8/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2013. április 25-én 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fodor Ákos, Ráki István
Szilágyi László képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő
képviselők száma 5 fő)
Az ülésre meghívó kapott: Észak Magyarország Szerkesztősége, Bukszár Zsolt r. őrnagy
Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal
Lászlóné igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető,
Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Oroszné Verba Julianna
Gondozási Központ vezető, Vig Györgyné, Kosárkó Istvánné, Erdei-Nagy László a
Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja, Orbán Istvánné, Magos József a Pénzügyi Bizottság
tagja, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Flaskó Endréné gazdasági vezető, Somodi Lászlóné
könyvelő
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Fazekasné Baksi
Piroska Fekete István Óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető,
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Flaskó Endréné gazdasági vezető, Somodi
Lászlóné könyvelő
Távolmaradását jelezte: Tóth J. Sándor, Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag
A jelenléti íveket a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag és az Önkormányzat
megbízásából a Blende Info munkatársa.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és
Győrffi Dezső könyvvizsgálót. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a Sportpálya
használatával kapcsolatos utólag kiküldött előterjesztéssel, valamint a Gondozási Központ
által elkészített Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára vonatkozó
előterjesztéssel.
Kérte szavazzon a testület a Sportpálya használatával kapcsolatos előterjesztés és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára vonatkozó előterjesztés
napirendre vételéről.
A meghívót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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57/2013.(IV.25.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felveszi a napirendi pontok közé:
- a Sportpálya használatával kapcsolatos napirendi pontot és
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programjára vonatkozó napirendi pontot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy dönt a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról úgy, hogy azt az Ügyrendi 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
58/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára
vonatkozó döntésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Elfogadta, hogy dönt a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programjáról úgy, hogy azt az Ügyrendi
Bizottság nem tárgyalta.
Felelős: polgármester
Határidő: 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:
Napirend:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a közoktatási
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intézményekben végzett átfogó ellenőrzést
Előadó: polgármester
4./ Költségvetési koncepció
Előadó: polgármester
5./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: polgármester
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
7./ Gondozási Központ Alapító okiratának a módosítása
Előadó: jegyző
8./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja
Előadó: jegyző
9./ Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés módosítása
Előadó: polgármester
10./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Előadó: polgármester
11./ Sportpálya használata
Előadó: polgármester
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A jelentést a testület 5 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4,5,6,7 számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Felkérte Győrffi Dezső könyvvizsgálót értékelje a
beszámolót.
Győrffi Dezső könyvvizsgáló: A beszámolót részletesnek és alaposnak tartja, kiegészíteni
valója a beszámolóval kapcsolatban nincs.
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Zsiros Sándorné polgármester: Az előírásoknak megfelelően lett elkészítve.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett,
így kérte szavazzon a testület Alsózsolca Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló 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
59/2013.(IV.25.) Kt. határozata Alsózsolca Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta Alsózsolca Város Önkormányzata
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmaz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az intézményeknél jelentkező pénzmaradvány
elvonását és átvezetését javasolja az önkormányzathoz. Két intézménynél jelentkezik
feladattal terhelt pénzmaradvány a többi intézménynél nincs feladattal terhelve, ennek
megfelelően a költségvetést a későbbiekben módosítani szükséges.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a feladattal nem terhelt
pénzmaradvány intézményektől történő elvonásáról és annak áttételéről az önkormányzathoz
úgy, hogy elvonásra kerül:
-

Fekete István Óvoda és Bölcsödétől: 203 E Ft,
Herman Ottó Ált. Iskola és Műv.okt.Intézmény: 439 E Ft,
Közösségi Ház és Könyvtártól: 726 E Ft,
Gondozási Központtól: 935 E FT,
Városüzemeltetéstől: 1.311 E Ft,
Polgármesteri Hivataltól: 328 E Ft.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2013.(IV.25.)
Kt.
határozata
a
2012.
évi
pénzmaradványról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2012. évi pénzmaradvány
feladattal nem terhelt részét az intézményektől elvonják
és azt az önkormányzathoz átvezetik az alábbiak szerint:
-

Fekete István Óvoda és Bölcsödétől: 203 E Ft,
Herman Ottó Ált. Iskola és Műv. Okt. Intézménytől: 439
E Ft,
- Közösségi Ház és Könyvtártól: 726 E Ft,
- Gondozási Központtól: 935 E FT,
- Városüzemeltetéstől: 1.311 E Ft,
- Polgármesteri Hivataltól: 328 E Ft
kerül elvonásra.
A költségvetésben az ebből adódó különbözet a következő
2013. évi költségvetés módosításkor kerül átvezetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet, hogy támogassák a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.
A testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2013.(IV.26.) önkormányzati
rendeletét, mely a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte fogadja el a testület a Könyvvizsgálói jelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013.(IV.25.) Kt. határozata a könyvvizsgálói
jelentésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
elfogadta a könyvvizsgálói jelentést, Alsózsolca Városi
Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének
és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról címmel.
A jelentést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a

5

közoktatási intézményekben végzett átfogó ellenőrzést
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8,9 számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A belső ellenőrzési jelentés a 2012. ében végzett belső
ellenőr által készített a Kistérségi és a saját ellenőrzést is tartalmazza.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a belső ellenőrzési
beszámolót és javasolja a testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el a 2012. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013.(IV.25.) Kt. határozata a 2012. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót.
A beszámolót a jegyzőkönyv 9. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Költségvetési koncepció
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabály változás miatt a 2014. évi koncepciót április 30ig el kell fogadtatni, ez az időpont korábban november volt, akkor is nehéz volt előre
megtervezni, így még nehezebb. Szükség esetén módosítási javaslatokat lehet benyújtani. A
koncepció általános célokat fogalmaz meg.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a 2014. évi koncepciót és
javasolja a testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el a 2014. évi költségvetési
koncepciót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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63/2013.(IV.25.) Kt. határozata a 2014. évi költségvetési
koncepcióról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót.
A koncepciót a jegyzőkönyv 10. számú melléklete
tartalmazta.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.
5./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11, 12. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Nehéz megmondani előre, hogy milyen változások vannak
az önkormányzati tevékenységben, ebben is általános célok vannak megfogalmazva.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervet és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2013.(IV.25.) Kt. határozata az önkormányzat középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről.
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét.
A vagyongazdálkodási tervet a jegyzőkönyv 12. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Központi konyha közbeszerzése lejár az idén, ezért
szükséges itt az eljárást újra lefolytatni. Az idősek napközi otthonának a bővítése tárgyában és
a TÁMOP Innovatív kezdeményezések pályázat tárgyában van szükség közbeszerzési eljárás
lefolytatására.
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Brünner István kiment a teremből 8 óra 13 perckor.
Zsiros Sándorné polgármester: Felfüggesztette a képviselő-testületi ülést
határozatképtelenség miatt, a jelenlévő képviselők száma 4 fő.
Brünner István visszajött a terembe 8 óra 15 perckor.
A testület jelenlévő tagjainak száma 5 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Elrendelte az ülés folytatását.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet szavazzon a közbeszerzési terv
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
65/2013.(IV.25.) Kt. határozata közbeszerzési tervről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a közbeszerzési tervet az alábbiak
szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzata Közbeszerzési terv 2013. évre
Egyszerű közbeszerzési eljárások:
Ajánlatkérő: Alsózsolca Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás
tárgya:

Idősek napközi
otthonának bővítése,
felújítása
TÁMOP- TÁMOP2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív
kezdeményezések,
kapcsolatépítés
Alsózsolca városában
pályázat elemeinek
beszerzése

Eljárás
fajtája:

Cím: 3571 Alsózsolca

Tárgya jellege
ill. kategória:

Eljárás tervezett
kezdése:

Meghívásos Építési beruházás

2012. szeptember
(áthúzódó)

Meghívásos Szolgáltatás, áru
beszerzés, építési
beruházás

2013. április
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Közbeszerzés
becsült értéke (eFt)
netto
brutto
38.000

48.000

44.500

Uniós közbeszerzési eljárások:
Központi Konyha élelmiszer beszerzései

Uniós
eljárás

árubeszerzés

2013.05.

60.000

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 16 perckor megérkezett.
A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
7./ Gondozási Központ Alapító okiratának a módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14, 15, 16. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzanak az alapító okirat 15. számú melléklet
szerinti módosításáról, úgyhogy azt az ügyrendi bizottság határozatképtelenség miatt nem
tárgyalta meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2013.(IV.25.) Kt. határozata az alapító okirat
módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Gondozási Központ Alapító okiratának
módosítását úgy, hogy azt az ügyrendi bizottság nem
tárgyalta meg.
Az Alapító okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv
15. számú mellékletétben található.
Az Alapító okirat a jegyzőkönyv 16. számú mellékletétben
található.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 1.
8./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: A szakmai program melléklete a
kötelezően előírt mellékleteket tartalmazz. Az elméleti része 52 oldal, melyen kisebb
módosításokat kellett elvégezni.
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76.000

