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6/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2013. április 9-én 15 órakor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor 
Ákos, Ráki István képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő 
képviselők száma 5 fő)  
 
Az ülésről felvételt készített Fodor Ákos képviselő-testületi tag. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, kiegészítve a 
helyben előterjesztett Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás megszűnésével kapcsolatos 
előterjesztéssel és az óvodai körzetek kialakításáról szóló előterjesztéssel. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 48/2013.(IV.09.) Kt. határozata napirendi pontok kiegé- 
 szítéséről 
 

      Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
      felveszi a napirendi pontok közé a Miskolc Kistérség 
      Többcélú Társulás megszűnéséből adódó feladatok napirendi  
      pontot és az óvodai körzetek kialakításáról szóló 
      napirendi pontot. 

 
 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 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
 
1./  Alapító okirat módosítása 
     Előadó: jegyző 
 
2./ A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás benyújtása 
     Előadó: polgármester 
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3./ Gulyás István kérelme 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Miskolc Kistérség Többcélú Társulás megszűnésével kapcsolatos teendő 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Óvodai körzetek kialakítása 
     Előadó: polgármester 
 
1./  Alapító okirat módosítása 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A polgármesteri hivatal alapító okiratát korábban 
jogszabály változás miatt meg kellett változtatni, ezt benyújtották a Magyar Államkincstár 
felé a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés céljából. A kincstár hiánypótlást írt ki 
amiatt, hogy csak abban kisebb változtatásokra van szükség nem jogelőd, hanem történeti 
jogelőd a helyes szóhasználat az okiratban, ha az alapítói és az irányítói szervezet ugyanaz, 
akkor egy pontban kell szerepeltetni, ezért a 8. pont törlésre került, az egyik szakfeladat neve 
került pontosításra és az alapítói okirat csak a törzskönyvi bejegyzés napján léphet hatályba. 
Az új szabályozás szerint a testületnek a hiánypótlást is el kell fogadnia. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az alapító okirat módosításának 
az elfogadásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2013. (IV.09.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal 
Alapító okiratának módosításáról  

 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hiánypótlási felhívást követően módosította a 12/2013 
(II.07) sz. határozattal elfogadott Alsózsolca Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosító 
okiratát. A Képviselő-testület elfogadta a módosítást. 
A jelen határozattal módosított Alapító okirat a törzskönyvi 
bejegyzés napján 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.  

 
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot  
elfogadta.  
Az Alapító okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv  
mellékletét képezi.  
Az Alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2013. április 10.  
 
 
2./ A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás benyújtása 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan a víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására előirányzott összegből biztosítja a költségvetés a más vízműtől átvett és a 
lakossági célra továbbértékesítendő vízmennyiség küszöbértékén felüli díjának és a lakossági 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás küszöbértékén felüli ráfordításának ellentételezését. A díjak 
megállapítása már nem itt történik a jogszabály változások miatt. 
Az előzetes tájékoztatás szerint a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat a víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására 4,5 milliárd Ft. előirányzatot tartalmaz. 
2013. évre a Borsodvíz Zrt. a vízszolgáltatásnál 489,4 Ft/m3 fajlagos ráfordítást kalkulált, a 
szennyvízszolgáltatásnál 649,6 Ft/m3 fajlagos ráfordítást kalkulált.   
Kérte a testületet vállalja a támogatás igénylésére a gesztor önkormányzat szerepét s 
hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Ráki István képviselő testületi tag: Azt olvasta, hogy a 350 vízmű társaságot 30-ra akarják 
csökkenteni. 
 
Dr. Majoros Géza testületi tag: Mennyi lesz a vízdíj? 1130 forintot olvasott, ezt elég 
magasnak gondolja. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ezt csökkenti a támogatás, aminek összege 4,5 
milliárd forint. 
 
