
2/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 
2013. február 14-én 17 óra 8 perckor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki 
István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
jegyző (a jelenlévő képviselők száma 7 fő)  
 
Jelezte a későbbi érkezést: Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 
 
Jelezte a távolmaradását: Csöbör Katalin alpolgármester 
 
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. Tájékoztatta 
a testületet, hogy alpolgármester asszony és Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag jelezte, hogy 
késik. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a Mobil-Med Kft. díjemelésre vonatkozó kérelmét vegyék napirendre. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 19/2013.(II.14.) Kt. határozata napirendi pontok kiegé- 
 szítéséről 
 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi 
a napirendi pontok közé a Mobil-Med Kft. díjemelésre vonatkozó 
kérelmét.  

 
 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 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  A Mobil-Med Kft. díjemelése 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Előirányzat átcsoportosítási javaslat  
     Előadó: polgármester 
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3./ Előirányzat módosítási javaslat  
     Előadó: polgármester 
 
4./ ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú Szociális célú Városrehabilitáció pályázat 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Képviselői indítvány 
     Előadó: polgármester 
 
 
1./  A Mobil-Med Kft. díjemelése 
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Felsőzsolca Város polgármestere megkereste a testület ülés 
napján, azzal, hogy a Mobil- Med Kft. képviselője azzal fordult hozzá, hogy az orvosi ügyelet díját 
az eddigi 18 Ft/ lakos / hó díjat meg kívánja emelni 50 Ft/ lakos/ hó díjra 2013. március 1-étől. Az 
orvosi ügyelet díja 2006. évtől nem változott. A megbeszélésen elmondta, hogy a díj emelés 
megtárgyalására a költségvetés elfogadása előtt kellett volna sort keríteni, mert ezt a 
költségvetésben tervezni kellett volna. Az ilyen arányú emelés nem fogadható el, ezért 30 Ft/ lakos / 
hó díjat javasolt. A díjak emelése testületi döntés alapján történhet, ezért van szükség ennek a 
megtárgyalására. Az ügyeleti ellátás nem kerülhet veszélybe, ezért javasolja a díjemelés 
elfogadását.  
 
17 óra 11 perckor megérkezett Dr. Majoros Géza. 
 
A testületi ülésen jelen van 8 fő képviselő. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
testületnek, a 30 Ft / lakos / hó díjat. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Már több mint 6 éve nem emeltek, ha ezt az arányú 
emelést nem kapják meg kivonulhatnak a településről. Ha területen dolgozó háziorvosoknak kell 
ellátni a feladatot az is pénzbe kerül. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Máshol hogy működik ez az ellátás? 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Van ahol a házi orvosok oldják meg az ellátást, vannak 
olyan helyek, ahol vállalkozó látja el a feladatot. A feladat ellátása minden esetben pénzbe kerül. 
Előfordul az is, hogy a feladat ellátásáért az ügyeletet ellátó orvosok nem kapják meg a pénzüket, 
ha az adott önkormányzatnak nincs pénze. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem lehet a házi orvosokat belekényszeríteni az ügyelet 
ellátásába.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ha nincs a feladat ellátásra vállalkozás, akkor azt 
helyben, a helyi orvosok bevonásával kell megoldani. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A többi önkormányzat elfogadta? 
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A vállalkozó is elfogadja ezt az arányú emelést. A 
vállalkozás vezetője szakember, aki jól ért a sürgősségi ellátáshoz, hisz Ő maga is sürgősségi 
főorvos. Az ügyeleti ellátást végző asszisztensek is szakemberek. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Ez az összeg lakos / hóra kivetítve ennyi?   
 
Zsiros Sándorné polgármester: Igen. Éves szinten ez 2,1 millió forint. Kérte szavazzon a testület, 
hogy a Mobil-Med Kft. kérelmére a 30 Ft / lakos / hó díjat elfogadja-e. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2013.(II.14.) Kt. határozata a Mobil-Med Kft. díjemeléséről 
                                                

Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
elfogadta a Mobil-Med Kft. díjemelését az alábbiak szerint: 
 
- orvosi ügyeleti ellátás díja 2013. március 1-től: 30 Ft / lakos / hó 
 
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2013. március 1. 
 
 

2./ Előirányzat átcsoportosítási javaslat  
      
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ilyenkor kerülnek helyre a költségvetésben az utolsó időszakban 
elvégzett feladatok, a kapott pénzek, és a szükséges módosítások. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A módosítások a rendelkezésre álló adatok alapján vannak 
elvégezve, ezek az adatok még változhatnak. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
testületnek az előirányzat átcsoportosítási javaslatot. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2013.(II.14.) Kt. határozata előirányzat átcsoportosításról 
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot: 

 
 

Előirányzat átcsoportosítási javaslat 
a Képviselő-testület 2013. február 14-i testületi ülésére 

          
          
      Kiadási előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

Roma Önkormányzatnak 2011.évi pénzmar.átadása     
 Önkormányzat        
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

37315 Támogatás értékű műk.kiadás önk.szervnek 4    
592119 Egyéb általános tartalék     4  

    Összesen:     4   4   
          
          
 Roma Önkormányzat       
841127-1 Helyi nemz.önk.ig.tev.       