Zsiros Sándorné polgármester: Kellő alapossággal elkészített program, sokat dolgoztak
rajta. Kérte szavazzanak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programját.
A Szakmai Program a jegyzőkönyv 17. számú
mellékletében található.
Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezetője
Határidő: 2013. július 1.
9./ Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Borsodvíz Zrt. a vízközmű vagyont visszaadta az
önkormányzatoknak, a működtetésre a szolgáltató jogosult. A működtetésért a nettó árbevétel
5 %-át fizeti bérleti díjként, ami a jogszabályi előírások alapján a rendszer karbantartására
lehet csak fordítani.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra a módosítást.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Borsodvíz Zrt. bérleti
szerződés módosítását fogadja el.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2013.(IV.25.) Kt. határozata Borsodvíz Zrt. bérleti
szerződés módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés
módosítására tett javaslatát, azzal hogy a bérleti szerződés
módosul a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kiegészítéssel,
a fennálló üzemeltetési szerződés mellett illetve annak
fenntartásával.
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A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 10.
10./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: 13 szervezet nyújtotta be az igényét a támogatásra. Az
elkészített táblázat tartalmazza, ki milyen összegű támogatást igényelt. Az kért összeg
összesen 15.786.304.-Ft.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság javaslata a támogatások odaítélésre a
következő:
- a Szivárvány Vegyeskar 300 ezer forint,
- a Ritmus Táncegyüttes 300 ezer forint,
- az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub 300 ezer forint,
- Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 480 ezer forint,
- SZEPA kézilabda szakosztály 1 millió forint,
- SZEPA labdarúgó szakosztály 1 millió forint,
- Asztalitenisz SE 300 ezer forint,
- Szemünk Fénye Alapítvány 300ezer forint,
- Összefogással Alsózsolcáért Egyesület 200 ezer forint,
- Lurkó Alapítvány 123.500 forint,
- Vay Miklós Egyesület 200 ezer forint,
- Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300 ezer forint
támogatást kapjon.
Az Alsózsolcai Kézilabda SC kérelmét ne támogassa a testület, addig, amíg a papírjait nem
rendezi, a 2. félévben nyújtsa be ismét támogatási kérelmét a rendezett iratokkal.
Zsiros Sándorné polgármester: Egyetért azzal, hogy az Alsózsolcai Kézilabda SC kérelmét
ne támogassa a testület az engedélyek rendbetételéig. A Vay és az Összefogással
Alsózsolcáért egyesület támogatását csökkentsék le a kért támogatáshoz képpest, mert azok
nem tartalmaznak konkrét elképzelést a támogatások felhasználásáról.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az Alsózsolcai KSC papírjai nem szorulnak tisztázásra,
azok rendben vannak, Ő az elnöke. Elnökségi váltás történt csak, ettől a szervezet működés
képes.
Zsiros Sándorné polgármester: A bemutatott iratok szerint 3 különböző személy van
elnökként megjelölve, tehát nincs rendben. Javasolta, hogy az ülés után beszéljék meg, azt,
hogy miért nincs rendben.
Csöbör Katalin alpolgármester: Itt is megtárgyalhatják.
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Zsiros Sándorné polgármester: Néhány tagot megkérdeztek ezzel kapcsolatban, aki nem
tudtak róla, hogy lett volna közgyűlés, ahol erről döntés született. A tagok tudomása szerint
egy korábbi közgyűlésen Dr. Mádai Ákos lemondott az elnöki tisztségéről. A közgyűlésre,
ahol döntöttek az elnök személyéről mindenkit meg kellett volna hívni.
Csöbör Katalin alpolgármester: A közgyűlés meg volt tartva 1 éve, ahol az elnök lemondott
és Őt kérték fel, hogy vállalja az elnöki tisztséget. Tudatosan minden tagnak megküldték a
közgyűlés meghívóját, de nem vett részt rajta minden meghívott.
A támogatások odaítélésére tett javaslatot jónak tartja 1-2 módosítási javaslata van csak.
Javasolja, hogy az Alsózsolcai KSC kapja meg a kért 4.262.804.-Ft támogatást, a SZEPA a
kézilabdára kapjon kevesebb támogatást a kértnél és a labdarúgásra ne kapjon semmit.
Zsiros Sándorné polgármester: Beszélt Dr. Mádai Ákossal, szabálytalan volt az elnök
választás nem volt közgyűlés. Magos József pénzügyi bizottsági tag sem tudott arról, hogy
lett volna közgyűlés. Más taggal is beszéltek, aki szintén nem tudott a közgyűlésről. A
szervezet a kérelemhez nem csatolta a szükséges mellékleteket ezért hiánypótlást kért tőlük. A
kérelmen a szervezet képviselőjeként Dr. Mádai Ákos aláírása szerepel, az Alapszabályzatban
Csöbör Katalin szerepel elnökként, az utólag bemutatott Bírósági bejegyzésen Szalai Zsolt
szerepel elnökként, ezt tisztázni kell.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem vonhatja a polgármester kétségbe a jogszerűséget.
Zsiros Sándorné polgármester: Felelősséggel kell dönteni.
Ráki István képviselő testületi tag: Nem vizsgálódhat a szervezetről. Az elbíráló határozat a
döntő.
Csöbör Katalin elhagyta a termet 8 óra 31 perckor.
A jelen lévő képviselők száma 5 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Az tény, hogy a benyújtott 3 dokumentumon 3 különböző
aláírás szerepel.
Ráki István képviselő testületi tag: Régóta nem működött a sport Alsózsolcán, ez tény. Nem
a papírt kell nézni. Az a javaslata, oda kell adni a kért támogatást a helyi szervezetnek. Több
ülés volt, ahol más vélemények hangzottak el a sporttal kapcsolatban. A polgármester
felelősség, ha nem valósul meg az a program, amit ígért. A KSC-nek Alsózsolcai vezetője van
Alsózsolcai telephelye. Javaslata, hogy a SZEPA kapjon 300 ezer forint támogatást, idegen
bejegyzésű hely. Csak Alsózsolcai szervezetet tud támogatni. Maguk is meg tudják a sport
helyzetét oldani a településen. A SZEPA-nak nincs olyan beadványa, ami lefedné a kért 8-9
millió forint támogatást. Részletesen le kellene írni hová kerül a pénz. Nem lát szakmai
leírást.
Zsiros Sándorné polgármester: Csúsztatás, nem akar 8 millió forint támogatást adni. Nem
csak a polgármester felelőssége, ha nem valósul meg a programja, azt a képviselő-testület
fogadja el, ha nem találták megfelelőnek, akkor nem kellett volna elfogadni.
A SZEPA beadta a kérelmét a kezdetekkor. A sport helyzetének áttekintését Fáklya Tiborné
képviselő asszonnyal együtt Ő mérte fel a településen. A kézilabda azért nem szűnt meg a
településen, mert a SZEPA felvállalta. Semmi nem zárja azt ki, hogy 2 csapatot
támogassanak. A SZEPA-t az Alsózsolcai fiatalok keresték meg. Javasolja, legyen két csapat
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és majd az idő eldönti, hogy melyik működik tovább. Az SZEPA bejegyeztette telephelyként
Alsózsolcát.
Ráki István képviselő testületi tag: Úgy értette, hogy nem Ő a felelős, hogy nem az Ő
programja valósult meg. Nem kellene dobálózni a felelősséggel.
Brünner István képviselő testületi tag: A törvényességet nem lehet megállapítani ha nem
tudják ki volt ott a közgyűlésen, nem törhetnek pálcát a szervezet felett. Javasolta, hogy
szavazzanak meg egy összeget támogatásként, és ha rendeződnek a papírok, akkor kapja meg
a KSC a támogatást. A Polgárőrség támogatására tett javaslat előtt értetlenül áll, a javaslata,
kapja meg a Polgárőrség az 1 millió forint támogatást. Nem érti, hogy a Vay Miklós és az
Összefogással Alsózsolcáért Egyesületnek miért csak 200-200 ezer forint támogatást adnak.
A javaslata kapják meg a kért 300-300 ezer forint támogatást. Az Alsózsolcai Kézilabda SCnek 2 millió forint támogatást javasol, amit csak akkor kapjon meg, ha rendben lesznek a
papírjai. A SZEPA kézilabda szakosztálynak 300 ezer forint támogatást javasol.
Szilágyi László képviselő testületi tag: Csatlakozik Brünner István képviselő javaslatához.
Az Összefogás Alsózsolcáért Egyesület és a Vay Miklós Egyesület javaslata szerint kapja
meg a kért 300-300 ezer forint támogatást.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Dühítőnek tartja, hogy a sport ilyen problémát jelent,
hogy belemennek abba, hogy a papírok rendben vannak-e vagy nem. Véleménye szerint nem
az a probléma hogy támogatást kérnek, hanem az, hogy Ők a szervezet mellett állnak.
Javaslata a SZEPA kézilabda kapjon 1 millió forint támogatást, mert nagyon lelkesek és
lelkesen csinálják, eredményeket érnek el. A SZEPA labdarúgás ne kapjon támogatást, mert
még azt nem csinálták, most kezdték el, azt csinálja helyi szervezet. Javaslata tehát, hogy a
SZEPA kézilabda kapjon 1 millió forint támogatást, az Alsózsolcai KSC 2 millió forint
támogatást, ha a papírjai rendeződtek.
Zsiros Sándorné polgármester: A SZEPA-t a KSC-sek keresték meg, már működnek, a
támogatási kérelmüket már az induláskor mind a két klub beadta, kialakultak a csapatok, a
fiatalok hozzájuk mennek. A korábbi a benyújtási határidő meghosszabbítására tett javaslaton
felbuzdulva létrehoztak egy új csapatot. A „Vacsutik” keresték meg korábban a labdarúgás
megszervezése miatt a SZEPA-t, majd visszakoztak. Abban a csapatban is alsózsolcai fiatalok
fociznak, akkor miért ne lehetne támogatni mind a 3 csapatot.
Brünner István képviselő testületi tag: Az Alsózsolcai férfi kézilabda csapat a SZEPA fúzió
miatt ment tönkre. A focisták is azt mondták nem akarnak a SZEPA-val együtt dolgozni.
Ennek csak van valami oka.
Zsiros Sándorné polgármester: Az Alsózsolcai férfi kézilabda feloszlott, így jött létre a
SZEPA-val a fúzió, hogy megmaradjon a sport Alsózsolcán. A fiatalok lelkesen járnak
bekapcsolódtak a bajnokságba. Kérte ne zárják ki a támogatásból. Nem biztos, hogy a
SZEPA-ból a fiatalok átmennek a másik csapatba. Javasolja, támogassák mind a két csapatot.
Nincs a sport ellen, nem kellene belőle politikát csinálni.
Csöbör Katalin alpolgármester: Kérte támogassák az Alsózsolcai KSC-t, a szervezet
hitelesen működött eddig is, a szükséges papírokat behozza.
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Fodor Ákos képviselő testületi tag: A két csapat rivalizál egymással, mindegy ki áll a
csapatok mögött az a lényeg a fiataloknak, hogy focizzanak. A SZEPA labdarúgásra szánt
támogatást adják oda az Alsózsolcai KSC-nek.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem az a döntő ki vezeti a klubot. A labdarúgók is már
beneveztek, javasolta támogassák mindkét szervezetet.
Ráki István képviselő testületi tag: 1-2 millió forintot, ha odaadnak meg kell nézni mire
használják fel a bajnokság közepén, nehogy kiderüljön nincs tovább a folytatáshoz pénz.
1 csapatot kell véleménye szerint támogatni, de a mögé komolyan oda kell állni.
Zsiros Sándorné polgármester: Két külön csapat is működhet. 1 nagypályás csapat
kialakítására kell törekedni. A 2 kis csapat maradhat.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: A kispályás bajnokságnak vége mire a nagypályás
kezdődik. Rivalizálás lenne.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az 1 millió forint támogatás kevés, több támogatásra van
szükség a KSC működéséhez.
Zsiros Sándorné polgármester: 1 nagy pályás csapatara kell törekedni,h a 2 kis pályás van,
akkor van rivalizálás.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Átigazolhatnak a másik csapathoz, a fiataloknak az a
lényeg, hogy focizzanak. 2 csapat támogatásának nincs értelme. Támogassák a Szepa
kézilabda szakosztályát és az Alsózsolcai KSC labdarúgó szakosztályát.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Szivárvány Vegyeskar részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Szivárvány Vegyeskar
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szivárvány Vegyeskar részére 300 ezer forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Ritmus Táncegyüttes részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Ritmus Táncegyüttes
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ritmus Táncegyüttes részére 300 ezer forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai Nyugdíjas
Klub támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: A Polgárőrség támogatására 480 ezer forint támogatást
javasol, mert már eddig is kaptak 180 ezer forintot támogatásként, a Polgárőr Szövetségtől
szintén részesülnek támogatásban és a TÁMOP pályázat keretében újabb 500 ezer forint
támogatást kapnak. Kérte szavazzon a testület az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület részére javasolt 480 ezer forint támogatást odaítéléséről.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére javasolt 1 millió forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatásról

Alsózsolca Város Önkormányzatának KépviselőTestülete az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület részére 1 millió forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a SZEPA Alsózsolca Kézilabda
SE részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2013.(IV.25.) Kt. határozata a SZEPA Alsózsolca
Kézilabda SE támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a SZEPA Alsózsolca Kézilabda SE részére 300
ezer forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület SZEPA Alsózsolca Kézilabda SE
labdarúgó szakosztálya részére javasolt 1 millió forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 5 nem szavazattal az alábbi a javaslatot nem támogatta.:
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Asztalitenisz SE
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Asztalitenisz SE támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Szemünk Fénye Alapítvány
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Szemünk Fénye
Alapítvány támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szemünk Fénye Alapítvány részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Szilágyi László képviselő bejelentette érintettséget az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesülettel kapcsolatban.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület részére javasolt 200 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Összefogással
Alsózsolcáért Egyesület támogatásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület
részére 300 ezer forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Lurkó Alapítvány részére
javasolt 123.500,- forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Lurkó Alapítvány
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lurkó Alapítvány részére 123.500.- forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
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meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Kézilabda SC
részére javasolt 2 millió forint támogatást odaítéléséről.
Csöbör Katalin alpolgármester bejelentette érintettséget az Alsózsolcai Kézilabda SC-vel
kapcsolatban.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai Kézilabda
SC támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Kézilabda SC részére 2 millió
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Vay Miklós Egyesület részére
javasolt 200 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 2 igen 4 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Vay Miklós Egyesület részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Vay Miklós Egyesület
támogatásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vay Miklós Egyesület részére 300 ezer forint
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támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a
pénzügyi bizottság támogatásra javasolta, azzal, hogy azt kizárólag működési célokra
fordíthatja, eszközöket, berendezéseket vásárolhat belőle.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről, azzal, hogy azt csak
működési célokra fordíthatja.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 300
ezer forint támogatást nyújt, azzal, hogy azt az
önkormányzat kizárólag működési célokra használhatja fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 13.

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy a Közösségi Ház előleg biztosítására benyújtott
kérelmét vegyék napirendre. Az előleg biztosítására a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca Városában című pályázathoz van
szükség.
Minden pályázat utó finanszírozott, ezért ahhoz előleg biztosítása szükséges. Kérte a testületet
biztosítson a pályázathoz 5 millió forint előleget.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Közösségi Ház
kérelmének napirendre vételéről és előleg biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete napirendre veszi a Közösségi Ház előleg kérelmét
és biztosítja számára a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés
Alsózsolca Városában című pályázat megvalósításához
szükséges 5 M Ft előleget.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

