19/2013. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2013. október 11-én 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Dr. Majoros Géza, Ráki István, képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 fő),
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző

Az ülésre meghívó kapott: Észak Magyarország Szerkesztősége, Parádi Julianna
Városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi
Piroska Fekete István Óvoda vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető,
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Fésűsné Brosh
Andrea a pályázatíró képviseletében, Zámbó Attiláné a Gondozási Központ családgondozója,
Dési Petra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője
Meghívottként jelen vannak: Dési Petra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, Fésűsné Brosh
Andrea a pályázatíró képviseletében, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető,
Zámbó Attiláné a Gondozási Központ családgondozója
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített Fodor Ákos képviselő-testületi tag.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül elsőként a 8. számú 2013. évi
víz és csatornaszolgáltatással kapcsolatos előterjesztést tárgyalják meg. Ezt követően a
napirendi pontok tárgyalási sorrendje változatlan azzal, hogy az 5. napirendi pont után kerül
megtárgyalásra a napirendi pont tárgyával azonos témájú 10. napirendi pont. A nyílt ülést
követően zárt ülés keretében tárgyalják meg a meghívóban szereplő 6. napirendi pontot.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a megváltoztatott napirendi pontok
sorrendjéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
158/2013.(X.11.) Kt. határozata a napirendi pontok
megtárgyalásának sorrendjéről

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
közül elsőként a 8. számú 2013. évi
víz és
csatornaszolgáltatással kapcsolatos előterjesztést tárgyalják
meg. Ezt követően a napirendi pontok tárgyalási sorrendje
változatlan azzal, hogy az 5. napirendi pont után kerül
megtárgyalásra a napirendi pont tárgyával azonos témájú
10. napirendi pont. A nyílt ülést követően zárt ülés
keretében tárgyalják meg a meghívóban szereplő 6.
napirendi pontot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy a fenti határozat alapján fogadják el az ülés
napirendjét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ A 2013. évi víz és csatornaszolgáltatás támogatás benyújtásáról
Előadó: Jegyző
2./ A MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében
közszolgáltatóként történő kijelöléséről
Előadó: Polgármester
3./

A TÁMOP-5.3-6-11/1-2012-0048 számú, „Komplex–telep program
Városában” című projekt támogatási szerződésének aláírásáról
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság 2013. október 10-én 14 órától.

Alsózsolca

4./ A Miskolc Stelleaders Sport Egyesület kérelme a Herman Ottó Általános Iskola
tornatermének bérlésével kapcsolatban
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság 2013. október 10-én 14 órától.
5./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. közútkezelői hozzájárulás iránti kérelme az Alsózsolca, Herman
O. u. 8. szám alatti épület villamos-energia ellátásához
Előadó: polgármester
6./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. közútkezelői hozzájárulás iránti kérelme az Alsózsolca, 849-2
hrsz. alatti ingatlan villamos-energia ellátásához.
Előadó: Polgármester

7./ Közútkezelői hozzájárulás kérése az Alsózsolca, Johanna út 9-11. szám alatti volt óvoda
épület átalakításának és bővítésének építési munkáihoz
Előadó: polgármester
8./ Szinvavölgyi AMI terembérleti kérelme
Előadó: Polgármester
9./ Onga és társult települések szociális és gyermekjóléti társulása társulási megállapodásának
módosítása, Onga és Társult települések Szociális és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást
Ellátó Intézményfenntartói Társulás megszűntetése
Előadó: Polgármester
10./ Zárt ülés - Kitüntetések adományozása
Előadó: polgármester

1./ A 2013. évi víz és csatornaszolgáltatás támogatás benyújtásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Április elején döntött a testület arról, hogy gesztor
önkormányzatként benyújtja a pályázatot. Azóta nem voltak meg a benyújtáshoz szükséges
jogszabályi feltételek. Október 7-én jelent meg a Vidékfejlesztési miniszter rendelete, ami
lehetővé tesz a pályázat benyújtását, annak formáját, feltételeit meghatározza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Október 15-ig kell benyújtani a pályázatot, képviselői
határozat szükséges hozzá. Decemberre várható döntés, utána fogják utalni a pénzt, amit
továbbítani kell a Borsodvíznek. Az előterjesztésben Elírás történt, a pályázat még nem került
benyújtásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatot, így a lakosságnak
kevesebb lesz az ivóvízdíj.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
és javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyújtsák be a pályázatot.
Zsiros Sándorné polgármester kérte, hogy szavazzanak a víz és csatornaszolgáltatás
támogatásról és a pályázat benyújtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2013. (X.11.) Kt. határozata a 2013. évi víz- és
csatornadíj szolgáltatási támogatás igény bejelentéséről

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Szolgáltató által
kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, fajlagos
költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a
támogatási igény bejelentését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 15.