56319 Egyéb különféle dologi kiadások   173    
5431 Irodaszer, nyomtatvány     48  

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.    125  
    Összesen:     173   173   
          
          
 Fekete István Óvoda       
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás       

511113 Közalk.alapilletménye     80  
52211 Áll.nem tart.megbízási díja   80    
55217 Víz- és csatornadíjak      250  

547121 Kisért.tárgyi eszköz beszerz.   110    
5431 Irodaszer nyomtatvány   50    

549132 Egyéb készletbeszerzés   50    
57219 Díjak, egyéb befizetések   40    

    Összesen:     330   330   
          
          
 2.sz.Óvoda        
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás       

56319 Egyéb különféle dologi kiadások     40  
57219 Díjak, egyéb befizetések   40    

          
          
 Gondozási Központ        
869039-1 Egyéb máshová nem sorolt eü.szolg.(iskola eü.finansz.)    

5531 Vásárolt közszolgáltatás   177    
 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

5531 Vásárolt közszolgáltatás     177  
          
          
181-183/2012.KT hat.alapján tiszteletdíj átcsoporto sítása     
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 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

52216 Helyi önkorm.képviselők jutt.     133  
 Közösségi Ház és Könyvtár       
910502-1 Közműv.int.működtetése       

55213 Szállítási szolgáltatás   73    
 Önkormányzat        
890301-1 Civil szervezet támogatása       

38115 Műk.célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek 60    
841907-9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       

37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása    60  
    Összesen:     133   193   
          
          
          
          
          
      Kiadási előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

 Városüzemeltetés        
813000-1 Zöldterület kezelés        

511113 Közalk.alapilletménye     897  
52217 Felment.munkavállalók egyéb jutt.  487    

61 Karbantartó műhely        
547121 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés    190  

624 Központi Konyha        
547121 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés    100  

841403-1 Város- és községgazdálk.szolg.       
57213 Rehabilitációs hozzájárulás   100    
57219 Díjak, egyéb kifizetések   190    

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás       
516116 Részf.egyéb bérrend.alá tart.bére    400  
53115 Szociális hozzájárulási adó   400    
56112 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befiz.  430    

624 Központi Konyha        
511113 Közalk.alapilletménye     300  
514133 Közalk.közlekedési költségtér.     130  

622 Gépjármű üzemeltetés       
55218 Karbantartás, kisjavítás   410    

    Összesen:     2017   2017   
          
 Közösségi Ház és Könyvtár       
910502-1 Közművelődési int.működtetése       

57211 Munkáltató által fizetett SZJA   26    
55218 Karbantartás, kisjavítás     26  

          
          
 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

511112 Köztisztviselők alapilletménye     1970  
52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatása  1970    
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.    250  
57213 Rehabilitációs hozzájárulás   250    
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53115 Szociális hozzájárulási adó     693  
38114 Műk.célú pe.átadás háztartásoknak  693    

    Összesen:     2913   2913   
          
 Önkormányzat        
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás       

511116 Egyéb bérrend.alá tart.munkabére    145  
53115 Szociális hozzájárulási adó   145    

522001-1 Közutak, hidak üzemeltetése       
549112 Karbantartási anyagbesz.     487  
549132 Egyéb készletbeszerzés     60  

841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      
56319 Egyéb különféle dologi kiadások   230    
56112 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA    257    
57119 Egyéb befiz.kötelezettség   60    

841402-1 Közvilágítás        
55215 Vill.energia szolgáltatás   535    

5611111 Vás.term.és szolg ÁFA   133    
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

5531 Vásárolt közszolgáltatás   2280    
5562 Pénzügyi szolgáltatás   235    

841907-9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       
37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása    3183  

    Összesen:     3875   3875   
          
          
          
          
          
          
      Kiadási előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

55214 Gázenergia szolgáltatás     250  
5562 Pénzügyi szolgáltatások     1130  

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.    250  
55215 Vill.energia szolg.      800  
55111 Nem adatátvit.célú távközl.díj     150  

5611111 Vás.term.és szolg. ÁFA     603  
    Összesen:         3183   
          
 Önkormányzat        
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

1263 
Épületek felújítása (Kompház 2011.évi Leader 
pályázata) 736    

561132 
Fordított felhalm.ÁFA miatti befizetés (Kompház 
pály.) 1993    

841906-9 Finanszírozási műveletek       
43121 Fejl.célú hiteltörlesztés (Kötvény törlesztés átcsop.)   2707  

522001-1 Közutak, hidak üzemeltetése       
549112 Karbantartási anyag      22  

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás       
37316 Támogatás ért.műk.kiadás Kistérs.Társulásnak 700    
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 (Start-munkaprogram támogatása)      
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

37315 Támogatás ért.műk.kiadás önk.szervnek (Onga)   700  
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      
 (Bérkompenzáció előleg rendezése)      

512173 Közalk.ker.kieg.      892  
53115 Szociális hozzájárulási adó     241  

841907-9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       
37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása  1133    

    Összesen:     4562   4562   
          
          
          
          
 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      
 (bérkompenzáció előleg rendezése)      

512172 Köztisztv.keresetkieg.   892    
53115 Szociális hozzájárulási adó   241    

    Összesen.     1133       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

 Gondozási Központ        
869039-1 Egyéb máshová nem sorolt eü.szolg.(iskola eü.finansz.)    