11./ Sportpálya használata
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy egy állandó alkalomra biztosítsák a sport
klub részére a sportpálya használatát ingyenesen. Korlátlanul nem lehet használatba adni,
mert rendezvényekre és az iskola használatára rendelkezésre kell bocsájtani. A használatot
beosztással lehet megoldani. Márciusban lehengerelték a sportpályát és a fűnyírás is
folyamatban van. A mai napfolyamán nem tudják megoldani, mert a kompháznál végzik a
fűnyírást rendezvény miatt, de hamarosan meg lesz oldva.
Ha a nagypályás foci beindul, akkor nagyobb odafigyelést fog kapni a sportpálya. A pálya
beosztása miatt egyeztetni kell a sportcsarnok vezetésével. Javasolja, hogy az ingyenes
használatba vételt engedélyezzék a másik labdarúgó csapat és az asztalitenisz részére is.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Hány öltöző van a labdarúgóknak? Egyszerre két
csapat tud öltözni, van elég öltözőszekrény?
Zsiros Sándorné polgármester: 4 öltöző van egyeztetni kell a vezetéssel a használatról.
Támogatni kell a csapatokat a szükséges egyeztetések mellett biztosítani lehet számukra a
sportpályát.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem csak a sportpályát kellene biztosítani, hanem rossz idő
esetén a sportcsarnokot is.
Zsiros Sándorné polgármester: Igen lehet használni, csak beosztás kérdése. Kérte
szavazzon a testület arról, hogy a sportpályát és a sportcsarnokot ingyenes a rendelkezésére
bocsájtja-e az Alsózsolcai Kézilabda SC, a SZEPA Alsózsolca kézilabda Sport Egyesület és
az Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére az edzések és a mérkőzések idejére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Sportpálya és a
Sportcsarnok ingyenes igénybevételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sportpálya és a Sportcsarnok használatát
ingyenes biztosítja az Alsózsolcai Kézilabda SC, a
SZEPA Alsózsolca kézilabda Sport Egyesület és az
Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére az edzések és a
mérkőzések idejére azzal, hogy az egyesület képviselője
egyeztet a Közösségi Ház vezetőjével az időpontokról.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: Az időskorúak napközi otthona a Gondozási Központ
beruházásának az idejére a Közösségi Házba költözik.
A Közúttal közösen megtörtént a gyalogátkelők ügyében a bejárás, nincs akadálya a
megvalósításnak, a tervezést és az ajánlatok beszerzését el lehet kezdeni.
Szintén folyik az egyeztetés a posta parkoló ügyében.
A méhnyakrák elleni védőoltás megszervezése a 15 éves korosztály részére az előző testületi
ülésen született döntésnek megfelelően folyamatban van.
A TÁMOP pályázat kapcsán folynak az egyeztetések.
A Leader Vidék fejlesztési pályázatról már korábban beszéltek, átküldik az anyagot és ha lesz
konkrétum a pályázattal kapcsolatban, akkor majd beszélnek róla.
Az útfelújítás folyamata elkezdődött, megkezdték az ajánlatok bekérését. A jövő héten indul a
munkálat a Kassai úttal.
A Benedek tagiskola pályázata nem nyert az tartalék listára tették.
A címer kifaragása ügyében 3 fafaragóval vették fel a kapcsolatot. 1 fafaragótól írásos
vélemény érkezett ennek kapcsán.
A Tájház tető felújítására eddig 2 ajánlat érkezett, még várnak egy ajánlatra.
A térfigyelő kamerák felszerelése az ÉMÁSZ-nál hosszabb időt vesz igénybe, 4 kamera már
működik. Minden kamerára külön áramvételezési engedélyt kell kérni, nem lehet egyben,
csak külön mind a 13 kamerára.
A kóbor kutyák befogás folyamatosan zajlik, a számuk csökken. Kb: 80 eb került már
befogásra, a jövő héten ismét lesz befogás.
Csöbör Katalin alpolgármester: Megköszönte a testületnek a labdarúgás támogatását. Örül,
hogy a székely zászló kitűzése megtörtént a Hivatalra, Tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy a Herman Ottó Általános Iskola a Református Egyház fenntartásába kerül, ezáltal
kötelezővé válik az iskolában a hitoktatás.
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Zsiros Sándorné polgármester: Bízik benne, hogy a szülők támogatják a fenntartó
megváltozását, bár még az egyházi fenntartásba kerülésről nem kaptak hivatalos értesítést.
Csak akkor kerül az egyház fenntartásába, ha a szülők 40 %-a támogatja.
Brünner István képviselő-testületi tag: A szülők nevében köszöni, minőségi változást fog
hozni az iskola életében. Kéri a Városüzemeltetést, hogy rendszeresen takarítsák a vízelvezető
árkokat és a Fekete István úton kialakított árkot szüntessék meg, mert az nehezen észrevehető,
veszélyes.
Szilágyi László képviselő-testületi tag:Írásba foglalt hozzászólást nyújtott be, melyet kért a
jegyzőkönyvhöz mellékelni, majd az abban foglaltakról tájékoztatta a képviselő-testületet.
A képviselő-testületi ülésen kiosztott előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú mellékletét
képezi.
Kifogást emelt, mert a 2/2013. számú jegyzőkönyv nincs a honlapon.
Kifogásolta, hogy a Szociális Városrehabilitációs pályázatot még mindig nem bocsátották a
képviselők rendelkezésére.
Ugyancsak kifogásolta, hogy a legutóbbi ülésen Fodor Ákos személyesen lett említve és nem
kapott lehetőséget válaszra, holott az SZMSZ-ben rögzítve van, hogyha vita közben a
képviselő személyét érintő felszólalásra kíván válaszolni soron kívül szót kérhet.
A február 7-ei ülésre készített a Szociális célú Városrehabilitáció pályázattal kapcsolatos
előterjesztés szerint a benyújtási határidő 2013. február 15. A korábban felsorolt Polgárőrség
és a temető előtti terület kikerült a pályázatból, ami még elfogadható hiszem az utolsó
pillanatban is derülhetnek ki olyan feltételek, amelyek miatt a pályázat tartalmát változtatni
kell. A polgármester táblázatban tájékoztatta testületet, hogy pályázatot hirdetet és eldöntötte
a 3 ajánlat közül ki lesz a pályázatíró. Ő maga döntött a nyertest illetően.
A 2013. február 14-ei ülésen elhangzott, hogy a Projment kft. készíti a pályázatot, holott a
képviselő testület még nem adott felhatalmazást a pályázat benyújtására. 2013. február 15-én
megtörtént a pályázat benyújtása, amit egyik képviselő sem látott. Kifogással élt, hogy miként
végezhette a polgármester a lebonyolítást, ha nem volt arra fedezet, hiszen a költségvetést
csak akkor 2013. február 7-én fogadták el. A válasz erre az volt, hogy nem kötöttek
szerződést, majd a későbbi testületi ülésen elhangzott, hogy a pályázat írására 0 forintos
szerződést kötöttek. Hiánypótlást írtak ki a pályázat kapcsán. A 2013. március 19-ei ülés
határozatképtelenség miatt elmaradt. A 2013. március 20-ai ülésen derült ki, hogy a
pályázatban a Nők Közéleti Szerepvállalását Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány szerepel
konzorciumi tagként. Nagy vitát váltott az ki, hogy ezt az alapítványt vegyék ki a pályázatból
és helyette a Vay Egyesület kerüljön be konzorciumi tagként. Elhangzott, hogy ezen az
alapítványon keresztül kaphatják meg a helyi alapítványok a támogatásokat, ugyancsak itt
hangzott el, hogy ha a pályázat 2 millió forintot engedne elszámolni, akkor csak annyit, kérne
az alapítvány.
A pályázatíró pénzhez csak úgy juthat, ha a megbízó számlát állít ki. A beadványban a
pályázat írói díjként 0 Ft szerepel. A soft elemekre szánt pénz lényegében marad náluk. Nem
ernyő szervezet, mint ahogyan az elhangzott hanem zsák szervezet, aki a testület
megkerülésével a pályázatírói díjat testesíti meg, belenyúl abba, ami Alsózsolcát illeti meg
program bonyolításra. Felelősség terheli a testületet a döntésért, ezt tisztázni kell. Az Integrált
Város fejlesztési stratégiát, a sport koncepciót és a parkoló koncepciót a testületi ülést
megelőző napon kapták meg a képviselők, nem lehetett ilyen rövid idő alatt áttekinteni. Az
egész egy összeollózott anyag, sok hiba van benne, ilyenek szerepelnek, hogy a Sportcsarnok
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5 éves, a Baumit letelepül Alsózsolcára, ezek 2007-es történtek. A polgármester magyarázza
meg hogyan köthetett ilyen alkut! A 17,8 millió forintos összegből részesül a polgármester is?
Adózás nélkül veszik ki a pénzt a pályázatból.
Zsiros Sándorné polgármester: 4-6 %-os sikerdíjért írnak pályázatot, ha ezt a díjat a testület
jóváhagyja, 14-18 millió forintot kell a pályázatírásért kifizetni, akkor is ha nem nyer a
pályázat. Ez a gyakorlat. A Pojment menedzsmentként kéri a pályázat megvalósulásakor a
díjat. Konzorciumi partner az Alapítvány. 15 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésekre.
A lehető legjobban járt el, tiszta a lelkiismerete. Voltak problémák az utolsó pillanatig
változtatni kellett rajta. Megszavazta a testület.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem volt jelen az ülésen.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nagy volumenű pályázat, jól megírt, nagy kár lenne, ha
Alsózsolca kimaradna belőle. Voltak aggályai neki is a pályázattal, de megbeszélték az
ülésen. Ha sikeres a pályázat mindenkit megelégedéssel tölt majd el.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Köszöni az észrevételt, valóban nem látható a
jegyzőkönyv a honlapon, de intézkedett és még az ülés ideje alatt a jegyzőkönyv feltöltésre
kerül.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Fodor Ákos miért nem kapott lehetőséget válaszra?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Volt már ülés korábban is , de nem jelezte hogy
válaszolni kíván.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nyilvánosan lett megszólítva, nyilvános válaszra kell
lehetőséget adni.
Zsiros Sándorné polgármester: Ő sem kapott lehetőséget az újságban válaszra a
pocskondiázó írással kapcsolatban. A 3 képviselő önálló lapjában, amiben folyamatosan
kritizálják.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nincs kapcsolat az újság és a közvetítés között. A
Városrehabilitációval kapcsolatos felvetésre nem kapott választ.
Zsiros Sándorné polgármester: 15 napon belül írásban válaszol a felvetésekre. A pályázati
anyag megjött bele lehet tekinteni, volt már aki élt a lehetőséggel. A pályázatnak be kellett
mennie. A pályázatírókkal át lehet beszélni a pályázatot és meg lehet tenni a módosításokat.
Eljöhetett volna a Hivatalba és lehetett volna beszélni róla , nem volt javaslat csak képviselő
asszony kereste meg a pályázatba való betekintés végett.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem a pályázat a probléma, hanem az Alapítvány.
Zsiros Sándorné polgármester: A testületi ülésen is elmondhatta volna, de nem jött el. A
Vay Egyesületben nincs olyan ember, aki meg tudta volna írni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 17,8 millió forint van nevesítve benne, a pályázat
írói díj miatt mi nem valósul meg? Törvénytelen.
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Zsiros Sándorné polgármester: Munkát kap benne, ezért csinálja meg legálisan.
Visszautasítja, hogy a képviselő testületi döntés szabálytalan.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Késve kapta meg az anyagot, nem tudta magát
átrágni rajta, úgy kellett róla dönteni, hogy elfogadja-e vagy nem.
Brünner István képviselő-testületi tag: Nagy harc volt, hogy a helyi szervezet kapja meg.
Felolvasta az Alapítvány elnökének a bemutatkozását a facebook oldalról, más információt
nem talált az Alapítványról. A problémák feltárása nem személyes támadás. Minek tegyenek
javaslatot sokszor tettek már és azok le lettek seperve az asztalról. Joga van kiadni a Krónikát
és amíg képviselő lesz ki is fogják adni. A pályázat anyaga 360 oldal. Az első ülésre nem volt
még meg az anyag, ami határozatképtelenség miatt lemaradt. A második ülés már
határozatképes volt de előző nap kapták meg az anyagot, amiről a pénzügyi bizottság elnöke
is kijelentette, hogy nem olvasta el.
Zsiros Sándorné polgármester: Megvitatták már.
Brünner István képviselő-testületi tag: A nyilvánosságra tartozik.
Zsiros Sándorné polgármester: Azt az anyagot a hibáival is elfogadták már és a hibákat
kijavítják, szükség esetén módosítják, változtatnak rajta. Várta a javaslatokat, hogy mondják
el és javítsák az esetleges hibákat. Meg tehetett volna a testület hogy nem fogadja el. Volt már
olyan, amivel nem értett egyet, de a testület elfogadta és Ő tudomásul vette a testület döntését,
ilyen volt például a székely zászló kitűzése, a testület megszavazta és már az nap a falon volt
a zászlótartó. Ha kétségük van nem kell elfogadni.
Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 58 perckor bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető
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8/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2013. április 25-én 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fodor Ákos, Ráki István
Szilágyi László képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő
képviselők száma 5 fő)
Az ülésre meghívó kapott: Észak Magyarország Szerkesztősége, Bukszár Zsolt r. őrnagy
Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal
Lászlóné igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető,
Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Oroszné Verba Julianna
Gondozási Központ vezető, Vig Györgyné, Kosárkó Istvánné, Erdei-Nagy László a
Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja, Orbán Istvánné, Magos József a Pénzügyi Bizottság
tagja, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Flaskó Endréné gazdasági vezető, Somodi Lászlóné
könyvelő
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Fazekasné Baksi
Piroska Fekete István Óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető,
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Flaskó Endréné gazdasági vezető, Somodi
Lászlóné könyvelő
Távolmaradását jelezte: Tóth J. Sándor, Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag
A jelenléti íveket a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag és az Önkormányzat
megbízásából a Blende Info munkatársa.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és
Győrffi Dezső könyvvizsgálót. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a Sportpálya
használatával kapcsolatos utólag kiküldött előterjesztéssel, valamint a Gondozási Központ
által elkészített Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára vonatkozó
előterjesztéssel.
Kérte szavazzon a testület a Sportpálya használatával kapcsolatos előterjesztés és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára vonatkozó előterjesztés
napirendre vételéről.
A meghívót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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57/2013.(IV.25.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felveszi a napirendi pontok közé:
- a Sportpálya használatával kapcsolatos napirendi pontot és
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programjára vonatkozó napirendi pontot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy dönt a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról úgy, hogy azt az Ügyrendi 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
58/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára
vonatkozó döntésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Elfogadta, hogy dönt a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programjáról úgy, hogy azt az Ügyrendi
Bizottság nem tárgyalta.
Felelős: polgármester
Határidő: 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:
Napirend:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a közoktatási
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intézményekben végzett átfogó ellenőrzést
Előadó: polgármester
4./ Költségvetési koncepció
Előadó: polgármester
5./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: polgármester
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
7./ Gondozási Központ Alapító okiratának a módosítása
Előadó: jegyző
8./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja
Előadó: jegyző
9./ Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés módosítása
Előadó: polgármester
10./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Előadó: polgármester
11./ Sportpálya használata
Előadó: polgármester
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A jelentést a testület 5 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4,5,6,7 számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Felkérte Győrffi Dezső könyvvizsgálót értékelje a
beszámolót.
Győrffi Dezső könyvvizsgáló: A beszámolót részletesnek és alaposnak tartja, kiegészíteni
valója a beszámolóval kapcsolatban nincs.

3

Zsiros Sándorné polgármester: Az előírásoknak megfelelően lett elkészítve.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett,
így kérte szavazzon a testület Alsózsolca Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló 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
59/2013.(IV.25.) Kt. határozata Alsózsolca Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta Alsózsolca Város Önkormányzata
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmaz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az intézményeknél jelentkező pénzmaradvány
elvonását és átvezetését javasolja az önkormányzathoz. Két intézménynél jelentkezik
feladattal terhelt pénzmaradvány a többi intézménynél nincs feladattal terhelve, ennek
megfelelően a költségvetést a későbbiekben módosítani szükséges.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a feladattal nem terhelt
pénzmaradvány intézményektől történő elvonásáról és annak áttételéről az önkormányzathoz
úgy, hogy elvonásra kerül:
-

Fekete István Óvoda és Bölcsödétől: 203 E Ft,
Herman Ottó Ált. Iskola és Műv.okt.Intézmény: 439 E Ft,
Közösségi Ház és Könyvtártól: 726 E Ft,
Gondozási Központtól: 935 E FT,
Városüzemeltetéstől: 1.311 E Ft,
Polgármesteri Hivataltól: 328 E Ft.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2013.(IV.25.)
Kt.
határozata
a
2012.
évi
pénzmaradványról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2012. évi pénzmaradvány
feladattal nem terhelt részét az intézményektől elvonják
és azt az önkormányzathoz átvezetik az alábbiak szerint:
-