Dr. Majoros Géza testületi tag: Eddig ÁFA-val együtt 1110 forint volt, most 1138+Áfa az 
1486 forint, hol van akkor a rezsicsökkentés. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A jogszabály 4,2%-os emelést enged, a támogatással 
áll vissza az eddigi ár. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nincs már beleszólása az önkormányzatoknak az árakba, 
csak arról kell dönteni, hogy vállalják a gesztorságot és rajtuk keresztül lehet igényelni a 
támogatást.  
 
Ráki István képviselő testületi tag: Benne van az első 5 legmagasabb díjban az itteni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Országosan egységesíteni fogják a díjakat.  
 
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a 
testületnek elfogadásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a bizottság a Borsodvíz Zrt. által 
kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatok elfogadásáról 
és a gesztorság ellátásáról. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2013. (IV.09.) Kt. határozata a 2013. évi víz- és 
csatornadíj szolgáltatási támogatás igény bejelentéséről  

 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Szolgáltató által 
kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, fajlagos 
költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a 
támogatási igény bejelentését, és mint gesztor önkormányzat 
és a pályázattal kapcsolatos technikai teendőket 
lebonyolítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2013. április 10.  
 
3./ Gulyás István kérelme 
      
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Gulyás István kérelemmel fordult a képviselő testülethez, 
mely szerint a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő 023/1 helyrajzi számú 11 hektáros 
ingatlant legelés céljára igénybe kívánja venni. A terület szántó művelési ágú, de a valóságban 
erre a célra jelenlegi állapotában alkalmatlan, gazos, bozóttal benőtt. Az ingyenes használat 
fejében Gulyás István a területet az 5 évi bérleti idő alatt díjmentesen rendbe teszi. Jelenleg az 
önkormányzat nem tud mit kezdeni a területtel, a Sajón túli terület nehezen megközelíthető, 
ezért javasolja, hogy a területet a kérelem szerint adják bérbe. Ő az állatait át tudja hajtani a 
Sajón és legeltetés céljára tudja használni.  
 
Dr. Majoros Géza testületi tag: Szántóból legelő lesz? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem változik a művelési ág, de csak ilyen célra lehet 
használni. 
 
Ráki István testületi tag: Támogatja az előterjesztést, legalább a bokrokat letakarítja róla. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Javasolja, hogy évente számoljon be róla, hogy milyen 
változások történtek a területen. 
 
 
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a 
testületnek elfogadásra.  
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a 023/1 helyrajzi számú 
ingatlant a kérelemnek megfelelően 5 érvre díjmentesen adja bérbe Gulyás Istvánnak, úgy, 
hogy minden évben beszámol a terület állagáról a képviselő-testület felé. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2013. (IV.09.) Kt. határozata a Gulyás István 
kérelméről 

 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete az Alsózsolca 023/1 
hrsz-ú ingatlant 5 évre bérbe adja Gulyás István részére 
díjmentesen, azzal hogy a bérlő vállalja, hogy a bérlet 
időtartama alatt a területet megtisztítja, folyamatosan karban 
tartja és a földhasználattal járó terheket Ő viseli, a 
hasznosításról évente beszámol a képviselő-testület felé.  
 
A képviselő-testület felhívja a polgármesterfigyelmét, hogy 
a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
 
4./ Óvodai körzetek kialakítása 
      
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az új köznevelési törvény előírja, hogy az óvodába a 
körzethatárok szerint lehet a gyerekeket felvenni, ezért ki kell jelölni az intézmények 
körzethatárait. A jelenlegi gyakorlat a beiratkozási szokások figyelembe vételével alakították 
ki a határokat az intézmény vezetőkkel egyeztetve. A humánpolitikai bizottság nem tárgyalta 
az előterjesztést idő hiánya miatt. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az óvodai körzethatárok 
elfogadásáról úgy, hogy azt a humánpolitikai és jóléti bizottság nem tárgyalta.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2013.(IV.09.) Kt. határozata az óvodai feladat ellátási 
helyek felvételi körzethatárainak kialakításáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Alsózsolca Városban az óvodai feladat ellátási helyek 
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felvételi körzethatárait az alábbiak szerint határozza meg a 
Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleménye nélkül: 

Feladat ellátási hely neve címe: 2. sz. Napköziotthonos Óvoda  

Alsózsolca, Kossuth L. út 168. 