46413 Műk.célú támogatás TB alaptól   177    
 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

46413 Műk.célú támogatás TB alaptól     177  
          
 Gondozási Központ        
881011-1 Idősek nappali ellátása       

46413 Műk.célú támogatás TB alaptól     9956  
869041-1 Család- és nővédelmi eü.gondozás      

46413 Műk.célú támogatás TB alaptól   9956    
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

181-183/2012.KT hat.alapján tiszteletdíj átcsoporto sítása     
 Polgármesteri Hivatal       
841907-1 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás     133  
 Közösségi Ház és Könyvtár       
841907-1 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás   73    



 8 

          
 Városüzemeltetés        
562917-1 Munkahelyi vendéglátás       

91313 Alk.térítése      845  
841403-1 Város- és községgazd.szolg.       

91212 Áh.kívüli áru- és készletért.   10    
91214 Áh.kívüli szolgáltatás    730    
91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel   105    

    Összesen:     845   845   
          
          
 Közösségi Ház és Könyvtár       
910502-1 Közművelődési int.működtetése       

9161121 Rövid lejár.betétek után kapott kamat  2    
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás       

46411 Műk.célú támogatás központi kv-i szervtől    2  
680002-1 Nem lakóing.bérbeadása, üzemeltetése      
    Összesen:     2   2   
          
 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

91111 Igazgatás szolg.díj    53    
91314 Kötbér, bánatpénz    32    
91214 Áh.kívüli szolgáltatás      104  

913121 Int.ellátás     410    
91313 Alk.térítése    33    
91219 Egyéb sajátos bevétel   96    

9161121 Rövid lejár.betétek utáni kamat     12  
91913 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA   30    
91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel     30  
47112 Áh.kívüli műk.célú pe.háztartásoktól  92    

464121 Műk.célú bevétel fejezeti kez.     600  
    Összesen:     746   746   
          
 Polgármesteri Hivatal       
841907-9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás     3183  
 Önkormányzat        
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

91113 Bírságból származó bevétel   170    
91314 Kötbér, egyéb kártérítés   19    

9141221 Áh.kívül továbbszáml.szolg.   330    
9161121 Rövid lejár.betétek után járó kamat  750    

91913 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA   33    
841403-1 Település-vízellátás        

9141221 Áh.kívül továbbszáml.szolg.   320    
91913 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA   74    

960302-1 Köztemető fenntartás       
912141 Áh.kívüli szolgáltatás    50    
91913 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA   13    

841901-9 Önk.és társ.elszámolása       
922182 Bírság, önellenőrzési pótlék     2502  
92919 Egyéb sajátos bevétel   743    
92314 Gépjárműadó      10500  
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92211 Építményadó      26000  
92217 Áll.jell.végzett iparűzési adó   36500    

    Összesen:     39002   39002   
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

          
 Polgármesteri Hivatal       
841907-9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás   1133    
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

46413 Műk.célú támogatás TB alaptól     378  
869039-1 Egyéb máshová nem sorolt tev. (isk.eü.)      

46413 Műk.célú támogatás TB alaptól   378    
    Összesen:     1511   378   
          

  
Mindösszesen kiadási 
előirányzat: 15383  17493  

  
Mindösszesen bevételi 
előirányzat: 52312  54422  

          
          
A rendelet módosítása a beszámoló készítésével egy időben történik.    
 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
 
3./ Előirányzat módosítási javaslat  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
testületnek az előirányzat módosítási javaslatot. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2013.(II.14.) Kt. határozata előirányzat átcsoportosításról 
  

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot: 

 
 

Előirányzat módosítási javaslat 
a Képviselő-testület 2013. február 14-i testületi ülésére 

          
          
MÁK-tól kapott II.félévi bérkompenzáció       
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      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat         
841901-1 Önkormányzatok és társ.elszámolásai      

94419 Egyéb központi támogatás   5635    
841907-9 Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveivel     

94111 Működési célú kv-i támogatás (PH)  428    

94112 
Működési célú kv-i támogatás (Fekete István 
Óvoda) 916    

94113 Működési célú kv-i támogatás (2.sz.Óvoda)  1098    
94114 Működési célú kv-i támogatás (Közösségi Ház) 213    

94115 
Működési célú kv-i támogatás (Gondozási 
Központ) 1211    

94116 
Működési célú kv-i támogatás 
(Városüzemeltetés) 1769    

    Összesen:     11270       
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

512172 Köztisztv.keresetkiegészítése   81    
512176 Egyéb bérrend.alá tart.ker.kieg.   117    

516126 
Részfogl.egyéb bérrend.alá 
tart.munkav.kapcs.jutt. 139    

53115 Szociális hozzájárulási adó   91    
 Fekete István Óvoda       
851011-1 Óvodai nevelés        

512173 Közalk.ker.kieg.    721    
53115 Szociális hozzájárulási adó   195    

 2.sz.Óvoda        
851011-1 Óvodai nevelés        

512173 Közalk.ker.kieg.    865    
53115 Szociális hozzájárulási adó   233    

 Közösségi Ház és Könyvtár       
910502-1 Közműv.intézmények működtetése      

512173 Közalk.ker.kieg.    136    
53115 Szociális hozzájárulási adó   36    

931102-1 Sportlétesítmények működtetése      
512173 Közalk.ker.kieg.    32    
53115 Szociális hozzájárulási adó   9    