Fekete István Óvoda és Bölcsödétől: 203 E Ft,
Herman Ottó Ált. Iskola és Műv. Okt. Intézménytől: 439
E Ft,
- Közösségi Ház és Könyvtártól: 726 E Ft,
- Gondozási Központtól: 935 E FT,
- Városüzemeltetéstől: 1.311 E Ft,
- Polgármesteri Hivataltól: 328 E Ft
kerül elvonásra.
A költségvetésben az ebből adódó különbözet a következő
2013. évi költségvetés módosításkor kerül átvezetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet, hogy támogassák a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.
A testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2013.(IV.26.) önkormányzati
rendeletét, mely a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte fogadja el a testület a Könyvvizsgálói jelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013.(IV.25.) Kt. határozata a könyvvizsgálói
jelentésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
elfogadta a könyvvizsgálói jelentést, Alsózsolca Városi
Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének
és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról címmel.
A jelentést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a
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közoktatási intézményekben végzett átfogó ellenőrzést
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8,9 számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A belső ellenőrzési jelentés a 2012. ében végzett belső
ellenőr által készített a Kistérségi és a saját ellenőrzést is tartalmazza.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a belső ellenőrzési
beszámolót és javasolja a testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el a 2012. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013.(IV.25.) Kt. határozata a 2012. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót.
A beszámolót a jegyzőkönyv 9. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Költségvetési koncepció
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabály változás miatt a 2014. évi koncepciót április 30ig el kell fogadtatni, ez az időpont korábban november volt, akkor is nehéz volt előre
megtervezni, így még nehezebb. Szükség esetén módosítási javaslatokat lehet benyújtani. A
koncepció általános célokat fogalmaz meg.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a 2014. évi koncepciót és
javasolja a testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el a 2014. évi költségvetési
koncepciót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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63/2013.(IV.25.) Kt. határozata a 2014. évi költségvetési
koncepcióról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót.
A koncepciót a jegyzőkönyv 10. számú melléklete
tartalmazta.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.
5./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11, 12. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Nehéz megmondani előre, hogy milyen változások vannak
az önkormányzati tevékenységben, ebben is általános célok vannak megfogalmazva.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervet és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2013.(IV.25.) Kt. határozata az önkormányzat középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről.
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét.
A vagyongazdálkodási tervet a jegyzőkönyv 12. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Központi konyha közbeszerzése lejár az idén, ezért
szükséges itt az eljárást újra lefolytatni. Az idősek napközi otthonának a bővítése tárgyában és
a TÁMOP Innovatív kezdeményezések pályázat tárgyában van szükség közbeszerzési eljárás
lefolytatására.
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Brünner István kiment a teremből 8 óra 13 perckor.
Zsiros Sándorné polgármester: Felfüggesztette a képviselő-testületi ülést
határozatképtelenség miatt, a jelenlévő képviselők száma 4 fő.
Brünner István visszajött a terembe 8 óra 15 perckor.
A testület jelenlévő tagjainak száma 5 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Elrendelte az ülés folytatását.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet szavazzon a közbeszerzési terv
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
65/2013.(IV.25.) Kt. határozata közbeszerzési tervről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a közbeszerzési tervet az alábbiak
szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzata Közbeszerzési terv 2013. évre
Egyszerű közbeszerzési eljárások:
Ajánlatkérő: Alsózsolca Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás
tárgya:

Idősek napközi
otthonának bővítése,
felújítása
TÁMOP- TÁMOP2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív
kezdeményezések,
kapcsolatépítés
Alsózsolca városában
pályázat elemeinek
beszerzése

Eljárás
fajtája:

Cím: 3571 Alsózsolca

Tárgya jellege
ill. kategória:

Eljárás tervezett
kezdése:

Meghívásos Építési beruházás

2012. szeptember
(áthúzódó)

Meghívásos Szolgáltatás, áru
beszerzés, építési
beruházás

2013. április
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Közbeszerzés
becsült értéke (eFt)
netto
brutto
38.000

48.000

44.500

Uniós közbeszerzési eljárások:
Központi Konyha élelmiszer beszerzései

Uniós
eljárás

árubeszerzés

2013.05.

60.000

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 16 perckor megérkezett.
A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
7./ Gondozási Központ Alapító okiratának a módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14, 15, 16. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzanak az alapító okirat 15. számú melléklet
szerinti módosításáról, úgyhogy azt az ügyrendi bizottság határozatképtelenség miatt nem
tárgyalta meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2013.(IV.25.) Kt. határozata az alapító okirat
módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Gondozási Központ Alapító okiratának
módosítását úgy, hogy azt az ügyrendi bizottság nem
tárgyalta meg.
Az Alapító okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv
15. számú mellékletétben található.
Az Alapító okirat a jegyzőkönyv 16. számú mellékletétben
található.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 1.
8./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: A szakmai program melléklete a
kötelezően előírt mellékleteket tartalmazz. Az elméleti része 52 oldal, melyen kisebb
módosításokat kellett elvégezni.
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76.000

Zsiros Sándorné polgármester: Kellő alapossággal elkészített program, sokat dolgoztak
rajta. Kérte szavazzanak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programját.
A Szakmai Program a jegyzőkönyv 17. számú
mellékletében található.
Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezetője
Határidő: 2013. július 1.
9./ Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Borsodvíz Zrt. a vízközmű vagyont visszaadta az
önkormányzatoknak, a működtetésre a szolgáltató jogosult. A működtetésért a nettó árbevétel
5 %-át fizeti bérleti díjként, ami a jogszabályi előírások alapján a rendszer karbantartására
lehet csak fordítani.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra a módosítást.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Borsodvíz Zrt. bérleti
szerződés módosítását fogadja el.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2013.(IV.25.) Kt. határozata Borsodvíz Zrt. bérleti
szerződés módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés
módosítására tett javaslatát, azzal hogy a bérleti szerződés
módosul a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kiegészítéssel,
a fennálló üzemeltetési szerződés mellett illetve annak
fenntartásával.
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A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 10.
10./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: 13 szervezet nyújtotta be az igényét a támogatásra. Az
elkészített táblázat tartalmazza, ki milyen összegű támogatást igényelt. Az kért összeg
összesen 15.786.304.-Ft.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság javaslata a támogatások odaítélésre a
következő:
- a Szivárvány Vegyeskar 300 ezer forint,
- a Ritmus Táncegyüttes 300 ezer forint,
- az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub 300 ezer forint,
- Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 480 ezer forint,
- SZEPA kézilabda szakosztály 1 millió forint,
- SZEPA labdarúgó szakosztály 1 millió forint,
- Asztalitenisz SE 300 ezer forint,
- Szemünk Fénye Alapítvány 300ezer forint,
- Összefogással Alsózsolcáért Egyesület 200 ezer forint,
- Lurkó Alapítvány 123.500 forint,
- Vay Miklós Egyesület 200 ezer forint,
- Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300 ezer forint
támogatást kapjon.
Az Alsózsolcai Kézilabda SC kérelmét ne támogassa a testület, addig, amíg a papírjait nem
rendezi, a 2. félévben nyújtsa be ismét támogatási kérelmét a rendezett iratokkal.
Zsiros Sándorné polgármester: Egyetért azzal, hogy az Alsózsolcai Kézilabda SC kérelmét
ne támogassa a testület az engedélyek rendbetételéig. A Vay és az Összefogással
Alsózsolcáért egyesület támogatását csökkentsék le a kért támogatáshoz képpest, mert azok
nem tartalmaznak konkrét elképzelést a támogatások felhasználásáról.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az Alsózsolcai KSC papírjai nem szorulnak tisztázásra,
azok rendben vannak, Ő az elnöke. Elnökségi váltás történt csak, ettől a szervezet működés
képes.
Zsiros Sándorné polgármester: A bemutatott iratok szerint 3 különböző személy van
elnökként megjelölve, tehát nincs rendben. Javasolta, hogy az ülés után beszéljék meg, azt,
hogy miért nincs rendben.
Csöbör Katalin alpolgármester: Itt is megtárgyalhatják.
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Zsiros Sándorné polgármester: Néhány tagot megkérdeztek ezzel kapcsolatban, aki nem
tudtak róla, hogy lett volna közgyűlés, ahol erről döntés született. A tagok tudomása szerint
egy korábbi közgyűlésen Dr. Mádai Ákos lemondott az elnöki tisztségéről. A közgyűlésre,
ahol döntöttek az elnök személyéről mindenkit meg kellett volna hívni.
Csöbör Katalin alpolgármester: A közgyűlés meg volt tartva 1 éve, ahol az elnök lemondott
és Őt kérték fel, hogy vállalja az elnöki tisztséget. Tudatosan minden tagnak megküldték a
közgyűlés meghívóját, de nem vett részt rajta minden meghívott.
A támogatások odaítélésére tett javaslatot jónak tartja 1-2 módosítási javaslata van csak.
Javasolja, hogy az Alsózsolcai KSC kapja meg a kért 4.262.804.-Ft támogatást, a SZEPA a
kézilabdára kapjon kevesebb támogatást a kértnél és a labdarúgásra ne kapjon semmit.
Zsiros Sándorné polgármester: Beszélt Dr. Mádai Ákossal, szabálytalan volt az elnök
választás nem volt közgyűlés. Magos József pénzügyi bizottsági tag sem tudott arról, hogy
lett volna közgyűlés. Más taggal is beszéltek, aki szintén nem tudott a közgyűlésről. A
szervezet a kérelemhez nem csatolta a szükséges mellékleteket ezért hiánypótlást kért tőlük. A
kérelmen a szervezet képviselőjeként Dr. Mádai Ákos aláírása szerepel, az Alapszabályzatban
Csöbör Katalin szerepel elnökként, az utólag bemutatott Bírósági bejegyzésen Szalai Zsolt
szerepel elnökként, ezt tisztázni kell.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem vonhatja a polgármester kétségbe a jogszerűséget.
Zsiros Sándorné polgármester: Felelősséggel kell dönteni.
Ráki István képviselő testületi tag: Nem vizsgálódhat a szervezetről. Az elbíráló határozat a
döntő.
Csöbör Katalin elhagyta a termet 8 óra 31 perckor.
A jelen lévő képviselők száma 5 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Az tény, hogy a benyújtott 3 dokumentumon 3 különböző
aláírás szerepel.
Ráki István képviselő testületi tag: Régóta nem működött a sport Alsózsolcán, ez tény. Nem
a papírt kell nézni. Az a javaslata, oda kell adni a kért támogatást a helyi szervezetnek. Több
ülés volt, ahol más vélemények hangzottak el a sporttal kapcsolatban. A polgármester
felelősség, ha nem valósul meg az a program, amit ígért. A KSC-nek Alsózsolcai vezetője van
Alsózsolcai telephelye. Javaslata, hogy a SZEPA kapjon 300 ezer forint támogatást, idegen
bejegyzésű hely. Csak Alsózsolcai szervezetet tud támogatni. Maguk is meg tudják a sport
helyzetét oldani a településen. A SZEPA-nak nincs olyan beadványa, ami lefedné a kért 8-9
millió forint támogatást. Részletesen le kellene írni hová kerül a pénz. Nem lát szakmai
leírást.
Zsiros Sándorné polgármester: Csúsztatás, nem akar 8 millió forint támogatást adni. Nem
csak a polgármester felelőssége, ha nem valósul meg a programja, azt a képviselő-testület
fogadja el, ha nem találták megfelelőnek, akkor nem kellett volna elfogadni.
A SZEPA beadta a kérelmét a kezdetekkor. A sport helyzetének áttekintését Fáklya Tiborné
képviselő asszonnyal együtt Ő mérte fel a településen. A kézilabda azért nem szűnt meg a
településen, mert a SZEPA felvállalta. Semmi nem zárja azt ki, hogy 2 csapatot
támogassanak. A SZEPA-t az Alsózsolcai fiatalok keresték meg. Javasolja, legyen két csapat
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és majd az idő eldönti, hogy melyik működik tovább. Az SZEPA bejegyeztette telephelyként
Alsózsolcát.
Ráki István képviselő testületi tag: Úgy értette, hogy nem Ő a felelős, hogy nem az Ő
programja valósult meg. Nem kellene dobálózni a felelősséggel.
Brünner István képviselő testületi tag: A törvényességet nem lehet megállapítani ha nem
tudják ki volt ott a közgyűlésen, nem törhetnek pálcát a szervezet felett. Javasolta, hogy
szavazzanak meg egy összeget támogatásként, és ha rendeződnek a papírok, akkor kapja meg
a KSC a támogatást. A Polgárőrség támogatására tett javaslat előtt értetlenül áll, a javaslata,
kapja meg a Polgárőrség az 1 millió forint támogatást. Nem érti, hogy a Vay Miklós és az
Összefogással Alsózsolcáért Egyesületnek miért csak 200-200 ezer forint támogatást adnak.
A javaslata kapják meg a kért 300-300 ezer forint támogatást. Az Alsózsolcai Kézilabda SCnek 2 millió forint támogatást javasol, amit csak akkor kapjon meg, ha rendben lesznek a
papírjai. A SZEPA kézilabda szakosztálynak 300 ezer forint támogatást javasol.
Szilágyi László képviselő testületi tag: Csatlakozik Brünner István képviselő javaslatához.
Az Összefogás Alsózsolcáért Egyesület és a Vay Miklós Egyesület javaslata szerint kapja
meg a kért 300-300 ezer forint támogatást.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Dühítőnek tartja, hogy a sport ilyen problémát jelent,
hogy belemennek abba, hogy a papírok rendben vannak-e vagy nem. Véleménye szerint nem
az a probléma hogy támogatást kérnek, hanem az, hogy Ők a szervezet mellett állnak.
Javaslata a SZEPA kézilabda kapjon 1 millió forint támogatást, mert nagyon lelkesek és
lelkesen csinálják, eredményeket érnek el. A SZEPA labdarúgás ne kapjon támogatást, mert
még azt nem csinálták, most kezdték el, azt csinálja helyi szervezet. Javaslata tehát, hogy a
SZEPA kézilabda kapjon 1 millió forint támogatást, az Alsózsolcai KSC 2 millió forint
támogatást, ha a papírjai rendeződtek.
Zsiros Sándorné polgármester: A SZEPA-t a KSC-sek keresték meg, már működnek, a
támogatási kérelmüket már az induláskor mind a két klub beadta, kialakultak a csapatok, a
fiatalok hozzájuk mennek. A korábbi a benyújtási határidő meghosszabbítására tett javaslaton
felbuzdulva létrehoztak egy új csapatot. A „Vacsutik” keresték meg korábban a labdarúgás
megszervezése miatt a SZEPA-t, majd visszakoztak. Abban a csapatban is alsózsolcai fiatalok
fociznak, akkor miért ne lehetne támogatni mind a 3 csapatot.
Brünner István képviselő testületi tag: Az Alsózsolcai férfi kézilabda csapat a SZEPA fúzió
miatt ment tönkre. A focisták is azt mondták nem akarnak a SZEPA-val együtt dolgozni.
Ennek csak van valami oka.
Zsiros Sándorné polgármester: Az Alsózsolcai férfi kézilabda feloszlott, így jött létre a
SZEPA-val a fúzió, hogy megmaradjon a sport Alsózsolcán. A fiatalok lelkesen járnak
bekapcsolódtak a bajnokságba. Kérte ne zárják ki a támogatásból. Nem biztos, hogy a
SZEPA-ból a fiatalok átmennek a másik csapatba. Javasolja, támogassák mind a két csapatot.
Nincs a sport ellen, nem kellene belőle politikát csinálni.
Csöbör Katalin alpolgármester: Kérte támogassák az Alsózsolcai KSC-t, a szervezet
hitelesen működött eddig is, a szükséges papírokat behozza.
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Fodor Ákos képviselő testületi tag: A két csapat rivalizál egymással, mindegy ki áll a
csapatok mögött az a lényeg a fiataloknak, hogy focizzanak. A SZEPA labdarúgásra szánt
támogatást adják oda az Alsózsolcai KSC-nek.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem az a döntő ki vezeti a klubot. A labdarúgók is már
beneveztek, javasolta támogassák mindkét szervezetet.
Ráki István képviselő testületi tag: 1-2 millió forintot, ha odaadnak meg kell nézni mire
használják fel a bajnokság közepén, nehogy kiderüljön nincs tovább a folytatáshoz pénz.
1 csapatot kell véleménye szerint támogatni, de a mögé komolyan oda kell állni.
Zsiros Sándorné polgármester: Két külön csapat is működhet. 1 nagypályás csapat
kialakítására kell törekedni. A 2 kis csapat maradhat.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: A kispályás bajnokságnak vége mire a nagypályás
kezdődik. Rivalizálás lenne.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az 1 millió forint támogatás kevés, több támogatásra van
szükség a KSC működéséhez.
Zsiros Sándorné polgármester: 1 nagy pályás csapatara kell törekedni,h a 2 kis pályás van,
akkor van rivalizálás.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Átigazolhatnak a másik csapathoz, a fiataloknak az a
lényeg, hogy focizzanak. 2 csapat támogatásának nincs értelme. Támogassák a Szepa
kézilabda szakosztályát és az Alsózsolcai KSC labdarúgó szakosztályát.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Szivárvány Vegyeskar részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Szivárvány Vegyeskar
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szivárvány Vegyeskar részére 300 ezer forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Ritmus Táncegyüttes részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Ritmus Táncegyüttes
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ritmus Táncegyüttes részére 300 ezer forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai Nyugdíjas
Klub támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: A Polgárőrség támogatására 480 ezer forint támogatást
javasol, mert már eddig is kaptak 180 ezer forintot támogatásként, a Polgárőr Szövetségtől
szintén részesülnek támogatásban és a TÁMOP pályázat keretében újabb 500 ezer forint
támogatást kapnak. Kérte szavazzon a testület az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület részére javasolt 480 ezer forint támogatást odaítéléséről.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére javasolt 1 millió forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatásról

