.5.0/B 
pályázatról, melynek keretében megvalósulna a Közösségi Ház nyílászáróinak a cseréje, 
szigetelése, napenergia felhasználásával csökkentenék az energia felhasználást, megtörténne a 
kazánnak a cseréje, a radiátorok cseréje, légkondicionáló kerülne felszerelésre. Kérte 
szavazzon a testület a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatbenyújtásáról és a pályázati önrész 
biztosításáról.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a testületnek.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 9/2013.(II.07.) Kt. határozata a KEOP-2012-5.5.0/B  

kódszámú pályázat benyújtásáról, mely a Közösségi Ház és 
Könyvtár épületenergetikai fejlesztéséről szól 

 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatja a KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai  

fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
című pályázat benyújtását, mely pályázat keretében 
megvalósítandó a Közösségi Ház és Könyvtár Épületenergetikai 
fejlesztés Alsózsolca településen.  
A pályázat megvalósítási helyszíne: 3571 Alsózsolca,  Görgey 
Artúr út 1.  
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma : 847/8. 
A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés Alsózsolca 
településen.  
A pályázati konstrukció száma: KEOP 550/B.  
A tervezett beruházás teljes beruházási összege: 86.100.000 Ft 
Az önkormányzati saját erő mértéke 15%, összege: 12.915.000 
Ft. 
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 
73.185.000 Ft 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázathoz 
szükséges 15% önrészt biztosítja, és a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésében elkülöníti.  

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
 
5./ A Szociális célú Városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12. számú konstrukcióra vonatkozó  
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    pályázat benyújtása, valamint a javasolt 1316/99 hrsz-ú ingatlanon több funkciós  
    Szolgáltató Iroda megépítéséről döntés, és a pályázat benyújtására a Polgármestert  
    felhatalmazása  
    Előadó: polgármester  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A szociális város rehabilitáció pályázat benyújtását kell 
elfogadtatni a testülettel. Az újabb tervek szerint a Metodista templom 3. üteme épülhetne 
meg ebből a pályázatból. A szociális épület kialakítása, ennek a pályázatnak kötelező eleme. 
Szerepelne még benne a Rendőrség épületének fejlesztése. Az akció terület a Széchenyi úton 
keresztül a Sportpályáig tartana. Megvalósulhatna belőle az Arany János út rendbetétele, a 
csapadékvíz elvezetése. A Metodista templom 3. ütemében megépített szociális helyiségek 
üzemeltetése így nem az önkormányzatot terhelné, azt az egyház állja. A támogatás  
maximum 400 millió forint. 
 
Fáklya Tiborné a humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: Mi van az Ifjúság úti telekkel? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ott nem lesz építkezés. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális 
célú városrehabilitáció Alsózsolcán” című pályázat benyújtásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
                                                    Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2013.(II.07.) Kt. határozata ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú 
városrehabilitáció Alsózsolcán” című pályázat benyújtásáról 

 
 
 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ÉMOP-3.1.1-12 
„Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” című pályázat benyújtását  
 
-          A projekt megnevezése: Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán 
-          A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-3.1.1-12 
-          A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 390 999 300 Ft 
-          Az ÉMOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 390 999 300 Ft 
 

I. Előkészítési költségek 70 379 874 Ft 
II. Megvalósítási költségek 360 601 800 Ft 

 
A pályázat 100 %-os támogatottságú, így önerő összegét nem kell elkülöníteni.  
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A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  döntésnek megfelelően a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
6./ A Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola és a Klebelsberg  
     Intézményfenntartó Központ által kötendő ingó és ingatlan „Használati Szerződés”  
     megtárgyalása és a polgármester felhatalmazása a használati szerződés aláírására  
     Előadó: polgármester  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
megkötött megállapodás következő eleme a használati szerződés megkötése. Kezdeményezi a 
kiküldött szerződés tervezet kiegészítését azzal, hogy a működtető elsődlegesnek tekintve az 
iskola pedagógiai munkáját, annak zavarása nélkül, az ingatlan egyéb hasznosításról-
bérbeadásról rendelkezhet, az iskolaigazgatóval való előzetes egyeztetése mellett.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: A szerződés korrekt. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő Használati Szerződés megkötéséről a kiegészítésével együtt, amely a 
használatról szól. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2013.(II.07.) Kt. határozata a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő Használati 
Szerződésről  
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
hozzájárult ahhoz, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal a Használati Szerződést az alábbi kiegészítéssel a 
Polgármester aláírja: 
 