 Gondozási Központ        
869037-1 Fizikoterápiás szolgáltatás       

512173 Közalk.ker.kieg.    75    
53115 Szociális hozzájárulási adó   20    

869041-1 Család- és nővédelmi gondozás       
512173 Közalk.ker.kieg.    189    
516123 Részf.közalk.ker.kieg.   59    
53115 Szociális hozzájárulási adó   67    

881011-1 Idősek nappali ellátása       
512173 Közalk.ker.kieg.    236    
53115 Szociális hozzájárulási adó   64    

889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás       
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512173 Közalk.ker.kieg.    362    
516123 Részfogl.közalk.ker.kieg.   33    
53115 Szociális hozzájárulási adó   106    

 Városüzemeltetés        
813000-1 Zöldterület kezelés        

512173 Közalk.ker.kieg.    47    
53115 Szociális hozzájárulási adó   12    

841403-1 Város- és községgazdálkodás       
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

512173 Közalk.ker.kieg.    11    
53115 Szociális hozzájárulási adó   3    

61 Karbantartó műhely        
512173 Közalk.ker.kieg.    593    
53115 Szociális hozzájárulási adó   160    

622 Gépjármű üzemeltetés       
512173 Közalk.ker.kieg.    166    
53115 Szociális hozzájárulási adó   45    

624 Központi Konyha        
512173 Közalk.ker.kieg.    465    
516123 Részf.közalk.ker.kieg.   111    
53115 Szociális hozzájárulási adó   156    

 Önkormányzat        
841907-9 Önkorm.elszámolása kv-i szerveivel      

37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása  5635    
    Összesen:     11270       
          
          
          
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszöv.karácsonyi támogatás     
Gondozási Központ        
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás       
47113 Áh.kívüli műk.célú pénzeszköz.átvétel  30    

          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás       
5611111 Vás.term.és szolg. ÁFA   6    

56319 Egyéb különféle dologi kiadások   24    
    Összesen:     30       
          
          
Közösségi Ház és Könyvtár        
TÁMOP uniós pályázat        
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

910502-1 Közműv.int.működtetése       
464122 Műk.célú EU-s támogatás   6438    
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4651122 Beruházási célú EU-s támogatás  300    
    Összesen:     6738       
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

910502-1 Közműv.int.működtetése       
13152 Egyéb gép, berend.vásárlása   236    

1821111 Intézményi beruházás ÁFA   64    
52211 Áll.nem tart.megbízási díja   1947    
53115 Szociális hozzájárulási adó   473    

5431 Irodaszer, nyomtatvány   94    
547121 Kisért.tárgyi eszköz beszerz.   593    
549132 Egyéb készlet beszerzés   148    
55213 Szállítási szolgáltatás   156    
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.  205    

5531 Vásárolt közszolgáltatás   394    
5611111 Vásárolt term.és szolg. ÁFA   539    

56319 Egyéb dologi kiadások   1889    
    Összesen:     6738       
          
          
          
          
Közösségi Ház és Könyvtár        
AVE támogatás gyermekek táboroztatásához      
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

910502-1 Közműv.int.működtetése       
47113 Áh.kívüli műk.célú pe.átvétel nonprofit szervtől 200    

          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

910502-1 Közműv.int.működtetése       
5611111 Vásárolt term.és szolg. ÁFA   42    

56319 Egyéb különféle dologi kiadások   158    
    Összesen:     200       
          
          
          
          
Közösségi Ház és Könyvtár        
144/2012.KT.hat.alapján RITMUS Táncegyüttes támogat ása     
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat        
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

922171 Áll.jell.végzett iparűzési adó   500    
 Közösségi Ház és Könyvtár       
841907-9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel       
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94111 Műk.célú kv-i támogatás   500    
    Összesen:     1000       
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat        
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása  500    
 Közösségi Ház és Könyvtár       
910502-1 Közműv.int.működtetése       

547121 Kisért.tárgyi eszköz beszerzés   44    
55213 Szállítási szolgáltatás   182    
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.  80    

5611111 Vás.term.és szolg. ÁFA   89    
56319 Egyéb különféle dologi kiadások   105    

    Összesen:     1000       
          
          
          
MÁK egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása     
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat        
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

945131 Központosított támogatás   940    
 Herman Ottó Iskola        
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás   940    
    Összesen:     1880       
          
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       
37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása  940    

852011-1 Ált.isk.tanulók napp.rendsz.oktatása      
511113 Közalk.alapilletmény    940    

    Összesen:     1880       
          
          
          
          
          
          
MÁK Óvodáztatási támogatás, egyszeri GYVT      
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat        
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

942112 Normatív hozzájár.feladatmut.kötött  480    
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46411 Műk.célú támogatás központi kv-i szervtől  11090    
 Polgármesteri Hivatal       
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás   11570    
    Összesen:     23140       
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat        
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása  11570    
 Polgármesteri Hivatal       
882119-1 Óvodáztatási támogatás       

5831183 Óvodáztatási támogatás   480    
842117-1 Rendszeres gyermekvéd.ellátás       

5831181 Rendsz.gyermekvéd.pénzbeli támogatás  5568    
5831221 Term.nyújtott szoc.segély   5522    

    Összesen:     23140       
          
          
          
          
          
          
MÁK normatíva lemondás alapján elvonás      
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat        
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

942112 Normatív hozzájár.feladatmut.kötött    5884  
9421212 Kieg.támogatás egyes közokt.fel.ellátásához   651  

 Polgármesteri Hivatal       
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás     6535  
    Összesen:         13070   
          