Alsózsolca Város Önkormányzatának KépviselőTestülete az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület részére 1 millió forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a SZEPA Alsózsolca Kézilabda
SE részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2013.(IV.25.) Kt. határozata a SZEPA Alsózsolca
Kézilabda SE támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a SZEPA Alsózsolca Kézilabda SE részére 300
ezer forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület SZEPA Alsózsolca Kézilabda SE
labdarúgó szakosztálya részére javasolt 1 millió forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 5 nem szavazattal az alábbi a javaslatot nem támogatta.:
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Asztalitenisz SE
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Asztalitenisz SE támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Szemünk Fénye Alapítvány
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Szemünk Fénye
Alapítvány támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szemünk Fénye Alapítvány részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Szilágyi László képviselő bejelentette érintettséget az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesülettel kapcsolatban.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület részére javasolt 200 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Összefogással
Alsózsolcáért Egyesület támogatásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület
részére 300 ezer forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Lurkó Alapítvány részére
javasolt 123.500,- forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Lurkó Alapítvány
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lurkó Alapítvány részére 123.500.- forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
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meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Kézilabda SC
részére javasolt 2 millió forint támogatást odaítéléséről.
Csöbör Katalin alpolgármester bejelentette érintettséget az Alsózsolcai Kézilabda SC-vel
kapcsolatban.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai Kézilabda
SC támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Kézilabda SC részére 2 millió
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Vay Miklós Egyesület részére
javasolt 200 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 2 igen 4 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Vay Miklós Egyesület részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Vay Miklós Egyesület
támogatásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vay Miklós Egyesület részére 300 ezer forint

19

támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a
pénzügyi bizottság támogatásra javasolta, azzal, hogy azt kizárólag működési célokra
fordíthatja, eszközöket, berendezéseket vásárolhat belőle.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről, azzal, hogy azt csak
működési célokra fordíthatja.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 300
ezer forint támogatást nyújt, azzal, hogy azt az
önkormányzat kizárólag működési célokra használhatja fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 13.

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy a Közösségi Ház előleg biztosítására benyújtott
kérelmét vegyék napirendre. Az előleg biztosítására a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca Városában című pályázathoz van
szükség.
Minden pályázat utó finanszírozott, ezért ahhoz előleg biztosítása szükséges. Kérte a testületet
biztosítson a pályázathoz 5 millió forint előleget.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

20

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Közösségi Ház
kérelmének napirendre vételéről és előleg biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete napirendre veszi a Közösségi Ház előleg kérelmét
és biztosítja számára a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés
Alsózsolca Városában című pályázat megvalósításához
szükséges 5 M Ft előleget.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

11./ Sportpálya használata
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy egy állandó alkalomra biztosítsák a sport
klub részére a sportpálya használatát ingyenesen. Korlátlanul nem lehet használatba adni,
mert rendezvényekre és az iskola használatára rendelkezésre kell bocsájtani. A használatot
beosztással lehet megoldani. Márciusban lehengerelték a sportpályát és a fűnyírás is
folyamatban van. A mai napfolyamán nem tudják megoldani, mert a kompháznál végzik a
fűnyírást rendezvény miatt, de hamarosan meg lesz oldva.
Ha a nagypályás foci beindul, akkor nagyobb odafigyelést fog kapni a sportpálya. A pálya
beosztása miatt egyeztetni kell a sportcsarnok vezetésével. Javasolja, hogy az ingyenes
használatba vételt engedélyezzék a másik labdarúgó csapat és az asztalitenisz részére is.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Hány öltöző van a labdarúgóknak? Egyszerre két
csapat tud öltözni, van elég öltözőszekrény?
Zsiros Sándorné polgármester: 4 öltöző van egyeztetni kell a vezetéssel a használatról.
Támogatni kell a csapatokat a szükséges egyeztetések mellett biztosítani lehet számukra a
sportpályát.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem csak a sportpályát kellene biztosítani, hanem rossz idő
esetén a sportcsarnokot is.
Zsiros Sándorné polgármester: Igen lehet használni, csak beosztás kérdése. Kérte
szavazzon a testület arról, hogy a sportpályát és a sportcsarnokot ingyenes a rendelkezésére
bocsájtja-e az Alsózsolcai Kézilabda SC, a SZEPA Alsózsolca kézilabda Sport Egyesület és
az Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére az edzések és a mérkőzések idejére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Sportpálya és a
Sportcsarnok ingyenes igénybevételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sportpálya és a Sportcsarnok használatát
ingyenes biztosítja az Alsózsolcai Kézilabda SC, a
SZEPA Alsózsolca kézilabda Sport Egyesület és az
Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére az edzések és a
mérkőzések idejére azzal, hogy az egyesület képviselője
egyeztet a Közösségi Ház vezetőjével az időpontokról.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: Az időskorúak napközi otthona a Gondozási Központ
beruházásának az idejére a Közösségi Házba költözik.
A Közúttal közösen megtörtént a gyalogátkelők ügyében a bejárás, nincs akadálya a
megvalósításnak, a tervezést és az ajánlatok beszerzését el lehet kezdeni.
Szintén folyik az egyeztetés a posta parkoló ügyében.
A méhnyakrák elleni védőoltás megszervezése a 15 éves korosztály részére az előző testületi
ülésen született döntésnek megfelelően folyamatban van.
A TÁMOP pályázat kapcsán folynak az egyeztetések.
A Leader Vidék fejlesztési pályázatról már korábban beszéltek, átküldik az anyagot és ha lesz
konkrétum a pályázattal kapcsolatban, akkor majd beszélnek róla.
Az útfelújítás folyamata elkezdődött, megkezdték az ajánlatok bekérését. A jövő héten indul a
munkálat a Kassai úttal.
A Benedek tagiskola pályázata nem nyert az tartalék listára tették.
A címer kifaragása ügyében 3 fafaragóval vették fel a kapcsolatot. 1 fafaragótól írásos
vélemény érkezett ennek kapcsán.
A Tájház tető felújítására eddig 2 ajánlat érkezett, még várnak egy ajánlatra.
A térfigyelő kamerák felszerelése az ÉMÁSZ-nál hosszabb időt vesz igénybe, 4 kamera már
működik. Minden kamerára külön áramvételezési engedélyt kell kérni, nem lehet egyben,
csak külön mind a 13 kamerára.
A kóbor kutyák befogás folyamatosan zajlik, a számuk csökken. Kb: 80 eb került már
befogásra, a jövő héten ismét lesz befogás.
Csöbör Katalin alpolgármester: Megköszönte a testületnek a labdarúgás támogatását. Örül,
hogy a székely zászló kitűzése megtörtént a Hivatalra, Tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy a Herman Ottó Általános Iskola a Református Egyház fenntartásába kerül, ezáltal
kötelezővé válik az iskolában a hitoktatás.