2./ A MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében
közszolgáltatóként történő kijelöléséről

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy
csatlakoznak a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-hez, most arról kell dönteni, hogy kijelölik 2014.
január 2. napjától a Kft.-t a települési szilárd hulladék kezelési feladatok tekintetében
közszolgáltatóként, valamint fel kell hatalmazni a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor
Önkormányzatát a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatról, azaz Miskolc Megyei Jogú Város, mint gesztor önkormányzat
felhatalmazásáról a közszolgáltatási szerződés aláírására.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2013. (X.11.) Kt. határozata a MiReHuKöz Nonprofit
Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében
közszolgáltatóként történő kijelöléséről

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa
felkérésére tekintettel a képviselő testület 2014. január 2.
napjától Alsózsolca Város önkormányzat közigazgatási
területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
ellátására,
a
Cg.05-09-026023
cégjegyzékszámon
cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett a MiReHuKöz
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 3518
Miskolc, Ernyő utca 1. szám) jelöli ki, és felhatalmazza
Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatát,
hogy a kijelölés alapján Miskolc Térségi Konzorcium

Konzorciumi Tanácsa által elfogadott közszolgáltatási
szerződést legkésőbb 2013. december 31-ig kösse meg
Alsózsolca Város Önkormányzat nevében azzal, hogy a
szerződést utólagos jóváhagyásra a képviselő testületnek be
kell mutatni.
Felelős: Miskolc Gesztor Önkormányzat
Határidő: 2013. december 31.