          
          
          
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

 Önkormányzat        
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása    6535  
 Polgármesteri Hivatal       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

513122 Köztisztv.jub.jutalom      425  
5361 Munkaadót terhelő egyéb jár.     2700  
5431 Irodaszer, nyomtatvány     400  

54413 Egyéb információ hordozó     170  
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547121 Kisértékű  tárgyi eszköz     310  
549132 Egyéb készlet beszerzés     230  
555121 Áh.kíkvül továbbszáml.szolgáltatás    300  
55119 Egyéb komm.szolg.      180  

5561 Pénzügyi szolgáltatás     520  
5611111 Vás.term.és szolg.ÁFA     1300  

    Összesen:         13070   
          
          
          
          
Önkormányzat         
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

MÁK közbiztonság növelést szolgáló fejlesztés (térf igyel ő rendszer)    
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

94513 Központosított előirányzat támogatás  7991    
Kormányhivatal START-MUNKA mintaprogram támogatása     
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

46411 Műk.célú támogatás központi kv-i szervtől  326    

465111 
Beruházási célú támogatás központi kv-i 
szervtől 4406    

Közösségi Ház 2011.évi LEADER pályázat      
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

464122 Műk.célú EU-s támogatás   1613    
Kompház 2011.évi LEADER pályázat       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

4651222 Felújítási célú EU-s támogatás   7238    
91916 Fordított adó felhalm.ÁFA bevétel  1993    

Miskolci Kistérségi Társulás (Úszásoktatás, Közm űv.rendezvény támogatása)   
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

46416 Műk.célú támogatás Kistérségi Társulástól  575    
START-munkaprogram hozzájárulás Kistér.Társ.-nak     
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

922171 Áll.jell.végzett iparűzési adó   4194    
Iparűzési adó többlet bevétel        
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

922171 Áll.jell.végzett iparűzési adó   17263    
    Összesen:     45599       
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

MÁK közbiztonság növelést szolgáló fejlesztés (térf igyel ő rendszer)    
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

13152 Egyéb gép, berendezés vásárlása  6292    
1821111 Intézményi beruházás ÁFA   1699    

Kormányhivatal START-MUNKA mintaprogram támogatása     
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

13152 Egyéb gép, berendezés vásárlása  3470    
1821111 Intézményi beruházás ÁFA   936    

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás       
511116 Egyéb bérrend.alá tart.munkabére  287    

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

53115 Szoc.hozzájárulási adó   39    
Közösségi Ház 2011.évi LEADER pályázat      
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.  1090    
56319 Egyéb különféle dologi kiadások   523    

Kompház 2011.évi LEADER pályázat       
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

1263 Épületek felújítása    7238    
181112 Felújítás fordított ÁFA   1993    

Miskolci Kistérségi Társulás (Úszásoktatás, Közm űv.rendezvény támogatása)   
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

55213 Szállítás     236    
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.  275    

5611111 Vás.term.és szolg. ÁFA   64    
START-munkaprogram hozzájárulás Kistér.Társ.-nak     
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

37316 Támogatás ért.műk.kiadás Kistérs.Társulásnak 4194    
Iparűzési adó többlet bevétel        
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      

592119 Egyéb ált.tartalék    17263    
    Összesen:     45599       
          
          
          
          
          
Gondozási Központ         
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

Többlet bevétel terhére el őir.módosítás       
869039-1 Egyéb máshová nem sorolt tev. (labor)      

91214 Áh.kívüli szolgáltatás    130    
881011-1 Idősek nappali ellátása       

91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel   3    
9161121 Rövid lejáratú betétek után kamat  1    
9141221 Áh.kívüli továbbszáml.szolgáltatás  405    

91913 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA   158    
    Összesen:     697       
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

Többlet bevétel terhére el őir.módosítás       
881011-1 Idősek nappali ellátása       

57219 Díjak, egyéb befizetések   19    
55121 Áh.kívül továbbszáml.szolg.   623    

5611111 Vás.term.és szolg. ÁFA   55    
    Összesen:     697       
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat       
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

Roma Önkormányzatnak 2011.évi pénzmar.átadása     
841127-1 Helyi nemzetiségi önkorm.ig.tev.      

46415 Műk.célú támogatási bevétel önk.szervtől  4    
          
      Kiadási előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

Roma Önkormányzatnak 2011.évi pénzmar.átadása     
 Önkormányzat        
841127-1 Helyi nemzetiségi önkorm.ig.tev.      

56319 Egyéb különféle dologi kiadások   4    
          
          
          
          
          
          
          
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

Közösségi Ház és Könyvtár (bevételi el őirányzat csökkentése miatt)    
910502-1 Közművelődési int.működtetése       

91214 Áh-on kívüli szolgáltatás     100  
46411 Működési célú támog.kp.kv-i szervtől    340  

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése     
91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel (Köz.Ház)    305  
91311 Bérleti- és lízingdíj bevétel (Sportcs.)    405  

841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       
94111 Műk.célú kv-i támogatás   1150    

Városüzemeltetés (bevételi el őirányzat csökkentése miatt)     
562917-1 Munkahelyi vendéglátás       