22

Zsiros Sándorné polgármester: Bízik benne, hogy a szülők támogatják a fenntartó
megváltozását, bár még az egyházi fenntartásba kerülésről nem kaptak hivatalos értesítést.
Csak akkor kerül az egyház fenntartásába, ha a szülők 40 %-a támogatja.
Brünner István képviselő-testületi tag: A szülők nevében köszöni, minőségi változást fog
hozni az iskola életében. Kéri a Városüzemeltetést, hogy rendszeresen takarítsák a vízelvezető
árkokat és a Fekete István úton kialakított árkot szüntessék meg, mert az nehezen észrevehető,
veszélyes.
Szilágyi László képviselő-testületi tag:Írásba foglalt hozzászólást nyújtott be, melyet kért a
jegyzőkönyvhöz mellékelni, majd az abban foglaltakról tájékoztatta a képviselő-testületet.
A képviselő-testületi ülésen kiosztott előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú mellékletét
képezi.
Kifogást emelt, mert a 2/2013. számú jegyzőkönyv nincs a honlapon.
Kifogásolta, hogy a Szociális Városrehabilitációs pályázatot még mindig nem bocsátották a
képviselők rendelkezésére.
Ugyancsak kifogásolta, hogy a legutóbbi ülésen Fodor Ákos személyesen lett említve és nem
kapott lehetőséget válaszra, holott az SZMSZ-ben rögzítve van, hogyha vita közben a
képviselő személyét érintő felszólalásra kíván válaszolni soron kívül szót kérhet.
A február 7-ei ülésre készített a Szociális célú Városrehabilitáció pályázattal kapcsolatos
előterjesztés szerint a benyújtási határidő 2013. február 15. A korábban felsorolt Polgárőrség
és a temető előtti terület kikerült a pályázatból, ami még elfogadható hiszem az utolsó
pillanatban is derülhetnek ki olyan feltételek, amelyek miatt a pályázat tartalmát változtatni
kell. A polgármester táblázatban tájékoztatta testületet, hogy pályázatot hirdetet és eldöntötte
a 3 ajánlat közül ki lesz a pályázatíró. Ő maga döntött a nyertest illetően.
A 2013. február 14-ei ülésen elhangzott, hogy a Projment kft. készíti a pályázatot, holott a
képviselő testület még nem adott felhatalmazást a pályázat benyújtására. 2013. február 15-én
megtörtént a pályázat benyújtása, amit egyik képviselő sem látott. Kifogással élt, hogy miként
végezhette a polgármester a lebonyolítást, ha nem volt arra fedezet, hiszen a költségvetést
csak akkor 2013. február 7-én fogadták el. A válasz erre az volt, hogy nem kötöttek
szerződést, majd a későbbi testületi ülésen elhangzott, hogy a pályázat írására 0 forintos
szerződést kötöttek. Hiánypótlást írtak ki a pályázat kapcsán. A 2013. március 19-ei ülés
határozatképtelenség miatt elmaradt. A 2013. március 20-ai ülésen derült ki, hogy a
pályázatban a Nők Közéleti Szerepvállalását Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány szerepel
konzorciumi tagként. Nagy vitát váltott az ki, hogy ezt az alapítványt vegyék ki a pályázatból
és helyette a Vay Egyesület kerüljön be konzorciumi tagként. Elhangzott, hogy ezen az
alapítványon keresztül kaphatják meg a helyi alapítványok a támogatásokat, ugyancsak itt
hangzott el, hogy ha a pályázat 2 millió forintot engedne elszámolni, akkor csak annyit, kérne
az alapítvány.
A pályázatíró pénzhez csak úgy juthat, ha a megbízó számlát állít ki. A beadványban a
pályázat írói díjként 0 Ft szerepel. A soft elemekre szánt pénz lényegében marad náluk. Nem
ernyő szervezet, mint ahogyan az elhangzott hanem zsák szervezet, aki a testület
megkerülésével a pályázatírói díjat testesíti meg, belenyúl abba, ami Alsózsolcát illeti meg
program bonyolításra. Felelősség terheli a testületet a döntésért, ezt tisztázni kell. Az Integrált
Város fejlesztési stratégiát, a sport koncepciót és a parkoló koncepciót a testületi ülést
megelőző napon kapták meg a képviselők, nem lehetett ilyen rövid idő alatt áttekinteni. Az
egész egy összeollózott anyag, sok hiba van benne, ilyenek szerepelnek, hogy a Sportcsarnok
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5 éves, a Baumit letelepül Alsózsolcára, ezek 2007-es történtek. A polgármester magyarázza
meg hogyan köthetett ilyen alkut! A 17,8 millió forintos összegből részesül a polgármester is?
Adózás nélkül veszik ki a pénzt a pályázatból.
Zsiros Sándorné polgármester: 4-6 %-os sikerdíjért írnak pályázatot, ha ezt a díjat a testület
jóváhagyja, 14-18 millió forintot kell a pályázatírásért kifizetni, akkor is ha nem nyer a
pályázat. Ez a gyakorlat. A Pojment menedzsmentként kéri a pályázat megvalósulásakor a
díjat. Konzorciumi partner az Alapítvány. 15 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésekre.
A lehető legjobban járt el, tiszta a lelkiismerete. Voltak problémák az utolsó pillanatig
változtatni kellett rajta. Megszavazta a testület.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem volt jelen az ülésen.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nagy volumenű pályázat, jól megírt, nagy kár lenne, ha
Alsózsolca kimaradna belőle. Voltak aggályai neki is a pályázattal, de megbeszélték az
ülésen. Ha sikeres a pályázat mindenkit megelégedéssel tölt majd el.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Köszöni az észrevételt, valóban nem látható a
jegyzőkönyv a honlapon, de intézkedett és még az ülés ideje alatt a jegyzőkönyv feltöltésre
kerül.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Fodor Ákos miért nem kapott lehetőséget válaszra?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Volt már ülés korábban is , de nem jelezte hogy
válaszolni kíván.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nyilvánosan lett megszólítva, nyilvános válaszra kell
lehetőséget adni.
Zsiros Sándorné polgármester: Ő sem kapott lehetőséget az újságban válaszra a
pocskondiázó írással kapcsolatban. A 3 képviselő önálló lapjában, amiben folyamatosan
kritizálják.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nincs kapcsolat az újság és a közvetítés között. A
Városrehabilitációval kapcsolatos felvetésre nem kapott választ.
Zsiros Sándorné polgármester: 15 napon belül írásban válaszol a felvetésekre. A pályázati
anyag megjött bele lehet tekinteni, volt már aki élt a lehetőséggel. A pályázatnak be kellett
mennie. A pályázatírókkal át lehet beszélni a pályázatot és meg lehet tenni a módosításokat.
Eljöhetett volna a Hivatalba és lehetett volna beszélni róla , nem volt javaslat csak képviselő
asszony kereste meg a pályázatba való betekintés végett.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem a pályázat a probléma, hanem az Alapítvány.
Zsiros Sándorné polgármester: A testületi ülésen is elmondhatta volna, de nem jött el. A
Vay Egyesületben nincs olyan ember, aki meg tudta volna írni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 17,8 millió forint van nevesítve benne, a pályázat
írói díj miatt mi nem valósul meg? Törvénytelen.
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Zsiros Sándorné polgármester: Munkát kap benne, ezért csinálja meg legálisan.
Visszautasítja, hogy a képviselő testületi döntés szabálytalan.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Késve kapta meg az anyagot, nem tudta magát
átrágni rajta, úgy kellett róla dönteni, hogy elfogadja-e vagy nem.
Brünner István képviselő-testületi tag: Nagy harc volt, hogy a helyi szervezet kapja meg.
Felolvasta az Alapítvány elnökének a bemutatkozását a facebook oldalról, más információt
nem talált az Alapítványról. A problémák feltárása nem személyes támadás. Minek tegyenek
javaslatot sokszor tettek már és azok le lettek seperve az asztalról. Joga van kiadni a Krónikát
és amíg képviselő lesz ki is fogják adni. A pályázat anyaga 360 oldal. Az első ülésre nem volt
még meg az anyag, ami határozatképtelenség miatt lemaradt. A második ülés már
határozatképes volt de előző nap kapták meg az anyagot, amiről a pénzügyi bizottság elnöke
is kijelentette, hogy nem olvasta el.
Zsiros Sándorné polgármester: Megvitatták már.
Brünner István képviselő-testületi tag: A nyilvánosságra tartozik.
Zsiros Sándorné polgármester: Azt az anyagot a hibáival is elfogadták már és a hibákat
kijavítják, szükség esetén módosítják, változtatnak rajta. Várta a javaslatokat, hogy mondják
el és javítsák az esetleges hibákat. Meg tehetett volna a testület hogy nem fogadja el. Volt már
olyan, amivel nem értett egyet, de a testület elfogadta és Ő tudomásul vette a testület döntését,
ilyen volt például a székely zászló kitűzése, a testület megszavazta és már az nap a falon volt
a zászlótartó. Ha kétségük van nem kell elfogadni.
Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 58 perckor bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető
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8/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2013. április 25-én 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fodor Ákos, Ráki István
Szilágyi László képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő
képviselők száma 5 fő)
Az ülésre meghívó kapott: Észak Magyarország Szerkesztősége, Bukszár Zsolt r. őrnagy
Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal
Lászlóné igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető,
Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Oroszné Verba Julianna
Gondozási Központ vezető, Vig Györgyné, Kosárkó Istvánné, Erdei-Nagy László a
Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja, Orbán Istvánné, Magos József a Pénzügyi Bizottság
tagja, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Flaskó Endréné gazdasági vezető, Somodi Lászlóné
könyvelő
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Fazekasné Baksi
Piroska Fekete István Óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető,
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Flaskó Endréné gazdasági vezető, Somodi
Lászlóné könyvelő
Távolmaradását jelezte: Tóth J. Sándor, Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag
A jelenléti íveket a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag és az Önkormányzat
megbízásából a Blende Info munkatársa.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és
Győrffi Dezső könyvvizsgálót. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a Sportpálya
használatával kapcsolatos utólag kiküldött előterjesztéssel, valamint a Gondozási Központ
által elkészített Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára vonatkozó
előterjesztéssel.
Kérte szavazzon a testület a Sportpálya használatával kapcsolatos előterjesztés és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára vonatkozó előterjesztés
napirendre vételéről.
A meghívót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1

57/2013.(IV.25.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felveszi a napirendi pontok közé:
- a Sportpálya használatával kapcsolatos napirendi pontot és
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programjára vonatkozó napirendi pontot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy dönt a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról úgy, hogy azt az Ügyrendi 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
58/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjára
vonatkozó döntésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Elfogadta, hogy dönt a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programjáról úgy, hogy azt az Ügyrendi
Bizottság nem tárgyalta.
Felelős: polgármester
Határidő: 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:
Napirend:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a közoktatási
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intézményekben végzett átfogó ellenőrzést
Előadó: polgármester
4./ Költségvetési koncepció
Előadó: polgármester
5./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: polgármester
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
7./ Gondozási Központ Alapító okiratának a módosítása
Előadó: jegyző
8./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja
Előadó: jegyző
9./ Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés módosítása
Előadó: polgármester
10./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Előadó: polgármester
11./ Sportpálya használata
Előadó: polgármester
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A jelentést a testület 5 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4,5,6,7 számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Felkérte Győrffi Dezső könyvvizsgálót értékelje a
beszámolót.
Győrffi Dezső könyvvizsgáló: A beszámolót részletesnek és alaposnak tartja, kiegészíteni
valója a beszámolóval kapcsolatban nincs.
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Zsiros Sándorné polgármester: Az előírásoknak megfelelően lett elkészítve.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett,
így kérte szavazzon a testület Alsózsolca Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló 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
59/2013.(IV.25.) Kt. határozata Alsózsolca Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta Alsózsolca Város Önkormányzata
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmaz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az intézményeknél jelentkező pénzmaradvány
elvonását és átvezetését javasolja az önkormányzathoz. Két intézménynél jelentkezik
feladattal terhelt pénzmaradvány a többi intézménynél nincs feladattal terhelve, ennek
megfelelően a költségvetést a későbbiekben módosítani szükséges.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a feladattal nem terhelt
pénzmaradvány intézményektől történő elvonásáról és annak áttételéről az önkormányzathoz
úgy, hogy elvonásra kerül:
-

Fekete István Óvoda és Bölcsödétől: 203 E Ft,
Herman Ottó Ált. Iskola és Műv.okt.Intézmény: 439 E Ft,
Közösségi Ház és Könyvtártól: 726 E Ft,
Gondozási Központtól: 935 E FT,
Városüzemeltetéstől: 1.311 E Ft,
Polgármesteri Hivataltól: 328 E Ft.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2013.(IV.25.)
Kt.
határozata
a
2012.
évi
pénzmaradványról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2012. évi pénzmaradvány
feladattal nem terhelt részét az intézményektől elvonják
és azt az önkormányzathoz átvezetik az alábbiak szerint:
-

Fekete István Óvoda és Bölcsödétől: 203 E Ft,
Herman Ottó Ált. Iskola és Műv. Okt. Intézménytől: 439
E Ft,
- Közösségi Ház és Könyvtártól: 726 E Ft,
- Gondozási Központtól: 935 E FT,
- Városüzemeltetéstől: 1.311 E Ft,
- Polgármesteri Hivataltól: 328 E Ft
kerül elvonásra.
A költségvetésben az ebből adódó különbözet a következő
2013. évi költségvetés módosításkor kerül átvezetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet, hogy támogassák a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.
A testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2013.(IV.26.) önkormányzati
rendeletét, mely a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte fogadja el a testület a Könyvvizsgálói jelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013.(IV.25.) Kt. határozata a könyvvizsgálói
jelentésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
elfogadta a könyvvizsgálói jelentést, Alsózsolca Városi
Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének
és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról címmel.
A jelentést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, mely tartalmazza a
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közoktatási intézményekben végzett átfogó ellenőrzést
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8,9 számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A belső ellenőrzési jelentés a 2012. ében végzett belső
ellenőr által készített a Kistérségi és a saját ellenőrzést is tartalmazza.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a belső ellenőrzési
beszámolót és javasolja a testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el a 2012. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013.(IV.25.) Kt. határozata a 2012. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót.
A beszámolót a jegyzőkönyv 9. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Költségvetési koncepció
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabály változás miatt a 2014. évi koncepciót április 30ig el kell fogadtatni, ez az időpont korábban november volt, akkor is nehéz volt előre
megtervezni, így még nehezebb. Szükség esetén módosítási javaslatokat lehet benyújtani. A
koncepció általános célokat fogalmaz meg.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a 2014. évi koncepciót és
javasolja a testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el a 2014. évi költségvetési
koncepciót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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63/2013.(IV.25.) Kt. határozata a 2014. évi költségvetési
koncepcióról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót.
A koncepciót a jegyzőkönyv 10. számú melléklete
tartalmazta.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.
5./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11, 12. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Nehéz megmondani előre, hogy milyen változások vannak
az önkormányzati tevékenységben, ebben is általános célok vannak megfogalmazva.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervet és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet fogadja el az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2013.(IV.25.) Kt. határozata az önkormányzat középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről.
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét.
A vagyongazdálkodási tervet a jegyzőkönyv 12. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Központi konyha közbeszerzése lejár az idén, ezért
szükséges itt az eljárást újra lefolytatni. Az idősek napközi otthonának a bővítése tárgyában és
a TÁMOP Innovatív kezdeményezések pályázat tárgyában van szükség közbeszerzési eljárás
lefolytatására.
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Brünner István kiment a teremből 8 óra 13 perckor.
Zsiros Sándorné polgármester: Felfüggesztette a képviselő-testületi ülést
határozatképtelenség miatt, a jelenlévő képviselők száma 4 fő.
Brünner István visszajött a terembe 8 óra 15 perckor.
A testület jelenlévő tagjainak száma 5 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Elrendelte az ülés folytatását.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet szavazzon a közbeszerzési terv
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
65/2013.(IV.25.) Kt. határozata közbeszerzési tervről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a közbeszerzési tervet az alábbiak
szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzata Közbeszerzési terv 2013. évre
Egyszerű közbeszerzési eljárások:
Ajánlatkérő: Alsózsolca Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás
tárgya:

Idősek napközi
otthonának bővítése,
felújítása
TÁMOP- TÁMOP2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív
kezdeményezések,
kapcsolatépítés
Alsózsolca városában
pályázat elemeinek
beszerzése

Eljárás
fajtája:

Cím: 3571 Alsózsolca

Tárgya jellege
ill. kategória:

Eljárás tervezett
kezdése:

Meghívásos Építési beruházás

2012. szeptember
(áthúzódó)

Meghívásos Szolgáltatás, áru
beszerzés, építési
beruházás

2013. április
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Közbeszerzés
becsült értéke (eFt)
netto
brutto
38.000

48.000

44.500

Uniós közbeszerzési eljárások:
Központi Konyha élelmiszer beszerzései

Uniós
eljárás

árubeszerzés

2013.05.