 
 
- A működtető elsődlegesnek tekintve az iskola  

        pedagógiai munkáját, annak zavarása nélkül, az  
       ingatlan egyéb hasznosításról-bérbeadásról  
       rendelkezhet, az iskolaigazgatóval való előzetes  
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       egyeztetése mellett.  
 
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
Felelős: polgármester, jegyző  
Határid ő: azonnal 

                       A Használati Szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
7./ Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosítása  
     Előadó: jegyző  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester A módosításra azért van szükség, mert a jogszabály 
változása miatt módosítani kell a polgármesteri hivatal elnevezését, az elnevezés Alsózsolcai 
Polgármesteri Hivatal, és változik a jegyzőre vonatkozó rész is, március 1-től a jegyzőt a 
polgármester nevezi ki és nem a testület. Ezzel egy időben az előző Alapító okirat hatályát 
veszíti. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: az ügyrendi bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester Kérte szavazzon a testület Alsózsolca Város Polgármesteri 
Hivatala Alapító okiratának módosításáról.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013.(II.07.) Kt. határozata Alsózsolca Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosításáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
okiratának módosító okiratát. A módosított Alapító okirat 2013. 
március 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Alsózsolca Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete által a 155/2012. /X.11./ 
KT határozattal elfogadott, 2012. október 8-án kelt egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Alsózsolca 
Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1./ Az Alapító okirat 1) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A költségvetési szerv 
 

1.1. Megnevezése: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 
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1.2. Székhelye:       3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138. 
1.3. Telephelye:      3571 Alsózsolca Tanács út 2. 
 

2./ Az Alapító okirat 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
2.   A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése, székhelye: 

- Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatala / 2007. 07. 01 - 2013.01.01-ig/ 
- Alsózsolca Községi Tanács 1950-1971-ig 
- Nagyközségi Tanács 1990-ig 
- Alsózsolca Nagyközség Önkormányzatának  

           Polgármesteri Hivatala 2007. 06.30-ig/ 
 

3./ Az Alapító okirat 3) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
3. A költségvetési szerv közfeladata: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 
 
4./ Az Alapító okirat 4) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

4.1. A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban 
a számára meghatározott feladatokat. 

4.2. Gondoskodik a helyi önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
bevételével és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési és 
finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 
5./ Az Alapító okirat 5) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5. Államháztartási szakágazati besorolás: 
 
841 105    Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
6./ Az Alapító okirat 6) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6. Az alaptevékenység szakfeladati rend szerinti besorolása: 
 
841 112 Önkormányzati jogalkotás 
841 114          Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841 115          Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841 116          Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841 117          Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
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841 118         Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841 126          Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
841 127          Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841 133          Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése 
841 173          Statisztikai tevékenység 
841 325  Építésügyi, területpolitikai területi igazgatása és szabályozása 
841 907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
811 000  Építményüzemeltetés 
821 000  Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 
890 441  Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 
890 442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. Hossz. Időtartl. Közfoglal. 
890 443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680 002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
882 111  Aktív korúak ellátása 
882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alap 
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882 119  Óvodáztatási támogatás 
882 202 Közgyógyellátás 
882 112 Időskorúak járadéka 
882 115 Ápolási díj alanyi jogon 
 
7./ Az Alapító okirat 7) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
7. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
 

7.1. Alsózsolca Város közigazgatási területe 
 
8./ Az Alapító okirat 8) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
8. Irányító szerv neve, székhelye: 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138 
 

9./ Az Alapító okirat 9) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

9. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 
  

 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138 

              
10./ Az Alapító okirat 10) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
10. Gazdálkodási besorolása: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

11./ Az Alapító okirat 11) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
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A jegyző kinevezése a Mötv. 82 §, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. 
 

