
3/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2014. február 5-én 17 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István,
Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Dr. Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor
képviselő-testületi  tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Urbánné Lengyel  Zsuzsanna
jegyző, Somodi Lászlóné gazdasági vezető

Az ülésre  meghívót  kapott: Antal  Lászlóné,  Herman  O.  Ált.Iskola  igazgató,  Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ  vezető,   Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna  Közösségi  Ház  vezető,  Takácsné  Szabó
Zsuzsanna 2.  sz. Óvoda vezető,  Parádi Julianna Városüzemeltetés  vezető,  Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde 
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető,  Szaláncziné Somos Zsuzsanna 
Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető helyett Baráthné Csáti
Erika óvodavezető helyettes, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő.

Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok mellé
vegyék fel a Közösségi Háza és Könyvtár vezetőjének kérelmét, valamint az I. világháborús
emlékmű felújítására irányuló pályázat benyújtását.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (II.05.) Kt. határozata a napirend kiegészítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé a
- Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelmét, valamint
- a KKETTKK-CP-02 jelű „az első világháború történelmi
emlékeit  őrző  emlékművek  rendbetétele,  renoválása,
helyreállítása” című pályázat benyújtásának megtárgyalását.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a változásokkal együtt fogadják el az ülés 
napirendjét.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ A 2014. évi költségvetés megtárgyalása

2./ SH-BÖTT Társulás Alapító Okiratának a felülvizsgálata

3./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

4./ A Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme

5./  A KKETTKK-CP-02 jelű  „az  első  világháború  történelmi  emlékeit  őrző  emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázat benyújtása

1./ A 2014. évi költségvetés megtárgyalása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: A tervek szerint nem ma fogadnák el a költségvetést, most
csak a beterjesztésről, tervekről tárgyalnak.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: December 22-én fogadta el az Országgyűlés a 2014.
évre vonatkozó költségvetési törvényt, a szabályozás értelmében 45 napon belül a képviselő-
testület elé kell terjeszteni az önkormányzati költségvetés tervezetét.
Ez egy szöveges előterjesztés, a költségvetés részleteit tartalmazó táblázatok a jövő heti ülésre
készülnek  el.  A  kötvénykonszolidáció  aláírása  február  végén  várható.  A  tavalyi
pénzmaradvány 185.022 e Ft. 
Folytatódik  a  feladatalapú  támogatási  rendszer  kialakítása,  az  adók  mértéke  a  tavalyihoz
képest is csökkeni fog.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az előző évhez képest nagyobb mértékű a beruházás, ami
a dologi kiadásokkal kapcsolatos jogszabályi változás következménye.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Az  intézményvezetők  előzetesen  benyújtották  az
elképzeléseiket, így készült a tervezet. A jövő heti ülésre áll össze teljesen a költségvetés.
Kutyabefogásra idén 3 M Ft-ot terveztek, tavaly 1.800 e Ft volt. A tavalyi évben95 kutyát
fogtak be.
A Sportcsarnok beázik, a javításra 4 M Ft-ot terveztek, illetve a Városüzemeltetésnél 3 éve
van egy üres álláshely, kellene egy személy aki kimondottan csak a közfoglalkoztatottakkal
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foglalkozik, illetve a Polgármesteri Hivatalba 2 főt terveznek felvenni. A pénzügyi rendszer
olyan változáson megy keresztül,  amely jelentős terhet ró a hivatalra,  ha nem fogadják el
időben, akkor márciustól nem tudják beállítani az új munkaerőt.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: A  közfoglalkoztatottak  hány  százaléka  van  az
intézményekben?

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Az összes közfoglalkoztatott kb. 10%-a.

Dr. Majoros Géza képviselő-tetsületi tag: Úgy gondolja, hogy a fizikóterápiára beszerzendő
eszközökre az 1 M Ft  kevés  lesz.  A Ceragem ágy önmagában 1 M Ft,  úgy véli,  hogy a
lézerzuhannyal együtt 1,5 M Ft-ra lenne szükség.

Ráki István képviselő-testületi tag: Komoly problémát jelentenek a kóbor kutyák, ha már
ennyi pénzt áldoznak rá, azt javasolja, hogy amelyik nincs chippel ellátva, azt be kell fogni,
amelyik chipes, ott a gazdáját kell felelősségre vonni.

Zsiros Sándorné polgármester: Egyszerre csak 20 kutyát tudnak befogni, mert annyinak van
hely.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Két hétig karanténban kell tartani.

Zsiros Sándorné polgármester: Be van tervezve egy chipleolvasó beszerzése, amelyik nincs
chipelve az elviszik.

Ráki István képviselő-testületi tag: Ha már 3 M Ft be van tervezve rá, akkor tegyenek hozzá
még 1 M Ft-ot és bővítsék a férőhelyet.

Zsiros  Sándorné  polgármester: 1  M Ft-ból  semmit  nem tudnak  megoldani,  nincs  saját
kenneljük, egy magánszemély ideiglenes gazdaként vállalja a tartását, kedvező, hogy van egy
ilyen ember, aki be meri fogni a kutyákat.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi  tag: A kutyáknál  is  van fogamzásgátlás,  ebben is
lehetne gondolkodni.