60.000

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 16 perckor megérkezett.
A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
7./ Gondozási Központ Alapító okiratának a módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14, 15, 16. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzanak az alapító okirat 15. számú melléklet
szerinti módosításáról, úgyhogy azt az ügyrendi bizottság határozatképtelenség miatt nem
tárgyalta meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2013.(IV.25.) Kt. határozata az alapító okirat
módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Gondozási Központ Alapító okiratának
módosítását úgy, hogy azt az ügyrendi bizottság nem
tárgyalta meg.
Az Alapító okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv
15. számú mellékletétben található.
Az Alapító okirat a jegyzőkönyv 16. számú mellékletétben
található.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 1.
8./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: A szakmai program melléklete a
kötelezően előírt mellékleteket tartalmazz. Az elméleti része 52 oldal, melyen kisebb
módosításokat kellett elvégezni.
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76.000

Zsiros Sándorné polgármester: Kellő alapossággal elkészített program, sokat dolgoztak
rajta. Kérte szavazzanak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programját.
A Szakmai Program a jegyzőkönyv 17. számú
mellékletében található.
Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezetője
Határidő: 2013. július 1.
9./ Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Borsodvíz Zrt. a vízközmű vagyont visszaadta az
önkormányzatoknak, a működtetésre a szolgáltató jogosult. A működtetésért a nettó árbevétel
5 %-át fizeti bérleti díjként, ami a jogszabályi előírások alapján a rendszer karbantartására
lehet csak fordítani.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
testületnek elfogadásra a módosítást.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Borsodvíz Zrt. bérleti
szerződés módosítását fogadja el.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2013.(IV.25.) Kt. határozata Borsodvíz Zrt. bérleti
szerződés módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Borsodvíz Zrt. bérleti szerződés
módosítására tett javaslatát, azzal hogy a bérleti szerződés
módosul a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kiegészítéssel,
a fennálló üzemeltetési szerződés mellett illetve annak
fenntartásával.
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A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 10.
10./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: 13 szervezet nyújtotta be az igényét a támogatásra. Az
elkészített táblázat tartalmazza, ki milyen összegű támogatást igényelt. Az kért összeg
összesen 15.786.304.-Ft.
Fáklya Tiborné bizottsági tag: A pénzügyi bizottság javaslata a támogatások odaítélésre a
következő:
- a Szivárvány Vegyeskar 300 ezer forint,
- a Ritmus Táncegyüttes 300 ezer forint,
- az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub 300 ezer forint,
- Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 480 ezer forint,
- SZEPA kézilabda szakosztály 1 millió forint,
- SZEPA labdarúgó szakosztály 1 millió forint,
- Asztalitenisz SE 300 ezer forint,
- Szemünk Fénye Alapítvány 300ezer forint,
- Összefogással Alsózsolcáért Egyesület 200 ezer forint,
- Lurkó Alapítvány 123.500 forint,
- Vay Miklós Egyesület 200 ezer forint,
- Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300 ezer forint
támogatást kapjon.
Az Alsózsolcai Kézilabda SC kérelmét ne támogassa a testület, addig, amíg a papírjait nem
rendezi, a 2. félévben nyújtsa be ismét támogatási kérelmét a rendezett iratokkal.
Zsiros Sándorné polgármester: Egyetért azzal, hogy az Alsózsolcai Kézilabda SC kérelmét
ne támogassa a testület az engedélyek rendbetételéig. A Vay és az Összefogással
Alsózsolcáért egyesület támogatását csökkentsék le a kért támogatáshoz képpest, mert azok
nem tartalmaznak konkrét elképzelést a támogatások felhasználásáról.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az Alsózsolcai KSC papírjai nem szorulnak tisztázásra,
azok rendben vannak, Ő az elnöke. Elnökségi váltás történt csak, ettől a szervezet működés
képes.
Zsiros Sándorné polgármester: A bemutatott iratok szerint 3 különböző személy van
elnökként megjelölve, tehát nincs rendben. Javasolta, hogy az ülés után beszéljék meg, azt,
hogy miért nincs rendben.
Csöbör Katalin alpolgármester: Itt is megtárgyalhatják.
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Zsiros Sándorné polgármester: Néhány tagot megkérdeztek ezzel kapcsolatban, aki nem
tudtak róla, hogy lett volna közgyűlés, ahol erről döntés született. A tagok tudomása szerint
egy korábbi közgyűlésen Dr. Mádai Ákos lemondott az elnöki tisztségéről. A közgyűlésre,
ahol döntöttek az elnök személyéről mindenkit meg kellett volna hívni.
Csöbör Katalin alpolgármester: A közgyűlés meg volt tartva 1 éve, ahol az elnök lemondott
és Őt kérték fel, hogy vállalja az elnöki tisztséget. Tudatosan minden tagnak megküldték a
közgyűlés meghívóját, de nem vett részt rajta minden meghívott.
A támogatások odaítélésére tett javaslatot jónak tartja 1-2 módosítási javaslata van csak.
Javasolja, hogy az Alsózsolcai KSC kapja meg a kért 4.262.804.-Ft támogatást, a SZEPA a
kézilabdára kapjon kevesebb támogatást a kértnél és a labdarúgásra ne kapjon semmit.
Zsiros Sándorné polgármester: Beszélt Dr. Mádai Ákossal, szabálytalan volt az elnök
választás nem volt közgyűlés. Magos József pénzügyi bizottsági tag sem tudott arról, hogy
lett volna közgyűlés. Más taggal is beszéltek, aki szintén nem tudott a közgyűlésről. A
szervezet a kérelemhez nem csatolta a szükséges mellékleteket ezért hiánypótlást kért tőlük. A
kérelmen a szervezet képviselőjeként Dr. Mádai Ákos aláírása szerepel, az Alapszabályzatban
Csöbör Katalin szerepel elnökként, az utólag bemutatott Bírósági bejegyzésen Szalai Zsolt
szerepel elnökként, ezt tisztázni kell.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem vonhatja a polgármester kétségbe a jogszerűséget.
Zsiros Sándorné polgármester: Felelősséggel kell dönteni.
Ráki István képviselő testületi tag: Nem vizsgálódhat a szervezetről. Az elbíráló határozat a
döntő.
Csöbör Katalin elhagyta a termet 8 óra 31 perckor.
A jelen lévő képviselők száma 5 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Az tény, hogy a benyújtott 3 dokumentumon 3 különböző
aláírás szerepel.
Ráki István képviselő testületi tag: Régóta nem működött a sport Alsózsolcán, ez tény. Nem
a papírt kell nézni. Az a javaslata, oda kell adni a kért támogatást a helyi szervezetnek. Több
ülés volt, ahol más vélemények hangzottak el a sporttal kapcsolatban. A polgármester
felelősség, ha nem valósul meg az a program, amit ígért. A KSC-nek Alsózsolcai vezetője van
Alsózsolcai telephelye. Javaslata, hogy a SZEPA kapjon 300 ezer forint támogatást, idegen
bejegyzésű hely. Csak Alsózsolcai szervezetet tud támogatni. Maguk is meg tudják a sport
helyzetét oldani a településen. A SZEPA-nak nincs olyan beadványa, ami lefedné a kért 8-9
millió forint támogatást. Részletesen le kellene írni hová kerül a pénz. Nem lát szakmai
leírást.
Zsiros Sándorné polgármester: Csúsztatás, nem akar 8 millió forint támogatást adni. Nem
csak a polgármester felelőssége, ha nem valósul meg a programja, azt a képviselő-testület
fogadja el, ha nem találták megfelelőnek, akkor nem kellett volna elfogadni.
A SZEPA beadta a kérelmét a kezdetekkor. A sport helyzetének áttekintését Fáklya Tiborné
képviselő asszonnyal együtt Ő mérte fel a településen. A kézilabda azért nem szűnt meg a
településen, mert a SZEPA felvállalta. Semmi nem zárja azt ki, hogy 2 csapatot
támogassanak. A SZEPA-t az Alsózsolcai fiatalok keresték meg. Javasolja, legyen két csapat
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és majd az idő eldönti, hogy melyik működik tovább. Az SZEPA bejegyeztette telephelyként
Alsózsolcát.
Ráki István képviselő testületi tag: Úgy értette, hogy nem Ő a felelős, hogy nem az Ő
programja valósult meg. Nem kellene dobálózni a felelősséggel.
Brünner István képviselő testületi tag: A törvényességet nem lehet megállapítani ha nem
tudják ki volt ott a közgyűlésen, nem törhetnek pálcát a szervezet felett. Javasolta, hogy
szavazzanak meg egy összeget támogatásként, és ha rendeződnek a papírok, akkor kapja meg
a KSC a támogatást. A Polgárőrség támogatására tett javaslat előtt értetlenül áll, a javaslata,
kapja meg a Polgárőrség az 1 millió forint támogatást. Nem érti, hogy a Vay Miklós és az
Összefogással Alsózsolcáért Egyesületnek miért csak 200-200 ezer forint támogatást adnak.
A javaslata kapják meg a kért 300-300 ezer forint támogatást. Az Alsózsolcai Kézilabda SCnek 2 millió forint támogatást javasol, amit csak akkor kapjon meg, ha rendben lesznek a
papírjai. A SZEPA kézilabda szakosztálynak 300 ezer forint támogatást javasol.
Szilágyi László képviselő testületi tag: Csatlakozik Brünner István képviselő javaslatához.
Az Összefogás Alsózsolcáért Egyesület és a Vay Miklós Egyesület javaslata szerint kapja
meg a kért 300-300 ezer forint támogatást.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Dühítőnek tartja, hogy a sport ilyen problémát jelent,
hogy belemennek abba, hogy a papírok rendben vannak-e vagy nem. Véleménye szerint nem
az a probléma hogy támogatást kérnek, hanem az, hogy Ők a szervezet mellett állnak.
Javaslata a SZEPA kézilabda kapjon 1 millió forint támogatást, mert nagyon lelkesek és
lelkesen csinálják, eredményeket érnek el. A SZEPA labdarúgás ne kapjon támogatást, mert
még azt nem csinálták, most kezdték el, azt csinálja helyi szervezet. Javaslata tehát, hogy a
SZEPA kézilabda kapjon 1 millió forint támogatást, az Alsózsolcai KSC 2 millió forint
támogatást, ha a papírjai rendeződtek.
Zsiros Sándorné polgármester: A SZEPA-t a KSC-sek keresték meg, már működnek, a
támogatási kérelmüket már az induláskor mind a két klub beadta, kialakultak a csapatok, a
fiatalok hozzájuk mennek. A korábbi a benyújtási határidő meghosszabbítására tett javaslaton
felbuzdulva létrehoztak egy új csapatot. A „Vacsutik” keresték meg korábban a labdarúgás
megszervezése miatt a SZEPA-t, majd visszakoztak. Abban a csapatban is alsózsolcai fiatalok
fociznak, akkor miért ne lehetne támogatni mind a 3 csapatot.
Brünner István képviselő testületi tag: Az Alsózsolcai férfi kézilabda csapat a SZEPA fúzió
miatt ment tönkre. A focisták is azt mondták nem akarnak a SZEPA-val együtt dolgozni.
Ennek csak van valami oka.
Zsiros Sándorné polgármester: Az Alsózsolcai férfi kézilabda feloszlott, így jött létre a
SZEPA-val a fúzió, hogy megmaradjon a sport Alsózsolcán. A fiatalok lelkesen járnak
bekapcsolódtak a bajnokságba. Kérte ne zárják ki a támogatásból. Nem biztos, hogy a
SZEPA-ból a fiatalok átmennek a másik csapatba. Javasolja, támogassák mind a két csapatot.
Nincs a sport ellen, nem kellene belőle politikát csinálni.
Csöbör Katalin alpolgármester: Kérte támogassák az Alsózsolcai KSC-t, a szervezet
hitelesen működött eddig is, a szükséges papírokat behozza.
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Fodor Ákos képviselő testületi tag: A két csapat rivalizál egymással, mindegy ki áll a
csapatok mögött az a lényeg a fiataloknak, hogy focizzanak. A SZEPA labdarúgásra szánt
támogatást adják oda az Alsózsolcai KSC-nek.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem az a döntő ki vezeti a klubot. A labdarúgók is már
beneveztek, javasolta támogassák mindkét szervezetet.
Ráki István képviselő testületi tag: 1-2 millió forintot, ha odaadnak meg kell nézni mire
használják fel a bajnokság közepén, nehogy kiderüljön nincs tovább a folytatáshoz pénz.
1 csapatot kell véleménye szerint támogatni, de a mögé komolyan oda kell állni.
Zsiros Sándorné polgármester: Két külön csapat is működhet. 1 nagypályás csapat
kialakítására kell törekedni. A 2 kis csapat maradhat.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: A kispályás bajnokságnak vége mire a nagypályás
kezdődik. Rivalizálás lenne.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az 1 millió forint támogatás kevés, több támogatásra van
szükség a KSC működéséhez.
Zsiros Sándorné polgármester: 1 nagy pályás csapatara kell törekedni,h a 2 kis pályás van,
akkor van rivalizálás.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Átigazolhatnak a másik csapathoz, a fiataloknak az a
lényeg, hogy focizzanak. 2 csapat támogatásának nincs értelme. Támogassák a Szepa
kézilabda szakosztályát és az Alsózsolcai KSC labdarúgó szakosztályát.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Szivárvány Vegyeskar részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Szivárvány Vegyeskar
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szivárvány Vegyeskar részére 300 ezer forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Ritmus Táncegyüttes részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Ritmus Táncegyüttes
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ritmus Táncegyüttes részére 300 ezer forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai Nyugdíjas
Klub támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: A Polgárőrség támogatására 480 ezer forint támogatást
javasol, mert már eddig is kaptak 180 ezer forintot támogatásként, a Polgárőr Szövetségtől
szintén részesülnek támogatásban és a TÁMOP pályázat keretében újabb 500 ezer forint
támogatást kapnak. Kérte szavazzon a testület az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület részére javasolt 480 ezer forint támogatást odaítéléséről.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére javasolt 1 millió forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatásról

Alsózsolca Város Önkormányzatának KépviselőTestülete az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület részére 1 millió forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a SZEPA Alsózsolca Kézilabda
SE részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2013.(IV.25.) Kt. határozata a SZEPA Alsózsolca
Kézilabda SE támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a SZEPA Alsózsolca Kézilabda SE részére 300
ezer forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület SZEPA Alsózsolca Kézilabda SE
labdarúgó szakosztálya részére javasolt 1 millió forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 5 nem szavazattal az alábbi a javaslatot nem támogatta.:
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Asztalitenisz SE
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Asztalitenisz SE támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Szemünk Fénye Alapítvány
részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Szemünk Fénye
Alapítvány támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szemünk Fénye Alapítvány részére 300 ezer
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
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Szilágyi László képviselő bejelentette érintettséget az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesülettel kapcsolatban.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület részére javasolt 200 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 1 igen 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Összefogással
Alsózsolcáért Egyesület támogatásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület
részére 300 ezer forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Lurkó Alapítvány részére
javasolt 123.500,- forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Lurkó Alapítvány
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lurkó Alapítvány részére 123.500.- forint
támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
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meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az Alsózsolcai Kézilabda SC
részére javasolt 2 millió forint támogatást odaítéléséről.
Csöbör Katalin alpolgármester bejelentette érintettséget az Alsózsolcai Kézilabda SC-vel
kapcsolatban.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2013.(IV.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai Kézilabda
SC támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alsózsolcai Kézilabda SC részére 2 millió
forint támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Vay Miklós Egyesület részére
javasolt 200 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 2 igen 4 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Vay Miklós Egyesület részére
javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Vay Miklós Egyesület
támogatásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vay Miklós Egyesület részére 300 ezer forint
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támogatást nyújt.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 30.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a
pénzügyi bizottság támogatásra javasolta, azzal, hogy azt kizárólag működési célokra
fordíthatja, eszközöket, berendezéseket vásárolhat belőle.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére javasolt 300 ezer forint támogatást odaítéléséről, azzal, hogy azt csak
működési célokra fordíthatja.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 300
ezer forint támogatást nyújt, azzal, hogy azt az
önkormányzat kizárólag működési célokra használhatja fel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 13.