3./ A TÁMOP-5.3-6-11/1-2012-0048 számú, „Komplex–telep program Alsózsolca Városában”
című projekt támogatási szerződésének aláírásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú mellékletet tartalmazza.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
arra a megállapodásra jutottak, hogy bele kell vágni, nem lehet ennyi pénzt elutasítani. Kéri a
polgármestert, hogy mondja el, hogyan fognak alakulni a kötelezően ellátandó feladatok.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztésben szerepel, mindaz amit a pályázat
tartalmaz. A támogatási szerződés szerint, a program befejezését követő két évig fent kell
tartani az épületet, de ezt a Metodista egyház vállalta. Az infrastruktúrát a program lezárása
után legalább öt évig kell fent tartani, a Metodista egyház ezt is felvállalta. Az
önkormányzatnak csak a szolgáltatást kell biztosítani. Kezdetben úgy gondolták, hogy az
energiaültetvény kialakításához a Sajón túli területet vonják be, de a pályázat nem tartalmaz
elkülönített keretet szállító eszközre. A kiírás szerint ez a terület lehet szántó, gyep,
gyümölcsös stb. Az önkormányzatnak van a Nevelőotthon alatt 13 hektár földterülete, ebből
10-et be tudnának vonni a programba és beültethetnék energiafűzzel.
A foglalkoztatási kötelezettség tekintetében a pályázatot úgy fogadták el, hogy
közfoglalkozatás keretében oldják meg a foglalkoztatást, ha nem lesz közfoglalkoztatás, vagy
Uniós támogatás, az nem az önkormányzat hibája. Annyi még kérdéses, hogy fognak-e találni
a településen megfelelően képzett munkaerőt, vagy esetleg más településről kell
munkavállalót alkalmazni és akkor útiköltséget kell fizetni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Mivel a Metodista egyházzal és Türr István
Képzőközponttal lesznek szerződésben, az önkormányzat részesedése a pályázatban kb. 104
millió Ft.
Fésűsné Brosh Andrea a pályázatíró képviseletében: Kötelezően három konzorciumi
partnert kell bevonni a pályázatba, ebből az egyik a Türr István Képző és Kutatóintézet, a
másik pedig egy helyi civil szervezet, ez jelen esetben a Herman Alapítvány.
A főpályázó költségvetése 104.682.203 Ft, ez az önkormányzat része.
A Türr István intézet vállalta, hogy elvégzi a képzéseket, oktatásokat az energiaudvar
telepítéséhez, ez 32.263.602 Ft.
A Herman Alapítvány lesz felelős a Csillagház szolgáltató központban a rendezvények
lebonyolításáért, az ő költségvetési részük 10.689.160. Ft.
A pályázat kezdetekor Metodista egyház volt a partner, de ők nem pályázhatnak, viszont az
épületükön jelentős beruházást hajtott végre az önkormányzat, ennek fejében vállalták az
épület 5 éves fenntartását.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Aggályosnak tartja az energiaudvar telepítésére szánt
költséget, szerinte kevés az az összeg, ami erre van betervezve.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Szemétdombról beszélnek, azt a területet nem lehet
művelni. A nevelőotthon sarkától a cigánytanya felé eső részen még karnyi vastagságúra sem
fog megnőni a fűz, már ellopják.
Fésűsné Brosh Andrea a pályázatíró képviseletében: A helyi foglalkoztatás megszervezése
nagyon kardinális kérdés, sok a képzetlen munkanélküli és az ő foglalkoztatásukat biztosítani
kell. A gyerekeknek látniuk kell, hogy a szülők eljárnak dolgozni. Biztos, hogy fogja
támogatni a programot a Munkaügyi Központ, eleve úgy indult el, hogy őket bevonják. A
lényeg, hogy tudják foglalkoztatni a képzetlen munkaerőt.
Zsiros Sándorné polgármester: Jegyző Asszony arra kérdezett rá, hogy az energiafűz
telepítésének megvan-e a költsége.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 10 hektárt felszántani nagyon sok pénz, a vetőmagnak
380 Ft kilója, 10 hektárnyi területnél ez 1 millió Ft-os költséget is jelenthet. Tudja, hogy
nagyon igénytelen növény, de ha ki is kel, kérdéses, hogy honnan hoznak kombájnt, ami
levágja.
Brünner István képviselő-testületi tag: A cigányok folyamatosan turkálnak azon a területen,
10 cm-el a föld alatt van WC ülőke, betontömb, szemét, törmelék. Ezt a területet fel kell
szántani, betonban nem fog megteremni az energiafűz. Nagyon komoly előkészítő munkára
van szükség.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Voltak Piricsén, látták, hogyan milyen gonddal,
odafigyeléssel művelik az energiaültetvényt, jártak Sajószentpéteren, ahol nem működött
beszántották az egészet. Olyan emberekkel akarják megműveltetni, akik az ásót sem tudják
megfogni. Ez rengeteg munkát fog adni mindenkinek, 7 évre leterheli a települést, az ő
véleménye szerint ez egy halott dolog, veszélyes beleugrani. Ő nemmel fog szavazni és kéri a
testületet, hogy felelősen döntsenek.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ugyanezek a kételyek benne is felmerültek, aki ott
lesz és felügyeli a munkájukat, annak nagyon nehéz dolga lesz, de valamit adni kell a
cigányság kezébe, látják az iskolában is a dolgozó szülők példájának hatását.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Több pénzt kapnak egy hónapban, mint ő.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Egy gyerek tavaly egész évben szépen járt iskolába,
idén eddig kétszer jelent meg, kimentek hozzájuk és látták, hogy a házban semmi nincs, az
udvaron főztek 1 db lábasban, a munka kiút lehet ebből a helyzetből.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az is az ő felelősségük, ha 3 év múlva megint lámpákat
kell lekapcsolni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Aki járja a tanyát, az látja, hogy a helyzet csak
rosszabb lesz, ha önkormányzati szinten nem tesznek valamit. Ha csak 20 embernek tudnak
munkát biztosítani, már az is jó.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Kockázatosnak tartja a projektet.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Semmi kockázat nincs benne, tegnap a Pénzügyi
Bizottság ülésén tárgyalták. Az is kockázatos, ha mindenkinek mindent ingyen adnak.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ott 1-2 M Ft-ról van szó, ez egy 104 milliós beruházás.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: De ez bevétel lesz.
Brünner István képviselő-testületi tag: Egyet ért azzal, hogy vissza kell vezetni az
embereket a munkába, de ez 2020-ig jelentős megterhelést jelenthet az önkormányzat
költségvetésének.
Zsiros Sándorné polgármester: Az energiaültetvény 2 évre szól.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Hol volt eddig sikeres az energiaültetvény?
Fésűsné Brosh Andrea a pályázatíró képviseletében: Tiszatarjánban. Gyöngyösön van egy
mintaültetvény. Tiszaújvárosban biomassza erőművet építenek hozzá. Ez a jövő és a
következő éves tervekben is szerepel Tiszaújvárosban. Biomassza kazánnal fűtenek az
önkormányzat intézményeiben.
Zsiros Sándorné polgármester: Úgy látja, hogy ezt a lehetőséget nem lenne szabad
kihagyni. 140 M Ft-ot nem lehet eldobni. A sikeressége kérdéses, de a közmunka program
sem sikeres és mégis működik, amíg ilyen a rendszer, ehhez kell alkalmazkodni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Az ismeretek a cigányságról felszínesek, más út nincs, a
cigányság nem tud olvasni, bele kell vágni, meg kell szavazni. Nincs benne rizikó. Nem azon
kell gondolkodni, hogy mi lesz 5 év múlva, amikor azt sem lehet tudni, hogy holnap mi lesz.
Uniós szinten vannak komplex programok, véleménye szerint 1-2 M Ft nem számít, bele kell
vágni.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: A program idejére kell fenntartani,
vagy van kötelező fenntartási időszak?
Fésűsné Brosh Andrea a pályázatíró képviseletében: Nincs kötelező fenntartási időszak.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Kevésnek tartja a 2,5 M Ft összeget az energiafűz
telepítésére.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: 2 év, mire a talajt előkészítik, az aratás pedig nagyon
nagy költség.
Zsiros Sándorné polgármester: Fel kell szántani, tavasszal be kell ültetni, ha a közmunkás
kézzel fogja belőle kiszedni a gazt, akkor is foglalkoztatva van az egyén. Szállítói
finanszírozásról és előleg lehívásról szól a pénzügyi ütemterv.
Brünner István képviselő-testületi tag: Mit jelent a jelentős anyagi teher?