Arany János út, Akác út, Bartók Béla út, Bem József út, Cinegés tanya 1., Corvin út,  Dankó 
P. út, Dobó István út, Erkel Ferenc út, Ilona út, Ifjúság út, Johanna út, Kastély köz, Kemely 
tanya, Klapka György út, Kodály Zoltán út, Ládi út, Mikszáth Kálmán út, Móra Ferenc út, 
Móricz Zsigmond út, Őrházak, Sajó utca, Széchenyi út, Tanács út, Kossuth Lajos út 168-262, 
Kossuth Lajos út 165-273. 

 

Feladat ellátási hely neve címe : Fekete István Óvoda  

Alsózsolca, Fekete István út 7 

Ady Endre út, Alkotmány út, Árpád út, Bajcsy-Zs. út, Baross Gábor út, Bocskai út, 
Damjanich János út, Deák Ferenc út, Dózsa György út, Fekete István út, Gagarin út, Gárdonyi 
út, Gesztenye utca, Gózon L. út, Görgey A. út, Herman O. út, Hunyadi út, Jókai Mór út, 
József Attila út, Kassai út, Kisvasút út, Kölcsey Ferenc út, Lévay út, Petőfi út, Radnóti Miklós 
út, Rákóczi út, Szabadság út, Szegfű köz, Táncsics Mihály út, Tölgyfa utca, Tulipán köz, Vay 
utca, Zrínyi út, Kossuth Lajos út 1-163, Kossuth Lajos út 2-166, Nagy út, Nyírfa út, Rózsa út, 
Tóközép utca, Csavargyári utca.  

Felelős: polgármester, óvoda vezetők 
Határid ő: azonnal 
 
5./ Miskolc Kistérség Többcélú Társulás megszűnéséből adódó feladatok 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
      
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2013. június 30-ával megszűnik Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulás. Jelenleg a társulás keretében 5,5 főt kellett foglalkoztatni a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgálat ellátására, ha csak Alsózsolca tekintetében oldják meg a feladatot 
akkor 4 fő foglalkoztatására van szükség. Korábban a feladat ellátást Felsőzsolca településsel 
együtt látták el, aki szintén önálló feladatként kívánja a jövőben a feladatot végezni, kényszer 
társulásként a magasabb támogatás miatt jött létre. Ha úgy dönt a testület, hogy a feladatot 
önálló feladatként kívánja ellátni, akkor a szükséges engedélyeket be kell szerezni, ami egy 
hosszabb folyamat de, ha most megszületik a döntés július 1-ével elkezdődhet az önálló 
működés. 
 
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a 
testületnek elfogadásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása megszűnésével kapcsolatos előterjesztésről, azzal, hogy 2013. júliustól önállóan 
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kívánják a településen ellátni a család segítést és a gyermekjóléti feladatokat a Gondozási 
Központ keretein belül. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2013.(IV.09.) Kt. határozata a családsegítés és a 
gyermekjóléti feladatok önálló formában történő 
ellátásáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás 
megszűnésével a családsegítés és a gyermekjóléti 
feladatokat 2013. július 1-től önálló feladatként kívánja 
megoldani a Gondozási Központ keretein belül.  
 

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

 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos 
 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 16 óra 15 
perckor bezárta. 
 

Kmf 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 
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Tájékoztatás a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének a javításról 
 
 
 
 

 
A 2013. április 9-ei rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyvének sorszáma 5/2013.-ról 6/2013.-ra 
változik, a jegyzőkönyv tartalmát a változás nem érinti.  
 