12./ Az Alapító okirat 12) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése: 

 
11.1. A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közszolgálati 
jogviszony. 

11.2. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  

11.3. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

11.4 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

11.5. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény alapján közfoglalkoztatási 
jogviszony. 

 
13./ Az Alapító okirat 13) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
13.  A feladatellátást szolgáló vagyon: 

- A 342 hrsz-on lévő 1354 m2 /Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138./ területű ingatlan / 
- Alsózsolca, Tanács u- 2. 342 hrsz-on 1354 m2 területen lévő épület rész, 
- Alsózsolca, Petőfi Sándor út 33. szám alatti 404 m2 területű telek 
- Alsózsolca, Tanács út 3. szám alatti 400 m2 parkoló 
- Alsózsolca Tanács út 6. szám alatti temető  

 
                                                A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
                                                elfogadta. 
                                                Az Alapító okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv 
                                                mellékletét képez. 

 Az Alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Felelős: polgármester, jegyző  

 Határid ő: 2013. március 1. 
 
 
8./ A Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola egyedi  
     bérleti díjainak megállapítása.  
     Előadó: polgármester  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy vegyék napirendre a kiosztott, Közösségi 
Ház és Könyvtár egyedi terembérleti díj megállapítására vonatkozó kérelmet. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013.(II.07.) Kt. határozata a Közösségi Ház egyedi 
terembérleti díjainak napirendre vételéről 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
hozzájárult ahhoz, hogy a Közösségi Ház egyedi terembérleti 
díjait napirendre vegyék, úgy hogy azt előzetesen a pénzügyi 
bizottság nem tárgyalta. 
 
Felelős: polgármester  
Határid ő: azonnal 

 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Herman Ottó Általános Iskola egyedi 
kezdeményezett terembérleti díja magasabb, mint a korábban megállapított terembérleti díj. A 
Közösségi Ház esetében alacsonyabb a díj a szokottnál. A pályázatok a képzésekben, ilyen 
összegű díj kifizetését engedélyezik. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testületnek a Herman Ottó Általános Iskola egyedi bérleti díját.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megkérte a testület, hogy döntsön, a Herman Ottó Általános 
és Művészetoktatási Iskola egyedi bérleti díjairól, az előterjesztés szerinti összegben. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013.(II.07.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános és 
Művészetoktatási Iskola egyedi bérleti díjairól 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta a Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola 
egyedi bérleti díjait az alábbiak szerint: 
 
- az egyedi terembérleti díj a Suliszervíz Oktatási Szolgáltató és 
Szakértő Iroda Debrecen az oktatás időtartamára:     118 Ft/ fő/ 
óra + ÁFA 
 
Az oktatás ideje alatt, nem zavarhatja az általános iskolai 
oktatást. 
A testület felhívja a polgármester és az intézményvezető 
figyelmét arra, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
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Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető 
Határid ő: azonnal 
 

Zsiros Sándorné polgármester: Megkérte a testület, hogy döntsön, a Közösségi Ház és 
Könyvtár egyedi bérleti díjairól. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2013.(II.07.) Kt. határozata a Közösségi Ház és Könyvtár 
egyedi bérleti díjairól 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta a Közösségi Ház és Könyvtár egyedi bérleti díjait az 
alábbiak szerint: 
 
- az egyedi terembérleti díj a Katedra Nyelviskola számára az 
oktatás időtartamára:     118 Ft/ fő/ óra + ÁFA 
 
A testület felhívja a polgármester és az intézményvezető 
figyelmét arra, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges 
intézkedéseket tegye 
meg.  
 
Felelős: polgármester, Városüzemeltetés vezető 
Határid ő: azonnal 

 
 
9./ A Roma Nemzetiség Önkormányzat kérelme iroda bérlésének támogatására.  
     Előadó: jegyző 
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme okafogyottá 
vált, mert a Metodista Egyházzal történő egyeztetés következtében az egyház jelképes 1 Ft/hó 
bérleti díjért adta bérbe az nemzetiségi önkormányzat részére az Alsózsolca, Arany János út 
16. szám alatti volt Metodista Imaházat. A testületük üléseit a Hivatalban tartják a jövőben is, 
az épületet saját programjaikra használják. 
Tájékoztatta a testületet, hogy az utólag kiküldött DATl  Intézmény bérleti díj mérsékléséről 
szóló kérelmét visszavonta, és elfogadta az emelt díjakat, így annak megtárgyalása szintén 
okafogyottá vált. 
 