Zsiros Sándorné polgármester: Az elkötelezettség hosszú távú, ami aggodalomra adhat
okot.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ez nem pénzt fog termelni, hanem elviszi.
Ráki István képviselő-testületi tag: Ha csak az épületet újítják fel a pénzből, már az is jó.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Közfoglalkoztatás mindig van, de jelenleg is csak 1-1
hónapos intervallumra.
Zsiros Sándorné polgármester: 23 fő foglalkoztatásáról van szó, a Munkaügyi Központ
közreműködésével.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az épület felújítását el kell kezdeni.
Zsiros Sándorné polgármester: Egy ilyen lehetőséget nem szabad elszalasztani. Ha már lesz
egy energiaültetvény, haszna lesz.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ha a segélyekbe teszik bele a pénzt, akkor megint
munka nélkül adják oda.
Brünner István képviselő-testületi tag: Nagyon sok cigányságra irányuló pályázat van,
olyat kell választani, ami kedvezőbb. 3 év alatt nagyon sok pályázatot megszavaztak, de eddig
egy pályázatban sem hangzott el, hogy megterhelést jelenthet a településnek. Ő nem fogja
megszavazni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Először a szociális város rehabilitációs pályázatot
sem akarták megszavazni. Ő napról napra ott él közöttük, ha nem tesznek valamit, abból nagy
baj lesz.
Ráki István képviselő-testületi tag: Fontos a pályázatot megszavazni, vezetőként minden
lehetőséget ki kell használni. A cigányság irritálja a lakosságot, nem minden család kapja meg
azt a pénzt, amiből meg tud élni. Ez olyan komplex program, ami európai szintű, mindig lesz
hozzá kiegészítő támogatás. Ez ajándékpénz, a lakosságot irritálja, ha minden elvisznek a
kertekből, jól ismeri ezt a problémát. Ha erre adnak támogatást, élni kell vele.
Zsiros Sándorné polgármester: Magánemberként mást is tehet az ember, de települési
képviselőként csak akkor felelős, ha előre látva dönt. Nem ez a program fogja megváltoztatni
Alsózsolca helyzetét. Képzések lesznek, programokat szerveznek, nem az utcán fog zajlani az
élet. Az energiaültetvény is hasznos lesz. Javasolja, hogy szavazzanak név szerint a kérdésről.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy szavazzanak név szerint a támogatási
szerződés aláírásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2013. (X.11.) Kt. határozata a TÁMOP-5.3-6-11/12012-0048 számú, „Komplex–telep program Alsózsolca
Városában” című projekt támogatási szerződés aláírásának
kérdésében történő név szerinti szavazásról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a TÁMOP-5.3-6-11/1-2012-0048 számú,
„Komplex–telep program Alsózsolca Városában” című
projekt támogatási szerződés aláírásának kérdését név
szerinti szavazással dönti el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.
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
162/2013. (X.11.) Kt. határozata a TÁMOP-5.3-6-11/12012-0048 számú, „Komplex–telep program Alsózsolca
Városában” című projekt támogatási szerződésének
aláírásáról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy támogatja a TÁMOP-5.3-6-11/1-2012-0048
számú, „Komplex–telep program Alsózsolca Városában”
című nyertes pályázat támogatási szerződés aláírását.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására és az ezzel kapcsolatos teendők ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ A Miskolc Stelleaders Sport Egyesület kérelme a Herman Ottó Általános Iskola
tornatermének bérlésével kapcsolatban