91313 Alkalmazottak térítése     1420  
562912-1 Óvodai étkeztetés        

91312 Intézményi ellátási díj     730  
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés       

91312 Intézményi ellátási díj     370  
889101-1 Bölcsödei ellátás        

91312 Intézményi ellátási díj     170  
889921-1 Szociális étkeztetés        

91312 Intézményi ellátási díj     380  
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás       

46411 Műk.célú támogatás kp.kv-i szervtől    150  
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás   3220    
          
Polgármesteri Hivatal (bevételi el őirányzat növekedése miatt)    
841126-1 Önk.és társ.igazgatási tevékenysége      
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913121 Intézményi ellátási díj   35    
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás       

46411 Működ.célú tám.kp.kv-i szervtől   1165    
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

94111 Műk.célú kv-i támogatás     1200  
    Összesen:     5570   5570   
          
          
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

Önkormányzat         
841901-9 Önk.és társ.elszámolásai       

922171 Áll.jell.végzett iparűzési adó   3170    
          
          
          
          
          
          
      Kiadási előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés (-
) 

Önkormányzat (intézmények bevételi el őirányzat módosítása miatt támogatás)   
841907-9 Önk.elszám.kv-i szerveikkel       

37111 
Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása 
(Köz.Ház) 1150    

37111 
Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása 
(Városüz.) 3220    

37111 Irányítása alá tart.kv-i szerv támogatása (PH)   1200  
          
A rendelet módosítása a beszámoló készítésével egy időben történik.    

 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
4./ ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú Szociális célú Városrehabilitáció pályázat 

 
Zsiros Sándorné polgármester: Félre értés történt, utólag kiderült, hogy az Integrált 
Városfejlesztési stratégiát nem kell beadni, csak azokat az irányelveket, amelyekről már korábban 
beszéltek. A pályázati összeg látható az előterjesztésben. A pályázat keretében megvalósítható a 
csapadékvíz elvezetése az érintett területeken, és az ezekhez szükséges tárgyi eszközök 
beszerzésére fordítható, szerepelni kell benne képzéseknek a célcsoport részére, felvilágosító 
előadásoknak, programok szervezésének. A programokon keresztül a civilszervezetek is 
bekapcsolódhatnak a pályázatba. A pályázat megírásáért nem kell fizetni csak, ha nyer a pályázat. 
Javasolta fogadják el az előterjesztést. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Mikorra várható a pályázat elbírálása? 
 
Zsiros Sándorné polgármester:  60 nap a határidő, de ez a legtöbbször elcsúszik hosszabb időre. 
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Brünner István képviselő-testületi tag: A rendőrség fejlesztése miért került ki? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Külön kellett választani. Csak úgy valósulhat meg a két fejlesztés, 
ha külön helyrajzi számon van a két helyszín. A rendőrség fejlesztése saját erőből is 
megvalósítható, a sportpálya fejlesztése keretében több dolog valósítható meg, ezért esett erre a 
választás. Megvalósítható a bitumenes pálya, a füves pálya, a kerítés, a lelátó építése. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: Új helyrajzi szám kialakítása sok időt vesz igénybe, 
ehhez fel kell méretni a területet, le kell folytatni az eljárást. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: 20.000 m2 kell ahhoz, hogy a sport funkciót betöltse. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag írásos előterjesztése osztott szét a jelen lévők részére. Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az előző testületi ülésen felvetette, hogy a december 
ülésen elhangzott, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról kellett dönteni január hónapban. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy elkészítteti az Integrált Város Fejlesztési Stratégiát. Ezen az 
ülésen a Szociális Városrehabilitáció pályázat végén szerepel a nyertes aki készíti az egészet, illetve 
az a mondat, hogy a pályázat lebonyolítását végzi a Projment Kft. a fenti költségekkel. Az látszik, 
hogy el van döntve ki készíti a pályázatot. Az Inis Business Kft. is sikerdíj fejében készít 
pályázatokat, de Alsózsolcán 250 E Ft-ot kért volna a pályázat megírásáért. Miért kérnek tőle 
ajánlatot, ha Alsózsolcától kér díjat és közben azt hirdeti, hogy sikerdíj fejében ír pályázatot. A 
kérdése az eljárással kapcsolatban, hogyha most elfogadják a pályázat benyújtását és az 
irányelveket is, akkor döntenek az Integrált Városfejlesztési stratégia elkészítéséről is.  Ha most 
döntenek, akkor arról döntenek, ami már el van döntve, hiszen meg van ki készíti. Mi a folyamata a 
pályázat lebonyolításának? Eddig ez úgy működött, hogy bekérték a javaslatokat és a testület 
döntött és mögé tették azt az összeget, amibe kerül. Itt a döntés, hogy ki készíti a pályázatot 
hamarabb megszületett, mint a testületi döntés. A költségvetés előtt senki nem tudta, hogy ez miből 
lesz megvalósítva. A testület erre vonatkozóan nem hozott határozatot, hogy ezt miből fogja 
finanszírozni. Eddig úgy történt a döntés, hogy ott volt, hogy a testület miből finanszírozza a 
költséget. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Rosszul értelmezi a történést. A pályázat íróval kötött szerződés 0 
Ft-ról szól, ennyi összegbe kerül a megírás, ha a projekt menedzsmentet is ez a cég kapja. Nem kell 
fizetni. 3 ajánlatot kell benyújtani a pályázathoz. Az ajánlatok közül az intézmény vezetője dönti el, 
ki írja a pályázatot, a közösségi értékhatár alatt a közbeszerzési szabályzat szerint. Ők adták a 
legkedvezőbb ajánlatot. Nincs velük szerződés kötve. Rá kérdezett mikor kell fizeti, csak akkor lép 
életbe a szerződés ha nyertes lesz a pályázat. Be kellett kérni az ajánlatokat. Valóban félreértés 
történt és nem a stratégiáról kellett volna dönteni, hanem a pályázat benyújtásáról. Csak ha nyer a 
pályázat, akkor kerül kifizetésre. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: A dokumentáció a pályázatban egy kisebb összeg, ezt 
akkor kapja meg a pályázat író, ha a pályázat befogadásra került. Amelyik pályázat írói ajánlat 
kedvezőbb, azt bízzák meg a pályázat elkészítésével. A projekt menedzsment a nagyobb pénz, ezért 
érdekében áll a pályázatíró cégnek, hogy jó legyen a pályázat. Az oktatásokat sem lehet saját 
keretekben megoldani, mert a pályázat nem engedi. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Nem tudják itt megírni. Ha nincs sikerdíj, és kifizetik a pályázat 
írás költségét, ha nem nyer a pályázat, akkor is ki kell fizetni. A pályázat része a 3 ajánlat 
begyűjtése. Félreértés történt, nincs szerződés. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Szilágyi képviselő úr azt hitte, hogy megtörtént a 
szerződéskötés és ezzel nem értett egyet.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A feltételeket a kiíró határozza meg, ha nem is értenek 
egyet vele. Az elején két összeg szerepel. Ha nyer a pályázat ezt az összeget, amit megszavaztak 
akkor megmarad, mert a pályázat finanszírozza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem kötelező megcsinálni, ha nem nyer a pályázat. A stratégia 
végig fogják beszélni és lesz idő mindent megtárgyalni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Mi a pályázat elbírálási protokoll? A polgármester egy 
személyben is elbírálhatja, hogy ki írja a pályázatot? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az értékhatárt el nem érő kiadásoknál az intézményvezető dönt. 
Most csak a pályázat benyújtásáról kell dönteni. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Tudomásul vették a tájékoztatást. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testülete, hogy szavazzon az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia elfogadásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
   Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 23/2013.(II.14.) Kt. határozata az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia elfogadásáról 
 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú  városrehabilitáció 
Alsózsolcán” című pályázat keretében készülő Integrált 
Városfejlesztési Stratégia irányelveit. 
 