10./Házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgálat 2012.  
      évi Beszámolója  
      Előadó: Oroszné Verba Julianna- Gondozási Központ vezetője 
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 32 

 
 
Fáklya Tiborné a humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a humánpolitikai és jóléti 
bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a testületnek.  
A bizottság javasolta, hogy a testület járuljon hozzá Hernádnémeti Község Társulásból 
történő kiválásához, és ezzel együtt hatalmazza fel a polgármestert a módosított Társulási 
megállapodás aláírására.   
Javasolta a bizottság a testületnek, hogy csatlakozzon a 2013. július 1-étől  Onga település 
gesztorságával  létre jövő társuláshoz. 
 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az Ongán tartott társulási ülésen jelezte kilépési 
szándékát a társulásból Hernádnémeti község 2012. december 31-én. A kilépéséhez a társult 
önkormányzatoknak hozzá kell járulni, erről is kell dönteni. A társulás június 30-án 
megszűnik, arról is dönteni kellene, hogy az újonnan létre jövő társulásnak tagjai kívánunk-e 
lenni. A házi segítségnyújtás költségvetési támogatottsága 130 %-os, ha megszűnik sokkal 
több lesz ennek a költsége, most ennek a költsége Alsózsolca vonatkozásában 290 ezer forint. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testülete, hogy szavazzon az Onga és Társult 
Települések Intézményfenntartói társulásának 2012. évi beszámolójának elfogadásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                               16/2013.(II.07.) Kt. határozata Onga és Társult Települések  

Intézményfenntartói társulásának 2012. évi beszámolójáról   
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

                                               elfogadta Onga és Társult Települések  
Intézményfenntartói társulásának 2012. évi beszámolóját 
 
Felelős: polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testülete, hogy szavazzon az Onga és Társult 
Települések Intézményfenntartói társulási megállapodás 2. sz. módosításáról, Hernádnémeti 
község kiválásáról 2012. december 31. után. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
   Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 17/2013.(II.07.) Kt. határozata Onga és Társult Települések  

Intézményfenntartói társulási megállapodás 2. sz. 
módosításáról, Hernádnémeti község kiválásáról 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja az Onga és Társult Települések 
intézményfenntartói Társulási megállapodás 2. sz. 
módosításával kapcsolatos előterjesztést. Hernádnémeti 
Község Kilépési szándékát elfogadja, melynek ideje 2012. 
december 31. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított 
Intézményfenntartói Társulási megállapodás 2. számú 
módosítását aláírja.  

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2012. december 31. 
 

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testülete, hogy szavazzon a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás társulási formában történő ellátási szándékáról 2013. június 30. követően  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
   Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013.(II.07.) Kt. határozata a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, házi segítségnyújtás és a támogatói 
szolgálat társulási formában történő ellátási szándékáról  
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
július 1. követően is társulási formában szándékozik Onga 
település gesztorságával ellátni a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, házi segítségnyújtást és a támogatói 
szolgálatot. 

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

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2013.december 31. 

 
11./A városban átmenő teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással kapcsolatos   
      helyi szabályozásról szóló 5/2005. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása  
      Előadó: jegyző 
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A testület korábban engedélyezte, hogy a Gárdonyi Géza 
utca, és a 042/1 hrsz-ú földút kereszteződésében a 7,5 t-nál nagyobb össztömegű járművek 
részére súlykorlátozó tábla és HATÁR ÚT feliratú iránymutató tábla kerüljön kihelyezésre. A 
tábla kihelyezése megtörtént. 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városban átmenő teherforgalom 
csökkenésére, forgalomkorlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 5/2005. (II.15.) 
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önkormányzati rendeletének 1. § (2) bekezdése tartalmazza a rendelet hatályát, azaz a 
súlykorlátozással érintet utak felsorolását.  
A Gárdonyi Géza utca nem szerepel a felsorolásban, ezért a rendelet 1. § (2) bekezdését 
kiegészíteni szükséges. 
kérte, támogassák a városban átmenő teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással 
kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 5/2005. (II.15.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. 
  