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztés alapján javasolja, hogy adják oda a termet a
csapatnak. A csoport zsolcai gyerekekből áll.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
úgy döntöttek, hogy adják oda nekik ingyenes használatra a termet.
Zsiros Sándorné polgármester: 1600 Ft lenne óránként a bérleti díj, heti 2 órát vennének
igénybe.
Zsiros Sándorné javasolta, hogy szavazzanak a Stelleaders Sport Egyesület részére
ingyenesen biztosítsák az edzések idejére a Herman Ottó Iskola tornatermét heti két órában a
következő alkalomtól.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2013. (X.11.) Kt. határozata a Stelleaders Sport
Egyesület kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy ingyenesen biztosítja a teremhasználatot a
Miskolci Stelleaders Sport Egyesületnek a Herman Ottó
Általános Iskola tornatermében hétfőnként 16:30-18.30-ig
2013. október 14. napjától.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 14.

5./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. közútkezelői hozzájárulás iránti kérelme az Alsózsolca, Herman O.
u. 8. szám alatti épület villamos-energia ellátásához

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Eddig a jegyző hatásköre volt a közterület használatának
engedélyezése. Jogszabályi változás, hogy ezt a hatáskört a képviselő-testülethez telepítette.
Jelenleg a közterület nem közlekedésre használt részének az igénybevételéhez a képviselőtestületnek kell megadni a hozzájárulást, a visszaállítási kötelezettség mellett.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ezt a hatáskört is át lehet ruháznia a képviselő
tetsületnek a polgármesterre, a bizottságra, vagy a jegyzőre. A képviselő-testületnek át kellene
gondolnia, hogy átruházzák-e a hatáskört. Az engedély kiadásának határidejét 8-15-30 napban
határozza meg a jogszabály, ezek elég rövid határidők, ami miatt nem célszerű összehívni a
képviselő-testületet.
Zsiros Sándorné polgármester: Egyértelmű, hogy a jegyző hatáskörébe kell utalni.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ehhez felesleges a testületet összehívni.
Zsiros Sándorné polgármester: Ez tényleg szakma.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A hatáskör átruházáshoz rendeletet kell alkotni, a
következő testületi ülésre elkészíti a tervezetet, de jelenleg a képviselő-testületnek kell
dönteni a benyújtott kérelmekről.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy szavazzanak a Herman O. út 8. szám alatti
ingatlan villamos-energia ellátásának munkálataihoz szükséges közútkezelői hozzájárulás
megadásáról a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2013. (X.11.) Kt. határozata a Herman O. út 8. szám
alatti
ingatlan
villamos-energia
ellátásának
munkálataihoz szükséges közútkezelői hozzájárulásról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Herman O. út 8. szám alatti ingatlan
villamos-energia ellátásának munkálataihoz szükséges
közútkezelői hozzájárulását megadja.
A munkavégzés a Herman Ottó út igénybevételével történik.
A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben
meghatározott feltételeket betartja, és vállalja a
munkavégzésből eredő kötelezettségek teljesítését.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 október 30.

6./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. közútkezelői hozzájárulás iránti kérelme az Alsózsolca, 849-2 hrsz.
alatti ingatlan villamos-energia ellátásához.