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy a Közösségi Ház előleg biztosítására benyújtott
kérelmét vegyék napirendre. Az előleg biztosítására a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca Városában című pályázathoz van
szükség.
Minden pályázat utó finanszírozott, ezért ahhoz előleg biztosítása szükséges. Kérte a testületet
biztosítson a pályázathoz 5 millió forint előleget.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Közösségi Ház
kérelmének napirendre vételéről és előleg biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete napirendre veszi a Közösségi Ház előleg kérelmét
és biztosítja számára a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés
Alsózsolca Városában című pályázat megvalósításához
szükséges 5 M Ft előleget.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

11./ Sportpálya használata
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy egy állandó alkalomra biztosítsák a sport
klub részére a sportpálya használatát ingyenesen. Korlátlanul nem lehet használatba adni,
mert rendezvényekre és az iskola használatára rendelkezésre kell bocsájtani. A használatot
beosztással lehet megoldani. Márciusban lehengerelték a sportpályát és a fűnyírás is
folyamatban van. A mai napfolyamán nem tudják megoldani, mert a kompháznál végzik a
fűnyírást rendezvény miatt, de hamarosan meg lesz oldva.
Ha a nagypályás foci beindul, akkor nagyobb odafigyelést fog kapni a sportpálya. A pálya
beosztása miatt egyeztetni kell a sportcsarnok vezetésével. Javasolja, hogy az ingyenes
használatba vételt engedélyezzék a másik labdarúgó csapat és az asztalitenisz részére is.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Hány öltöző van a labdarúgóknak? Egyszerre két
csapat tud öltözni, van elég öltözőszekrény?
Zsiros Sándorné polgármester: 4 öltöző van egyeztetni kell a vezetéssel a használatról.
Támogatni kell a csapatokat a szükséges egyeztetések mellett biztosítani lehet számukra a
sportpályát.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem csak a sportpályát kellene biztosítani, hanem rossz idő
esetén a sportcsarnokot is.
Zsiros Sándorné polgármester: Igen lehet használni, csak beosztás kérdése. Kérte
szavazzon a testület arról, hogy a sportpályát és a sportcsarnokot ingyenes a rendelkezésére
bocsájtja-e az Alsózsolcai Kézilabda SC, a SZEPA Alsózsolca kézilabda Sport Egyesület és
az Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére az edzések és a mérkőzések idejére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Sportpálya és a
Sportcsarnok ingyenes igénybevételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sportpálya és a Sportcsarnok használatát
ingyenes biztosítja az Alsózsolcai Kézilabda SC, a
SZEPA Alsózsolca kézilabda Sport Egyesület és az
Alsózsolcai Asztalitenisz SE részére az edzések és a
mérkőzések idejére azzal, hogy az egyesület képviselője
egyeztet a Közösségi Ház vezetőjével az időpontokról.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: Az időskorúak napközi otthona a Gondozási Központ
beruházásának az idejére a Közösségi Házba költözik.
A Közúttal közösen megtörtént a gyalogátkelők ügyében a bejárás, nincs akadálya a
megvalósításnak, a tervezést és az ajánlatok beszerzését el lehet kezdeni.
Szintén folyik az egyeztetés a posta parkoló ügyében.
A méhnyakrák elleni védőoltás megszervezése a 15 éves korosztály részére az előző testületi
ülésen született döntésnek megfelelően folyamatban van.
A TÁMOP pályázat kapcsán folynak az egyeztetések.
A Leader Vidék fejlesztési pályázatról már korábban beszéltek, átküldik az anyagot és ha lesz
konkrétum a pályázattal kapcsolatban, akkor majd beszélnek róla.
Az útfelújítás folyamata elkezdődött, megkezdték az ajánlatok bekérését. A jövő héten indul a
munkálat a Kassai úttal.
A Benedek tagiskola pályázata nem nyert az tartalék listára tették.
A címer kifaragása ügyében 3 fafaragóval vették fel a kapcsolatot. 1 fafaragótól írásos
vélemény érkezett ennek kapcsán.
A Tájház tető felújítására eddig 2 ajánlat érkezett, még várnak egy ajánlatra.
A térfigyelő kamerák felszerelése az ÉMÁSZ-nál hosszabb időt vesz igénybe, 4 kamera már
működik. Minden kamerára külön áramvételezési engedélyt kell kérni, nem lehet egyben,
csak külön mind a 13 kamerára.
A kóbor kutyák befogás folyamatosan zajlik, a számuk csökken. Kb: 80 eb került már
befogásra, a jövő héten ismét lesz befogás.
Csöbör Katalin alpolgármester: Megköszönte a testületnek a labdarúgás támogatását. Örül,
hogy a székely zászló kitűzése megtörtént a Hivatalra, Tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy a Herman Ottó Általános Iskola a Református Egyház fenntartásába kerül, ezáltal
kötelezővé válik az iskolában a hitoktatás.
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Zsiros Sándorné polgármester: Bízik benne, hogy a szülők támogatják a fenntartó
megváltozását, bár még az egyházi fenntartásba kerülésről nem kaptak hivatalos értesítést.
Csak akkor kerül az egyház fenntartásába, ha a szülők 40 %-a támogatja.
Brünner István képviselő-testületi tag: A szülők nevében köszöni, minőségi változást fog
hozni az iskola életében. Kéri a Városüzemeltetést, hogy rendszeresen takarítsák a vízelvezető
árkokat és a Fekete István úton kialakított árkot szüntessék meg, mert az nehezen észrevehető,
veszélyes.
Szilágyi László képviselő-testületi tag:Írásba foglalt hozzászólást nyújtott be, melyet kért a
jegyzőkönyvhöz mellékelni, majd az abban foglaltakról tájékoztatta a képviselő-testületet.
A képviselő-testületi ülésen kiosztott előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú mellékletét
képezi.
Kifogást emelt, mert a 2/2013. számú jegyzőkönyv nincs a honlapon.
Kifogásolta, hogy a Szociális Városrehabilitációs pályázatot még mindig nem bocsátották a
képviselők rendelkezésére.
Ugyancsak kifogásolta, hogy a legutóbbi ülésen Fodor Ákos személyesen lett említve és nem
kapott lehetőséget válaszra, holott az SZMSZ-ben rögzítve van, hogyha vita közben a
képviselő személyét érintő felszólalásra kíván válaszolni soron kívül szót kérhet.
A február 7-ei ülésre készített a Szociális célú Városrehabilitáció pályázattal kapcsolatos
előterjesztés szerint a benyújtási határidő 2013. február 15. A korábban felsorolt Polgárőrség
és a temető előtti terület kikerült a pályázatból, ami még elfogadható hiszem az utolsó
pillanatban is derülhetnek ki olyan feltételek, amelyek miatt a pályázat tartalmát változtatni
kell. A polgármester táblázatban tájékoztatta testületet, hogy pályázatot hirdetet és eldöntötte
a 3 ajánlat közül ki lesz a pályázatíró. Ő maga döntött a nyertest illetően.
A 2013. február 14-ei ülésen elhangzott, hogy a Projment kft. készíti a pályázatot, holott a
képviselő testület még nem adott felhatalmazást a pályázat benyújtására. 2013. február 15-én
megtörtént a pályázat benyújtása, amit egyik képviselő sem látott. Kifogással élt, hogy miként
végezhette a polgármester a lebonyolítást, ha nem volt arra fedezet, hiszen a költségvetést
csak akkor 2013. február 7-én fogadták el. A válasz erre az volt, hogy nem kötöttek
szerződést, majd a későbbi testületi ülésen elhangzott, hogy a pályázat írására 0 forintos
szerződést kötöttek. Hiánypótlást írtak ki a pályázat kapcsán. A 2013. március 19-ei ülés
határozatképtelenség miatt elmaradt. A 2013. március 20-ai ülésen derült ki, hogy a
pályázatban a Nők Közéleti Szerepvállalását Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány szerepel
konzorciumi tagként. Nagy vitát váltott az ki, hogy ezt az alapítványt vegyék ki a pályázatból
és helyette a Vay Egyesület kerüljön be konzorciumi tagként. Elhangzott, hogy ezen az
alapítványon keresztül kaphatják meg a helyi alapítványok a támogatásokat, ugyancsak itt
hangzott el, hogy ha a pályázat 2 millió forintot engedne elszámolni, akkor csak annyit, kérne
az alapítvány.
A pályázatíró pénzhez csak úgy juthat, ha a megbízó számlát állít ki. A beadványban a
pályázat írói díjként 0 Ft szerepel. A soft elemekre szánt pénz lényegében marad náluk. Nem
ernyő szervezet, mint ahogyan az elhangzott hanem zsák szervezet, aki a testület
megkerülésével a pályázatírói díjat testesíti meg, belenyúl abba, ami Alsózsolcát illeti meg
program bonyolításra. Felelősség terheli a testületet a döntésért, ezt tisztázni kell. Az Integrált
Város fejlesztési stratégiát, a sport koncepciót és a parkoló koncepciót a testületi ülést
megelőző napon kapták meg a képviselők, nem lehetett ilyen rövid idő alatt áttekinteni. Az
egész egy összeollózott anyag, sok hiba van benne, ilyenek szerepelnek, hogy a Sportcsarnok
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5 éves, a Baumit letelepül Alsózsolcára, ezek 2007-es történtek. A polgármester magyarázza
meg hogyan köthetett ilyen alkut! A 17,8 millió forintos összegből részesül a polgármester is?
Adózás nélkül veszik ki a pénzt a pályázatból.
Zsiros Sándorné polgármester: 4-6 %-os sikerdíjért írnak pályázatot, ha ezt a díjat a testület
jóváhagyja, 14-18 millió forintot kell a pályázatírásért kifizetni, akkor is ha nem nyer a
pályázat. Ez a gyakorlat. A Pojment menedzsmentként kéri a pályázat megvalósulásakor a
díjat. Konzorciumi partner az Alapítvány. 15 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésekre.
A lehető legjobban járt el, tiszta a lelkiismerete. Voltak problémák az utolsó pillanatig
változtatni kellett rajta. Megszavazta a testület.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem volt jelen az ülésen.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nagy volumenű pályázat, jól megírt, nagy kár lenne, ha
Alsózsolca kimaradna belőle. Voltak aggályai neki is a pályázattal, de megbeszélték az
ülésen. Ha sikeres a pályázat mindenkit megelégedéssel tölt majd el.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Köszöni az észrevételt, valóban nem látható a
jegyzőkönyv a honlapon, de intézkedett és még az ülés ideje alatt a jegyzőkönyv feltöltésre
kerül.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Fodor Ákos miért nem kapott lehetőséget válaszra?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Volt már ülés korábban is , de nem jelezte hogy
válaszolni kíván.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nyilvánosan lett megszólítva, nyilvános válaszra kell
lehetőséget adni.
Zsiros Sándorné polgármester: Ő sem kapott lehetőséget az újságban válaszra a
pocskondiázó írással kapcsolatban. A 3 képviselő önálló lapjában, amiben folyamatosan
kritizálják.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nincs kapcsolat az újság és a közvetítés között. A
Városrehabilitációval kapcsolatos felvetésre nem kapott választ.
Zsiros Sándorné polgármester: 15 napon belül írásban válaszol a felvetésekre. A pályázati
anyag megjött bele lehet tekinteni, volt már aki élt a lehetőséggel. A pályázatnak be kellett
mennie. A pályázatírókkal át lehet beszélni a pályázatot és meg lehet tenni a módosításokat.
Eljöhetett volna a Hivatalba és lehetett volna beszélni róla , nem volt javaslat csak képviselő
asszony kereste meg a pályázatba való betekintés végett.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem a pályázat a probléma, hanem az Alapítvány.
Zsiros Sándorné polgármester: A testületi ülésen is elmondhatta volna, de nem jött el. A
Vay Egyesületben nincs olyan ember, aki meg tudta volna írni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 17,8 millió forint van nevesítve benne, a pályázat
írói díj miatt mi nem valósul meg? Törvénytelen.

24

Zsiros Sándorné polgármester: Munkát kap benne, ezért csinálja meg legálisan.
Visszautasítja, hogy a képviselő testületi döntés szabálytalan.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Késve kapta meg az anyagot, nem tudta magát
átrágni rajta, úgy kellett róla dönteni, hogy elfogadja-e vagy nem.
Brünner István képviselő-testületi tag: Nagy harc volt, hogy a helyi szervezet kapja meg.
Felolvasta az Alapítvány elnökének a bemutatkozását a facebook oldalról, más információt
nem talált az Alapítványról. A problémák feltárása nem személyes támadás. Minek tegyenek
javaslatot sokszor tettek már és azok le lettek seperve az asztalról. Joga van kiadni a Krónikát
és amíg képviselő lesz ki is fogják adni. A pályázat anyaga 360 oldal. Az első ülésre nem volt
még meg az anyag, ami határozatképtelenség miatt lemaradt. A második ülés már
határozatképes volt de előző nap kapták meg az anyagot, amiről a pénzügyi bizottság elnöke
is kijelentette, hogy nem olvasta el.
Zsiros Sándorné polgármester: Megvitatták már.
Brünner István képviselő-testületi tag: A nyilvánosságra tartozik.
Zsiros Sándorné polgármester: Azt az anyagot a hibáival is elfogadták már és a hibákat
kijavítják, szükség esetén módosítják, változtatnak rajta. Várta a javaslatokat, hogy mondják
el és javítsák az esetleges hibákat. Meg tehetett volna a testület hogy nem fogadja el. Volt már
olyan, amivel nem értett egyet, de a testület elfogadta és Ő tudomásul vette a testület döntését,
ilyen volt például a székely zászló kitűzése, a testület megszavazta és már az nap a falon volt
a zászlótartó. Ha kétségük van nem kell elfogadni.
Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 58 perckor bezárta.
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