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 2/2013.(II.08.) önkormányzati 
rendeletét, mely a városban átmenő teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással 
kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 5/2005. (II.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
       Előadó: polgármester 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Felsőzsolcán egyeztető tárgyaláson volt a Rendőrség 
üzemeltetésével kapcsolatban, a rendőrség nem ad támogatást, arra az időszakra, amikor itt 
voltak Alsózsolcán.  
Egy kínai- magyar találkozón vett részt, irreálisnak tartja azt, hogy egy ilyen delegációt 
Alsózsolca település vendégül lásson. A költségeket az önkormányzatnak kellene állni, ez egy 
ilyen nagy delegáció esetében óriási. Talán egy másik településsel összefogva lehetne ebben 
részt venni. 
A Leader egyesülettel megállapodást írt alá oktatási együttműködésre. 
A Borsodvíz megbeszélésén elhangzott, hogy a közműadó, ami a szolgáltatókat terheli 
nagyon megterhelő a társaság számára, ez az árbevétel 10 %-át jelenti. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: Egységesített díj lesz. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Igen. A közműadóval kapcsolatos jogszabály több ponton is 
ellentétes, például Budapesten és vidéken az 1 méter vezetékre jutó fogyasztó, így az adó más 
mértékű.. A Református Egyház és a Közösségi Ház szervezésében a Vay év alkalmából 
programokat szervez, amelyre egyházi vezetőket hívnak majd meg. Ennek folytatásaként, 
ősszel a Közösségi Ház kulturális programot szervez Vay Lajos emlékére. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester távozott az ülésről 20 óra 47 perckor. 
Jelen lévő képviselők száma: 8 fő 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A TV közvetítéssel kapcsolatban ajánlat érkezett a 
Szerencsi Televíziótól. Új Bélával is felvették a kapcsolatot, ha a szerencsi ajánlat kedvezőbb 
lehet velük is szerződést kötni. Ki kell próbálni milyen minőségben, szolgáltatnak adást, erre 
jó alakalom a március 15-ei ünnepség.  
A Dankó Pista úti focipálya Natura 2000 terület, természetvédelmi terület, az Aggteleki 
Nemzeti Parktól kérelmezni kell, hogy vegyék le a listáról. 
A Védelmi Bizottság ülést tartott, a védelmi bizottság vezetője a Járási Hivatal vezetője. 
 



 35 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Járási Hivatal kirendeltsége január 1-étől 3 fővel 
üzemel a településen. Az üzemeltetési megállapodásban %-osan, létszámarányosan illetve 
terület arányosan rögzítésre került, a költségekhez való hozzájárulás a Járás részéről. A 
telefont szét lehetett választani ennek költségei külön szerepeltethetőek a Járásnál. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A helytörténeti gyűjtemény részére fotót adott át  
egy alsózsocai Don-kanyarnál elesett honvéd emlékére. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megköszönte az adományt. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: A kamerák mikor kerülnek felszerelésre? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A hidegre való hivatkozással nem történt még meg a 
felszerelés. A Herman Ottó Általános Iskolánál más műszaki probléma is felmerült, az 
ÉMÁSZ-al folyamatos az egyeztetés. 
  
Brünner István képviselő-testületi tag: A Deák Ferenc út felé a buszjáratokat nem lehetne 
sűrűbbé tenni?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Többször megpróbálták már, újra megpróbálnak az ügyben 
intézkedni. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Többen jelezték felé, hogy a Herman Ottó Iskolában 
gyakran hideg az étel. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Jelezni fogják a konyha felé. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Fekete István út elejéről jelezték neki, hogy a víz 
az ingatlan irányba folyik. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A jelzés a Hivatalba is megérkezett. A víz az 
alacsonyabban fekvő rész felé folyik.   
 
Zsiros Sándorné polgármester: A tavasszal a probléma megoldására sort fognak keríteni, 
vályú elvezetéssel. 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 21 óra 02 
perckor bezárta. 
 

Kmf 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 