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester az előterjesztés ismertetése után indítványozta, hogy
szavazzanak az Alsózsolca 849-2. helyrajzi szám alatti ingatlan villamos-energia ellátásának
munkálataihoz szükséges közútkezelői hozzájárulásról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2013. (X.11.) Kt. határozata az Alsózsolca 849-2.
helyrajzi szám alatti ingatlan villamos-energia
ellátásának munkálataihoz szükséges közútkezelői
hozzájárulásról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az Alsózsolca 849-2. helyrajzi szám alatti
ingatlan villamos-energia ellátásának munkálataihoz
szükséges közútkezelői hozzájárulását megadja
A munkavégzés az Árpád út igénybevételével történik.
A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy hatályos közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott
feltételeket betartja, és vállalja a munkavégzésből eredő
kötelezettségek teljesítését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013 október 30.

7./ Közútkezelői hozzájárulás kérése az Alsózsolca, Johanna út 9-11. szám alatti volt
óvoda épület átalakításának és bővítésének építési munkáihoz
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester az előterjesztés ismertetése után indítványozta, hogy
szavazzanak a Johanna út 9-11 szám alatti óvoda épület átalakításának és bővítésének építési
munkáihoz szükséges közútkezelői hozzájárulásról a hatályos jogszabályok alapján.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2013. (X.11.) Kt. határozata a Johanna út 9-11 szám
alatti óvoda épület átalakításának és bővítésének építési
munkáihoz szükséges közútkezelői hozzájárulásról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Johanna út 9-11 szám alatti óvoda épület
átalakításának és bővítésének építési munkáihoz szükséges
közútkezelői hozzájárulását megadja, azzal, hogy a
kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy hatályos közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott

feltételeket betartja, és vállalja a munkavégzésből eredő
kötelezettségek teljesítését.
Felelős: polgármester
Határidő: október 26.

8./ Szinvavölgyi AMI terembérleti kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú mellékletet tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Szinvavölgyi AMI az előterjesztés szerint kéri, hogy
tekintsen el a képviselő-testület a terembérleti díj fizetésétől. A gyerekektől nem kérnek
költségtérítést, más kiegészítő támogatásban sem részesülnek, az oktatók más telephelyről
történő ideutazását maguk oldják meg.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
javasolja a képviselő-testületnek, hogy biztosítsák ingyenesen az igénybevételt.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel
foglalkoznak, és nagyon szép teljesítményt nyújtanak. Javasolta, hogy szeptembertől
visszamenőleg állapítsák meg az ingyenes használatot.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy szavazzanak a Szinvavölgyi AMI
kérelméről, azaz biztosítsák ingyenesen a részükre a teremhasználatot a Benedek Elek
Tagiskolában.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2013. (X.11.) Kt. határozata a Szinvavölgyi AMI
terembérleti kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola
részére ingyenes biztosítja a teremhasználatot 2013
szeptemberétől visszamenőleg a Herman Ottó Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolájában.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9./ Onga és társult települések szociális és gyermekjóléti társulása társulási
megállapodásának módosítása, Onga és Társult települések Szociális és
Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói Társulás megszűntetése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Onga 2013. július 15-től városi címet kapott, így a társulási
szerződés módosítása szükséges, ahol eddig nagyközség elnevezés szerepelt ott át kell javítani
városra, továbbá bele foglalták a szükséges jogszabályi változtatásokat és a várossal
kapcsolatos teendőket.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy szavazzanak Onga és Társult települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulása társulási megállapodásának módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2013. (X.11.) Kt. határozata Onga és társult
települések szociális és gyermekjóléti társulása társulási
megállapodásának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja Onga és társult települések szociális
és gyermekjóléti társulása társulási megállapodásának
módosítását.
A megállapodás a jegyzőkönyv 11/a. számú mellékletét
képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: További szavazás szükséges a korábbi társulás
megszüntetésével kapcsolatban. A megszüntetéshez, társulásból való kiváláshoz szükséges a
társulásban részvevő önkormányzatnak a döntése.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy szavazzanak Onga és Társult települések
Szociális és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói Társulás
megszűntetéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2013. (X.11.) Kt. határozata Onga és Társult
települések
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói Társulás
megszűntetéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy megszünteti Onga és Társult települések
Szociális és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó
Intézményfenntartói Társulást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 8 óra 58
perckor bezárta.
Kmf
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polgármester

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