                                                      - A projekt megnevezése: Szociális célú városrehabilitáció  
                                                        Alsózsolcán 

- A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-3.1.1-12 
- Az Integrált Városfejlesztési stratégia költsége: 4.770.000 Ft  
 
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

       Felelős: polgármester, jegyző  
       Határid ő: folyamatos 
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5./ Képviselői indítvány 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Megkapták az előterjesztést, amelyben kérték a testületet, 
hogy székely zászló kitűzésével tiltakozzon az Erdélyben megtiltott zászló kitűzések ellen. 50 darab 
székely zászlót  ajánlott fel a Tisztességes Választási Alapítvány térítés mentesen erre a célra, ami 
hamar elfogyott. 50 darab zászló térítésmentes átvételére van még lehetőség testületi döntés alapján, 
várólistára lehet feliratkozni, ezt már meg is tette. Nem egy halott kezdeményezésről van szó ezt 
azért mondta el. Szentmáté települést, testvérvárosukat is ezzel bitósítanák a lelki és nemzeti 
együttérzésről, ki kell állni értük. 
 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A zászló üggyel kapcsolatban a Román Kormány 
zavarja a kedélyeket. Nem kell és nem is lehet ebbe beavatkozni. A törvényeiket végre kell hajtani. 
Inkább ennek az árából könyveket kellene venni a testvér település részére, magyar nyelven, hogy 
ne felejtsék el a magyar nyelvet és a magyar kultúrát. A zászló szimbolikus dolog, de inkább 
könyvet küldjenek nekik. Ha az Országgyűlés nem dönt a zászló kitűzéséről, miért kellene az 
önkormányzatnak bele avatkozni. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Nem jár költséggel, ingyenesen bocsájtják az 
önkormányzatok rendelkezésére. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Nem a pénzről van szó, hanem arról, hogy be kell-e 
avatkozni más ország belügyeibe. Többet használ, ha inkább könyveket kapnak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzanak a képviselői indítványról, ami a székely zászló 
kitűzéséről szól. 
 
A testület 4 igen szavazattal 4 ellenvélemény mellett a székely zászló kitűzéséről szóló képviselői 
kezdeményezést nem fogadta el. 
 
Dr. Majoros Géza 17 óra 42 perckor távozott az ülésről. 
 
A testületi ülésen jelen van 7 fő képviselő. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Véleménye szerint hisztériakeltés történt a dologban. A székely 
nemzeti tanács elnöke fejtette ki, hogy a Marosvári Táblabíróság jogerős ítélete azt mondja ki, hogy 
a székely zászló nem Hargita Megye hivatalos zászlója, erre hivatkozva tette meg  Hargita 
prefektusa, hogy felszólította az önkormányzatokat, hogy vegyék le a székely zászlókat. A 
belügyeikbe való beavatkozás csak ront az amúgy is feszült helyzeten. Nem tanácsos más ország 
belügyeibe beavatkozni. Több haszna lenne valóban annak, ha magyar nyelven íródott könyvekkel, 
játékokkal, gyógyszerekkel támogatnák a határon túli magyarokat, és Pelsőc települést is. Ezzel 
biztosítanák szolidaritásukról a határon túli magyarságot. Az a javaslata, hogy a Polgármesteri 
Hivatal épületében alakítsanak ki egy sarkot, ahol a testvér települések jelképei kerülnek 
elhelyezésre. A zászló kitűzés tekintetében kérjék ki a lakosság véleményét. A Parlamentre sem 
tűzték ki a székely zászlót. Más ország belügyeibe nem tanácsos bele szólni, ha 50 településen 
kitűzésre került is, de a többi településen nem. A témával kapcsolatos véleményeket idézett. Az első 
gondolata az volt, hogy több kárt okozhatnak ezzel a lépéssel a határon túl elő magyaroknak, mint 
amennyi haszna lehet. Elindult Romániában az most, hogy a román állampolgárságot megvonják 
azoktól, aki felveszik a magyar állampolgárságot.  
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: Sokat árthat, ha erőltetik. Az Erdélyi magyarokat 
itthon románként emlegetik, és Erdélyt Romániaként, ami bántó rájuk nézve. Nem tarja 
szimpatikusnak ezt a lépést ez csak olaj a tűzre. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Nem gondolta, hogy ekkora lángja lesz. Lehet, hogy a 
magyar nagykövetet kiutasítják emiatt Romániából. Ha két szomszédos országban a nagykövetet 
kiutasítják, valamit nem jól csinálnak. Nem segít a határon túli magyarok sorsán az, ha hergelik a 
Román vezetést. Meg kellene várni, hogy lecsengjen a dolog. Szováta volt polgármestere elmondta, 
hogy nem jön Magyarországra, neki a romániai törvényeket kell elfogadnia és azokat be kell 
tartania. Az ott élő közembereknek nincs problémájuk egymással. 
Nem kell a határon túli magyarok ellen hergelni az ottani kormányokat.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: A szavazás után már nincs értelme vitatkozni ezen a kérdésen, 
bár ezekkel a véleményekkel nem ért egyet. Ha kinyitják az emberek a szájukat és elmondják a 
véleményüket, akkor lehet hathatós eredményt elérni. Ha valaki igaznak tartja a véleményét azért ki 
kell állni. Nem igaz, hogy a kormány nem áll mellette. Abban hisz, ha valami elindul és igaznak 
hiszi, akkor amellett ki kell állni. Ahhoz, hogy a szemlélet Magyarországon megváltozzon, egy 
generációváltásra van szükség, akik nyíltan ki mernek állni a véleményük ellen. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: Generációs elmélettel egyetért. 
 
 
Fáklya Tiborné 17 óra 58 perckor elment az ülésről. 
 
Az ülésen résztvevő képviselők száma 7 fő. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a határon túli testvértelepüléseket azzal segítsék, 
hogy nyári tábort szerveznek Szentmáté és Pelsőc település gyermekei számára. Ez egy gesztus 
lenne ezek felé a települések felé. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Egyetértett a javaslattal. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Támogatta a javaslatot. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag:  Szeretnének a Tor-túra rendezvényen részt venni baráti 
társasággal. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Csak az a kérdés, hogy a helyet hogyan lehet hozzá biztosítani. 
Hétfőn lesz vezetői megbeszélés, ahol pontosan kiderül mennyi helyre lesz szüksége az 
intézményeknek. 
 
 
 
 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Telefonon érdeklődhetnek, hogy lesz-e rá lehetőségük? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Aggály csak a hely szűke. 
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag:  Jó volna egy ilyen lehetőség, önköltségen vállalják. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nincs elzárkózva a javaslattól. A Közösségi Ház vezetőjével 
egyeztetnek és terepszemlét tartanak a területen és akkor derül ki, hogy hol lehet helyet biztosítani. 
Pálinka és borverseny is lesz a rendezvényen, ahol egy borász és még valaki fog zsűrizni. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: Jó ötletnek tartja. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Lehet a rendezvényt bővíteni. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag:  Nem lehetne a testületi üléseket máskor is délutáni 
időpontban tartani? Mindenki számára jobb időpont lenne. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az a probléma a délutáni testületi ülésekkel, hogy a 
dolgozónak a szabadságát nem tudja így sem kiadni.  
Kezdeményezte, hogy a temetési segély elbírálását nem lehetne-e a polgármester hatáskörébe tenni, 
gyorsabban lenne, és akkor kerülhetne így kifizetésre, amikor a legnagyobb szükség van rá. Ezt a 
következő ülésre előterjesztené. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Közösségi Ház felújítására benyújtott pályázat teljes összege 
ismerté vált, a vége 86.100 E Ft, az önrész 12.915 E Ft. A közvilágítás korszerűsítésére benyújtott 
pályázat összege 51.319.862 Ft és ehhez is a 15 % önrész biztosítása szükséges. Minden meglévő 
lámpa korszerűsítésére vonatkozik. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag:  Mi az oka annak, hogy a közvilágításra kapott összeg 11 
millió forint, amikor az összes lámpa égett akkor a költség 8,5 millió forint volt? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A költségvetési törvény határozza meg ennek a kiszámítását. 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 18 óra 16 
perckor bezárta. 
 

Kmf 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 