Ráki  István képviselő-testületi  tag: Próbálják  úgy megoldani,  hogy a  végére  járjanak a
kóbor kutya befogásnak. A kutyák májusban fialnak, eltelik az idő és megint nem csináltak
semmit. Ha ezt egyszer és mindenkorra megoldanák, akkor jelentősen lecsökkenhetne a kóbor
kutyák száma. Az lesz, hogy dobálják ki a milliókat, és megoldás nem született. 

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Egy évben a szuka kutya 2-szer tüzel. Február-
március környékén elkezdték a befogást, a kutyák nagy részét ebben az időszakban gyűjtötték
be.  Május-júniusra jelentős mértékben csökkent is a számuk. Jó lenne,  ha lenne lehetőség
összeírni  a  chip-es  kutyákat.  Ha  ő  az  összes  chip  nélküli  kutyát  elviteti,  akkor  sincs  rá
garancia,  hogy  nem  hoznak  helyettük  másikat.  Csak  a  tulajdonosok  felelős  hozzáállása
jelenthetne megoldást.

Ráki István képviselő-testületi tag: Az utcában nem tudnak elmenni az emberek a buszhoz,
egyszer és mindenkorra meg kell oldani a problémát.
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Zsiros Sándorné polgármester: Akkor a javaslat az, hogy ne ennyi pénzt tegyenek hozzá,
hanem többet.

Ráki István képviselő-testületi tag: megint a tüzelési időszakban kellene befogni őket.
A sportkört fel kellene karolni és támogatni.
A  vezetők  tudják,  hogy  hány  főre  van  szükségük  a  munka  elvégzéséhez,  olyan  szintű
átalakulás megy végbe, hogy szükség van emberre, folyamatosan derül ki, hogy mennyire és
hova.
A Széchenyi úton és ahol vízvezeték lesz cserélve, ott időben tájékoztassák a lakosokat, hogy
időben el tudjanak készülni.

Zsiros Sándorné polgármester: A Széchenyin, mielőtt megkezdi a felújítást, a Borsodvíz
egyeztetni fog a lakossággal. A munkálatok érintik a Kossuth út egy részét, a Kassai utat és a
gerincfővezetéket a vasúti átjárónál.  Az utak felújítására 12.454 e Ft van tervezve.  Kértek
árajánlatot,  szerettek  volna  néhány  utat  felújítani,  az  Arany  János  utca  a  szociális  város
rehabilitációs  pályázat  keretén belül  felújításra  fog kerülni.  A tavalyi  évben az adóbevétel
kiesés miatt a likviditás egész évben probléma volt, ezért nem mertek kockáztatni. A Fekete
István út, a Gózon, Damjanich és a Baross Gábor út felújítását ebből a 12 millióból meg lehet
oldani.

Ráki István képviselő-testületi tag: Kértek több árajánlatot?

Parádi  Julianna Városüzemeltetés  vezető: Folyamatosan  érkeznek az árajánlatok,  kevés
eltérés van a különböző cégek árai között, ami az aszfalt minőségéből, vastagságából és a cég
Alsózsolcától való távolságából tevődik össze.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Támogatja a Városüzemeltetésnél a közfoglalkozást
irányító személy felvételét, illetve két fő felvételét a Polgármesteri Hivatalba, támogatja az
5.000  Ft/hó  bérnövekedést,  hiszen  az  óvónők,  védőnők és  a  laborban  dolgozók  központi
béremelése  már  megtörtént  a  más  területen  dolgozóké még  nem.  Úgy gondolja,  hogy ez
gesztusértékkel bír a dolgozók felé.

Zsiros Sándorné polgármester: 90 főt érintene a béremelés, ha a testület el tudja fogadni,
akkor ő azt javasolja, hogy egyszeri juttatásként adják ki a dolgozóknak.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: 90  főt  érint  a  5.00  Ft  bér+járulék,  a
Városüzemeltetésen  1  fő,  a  Polgármesteri  Hivatalnál  2  fő  alkalmazásáról,  illetve  a  8.000
Ft/fő/hó  cafetéria  odaítéléséről,  valamint  a  köztisztviselők  147.000  Ft/fő/év  cafetériájáról
kellene dönteni. Azt kell még eldönteni, hogy dolgozók a béremelést egy összegben vagy a
fizetésbe építetten kapják meg.

Fáklya  Tiborné  képviselő-testületi  tag: Mi  a  jobb  a  dolgozónak,  ha  megkapja  egy
összegben és az elmegy, vagy ha havonta kap kisebb összegeket?

Parádi  Julianna  Városüzemeltetés  vezető: Az  elmúlt  nyolc  évben  a  közalkalmazottak
egyáltalán  nem kaptak béremelést.  Van olyan takarítónő,  aki  61.000 Ft-ot  kap havonta,  a
közmunkások 70.000 Ft-on felül keresnek. A konyhai dolgozók szintén minimálbéren vannak
és napi szinte 8-900 emberre főznek reggeltől.  Biztos, hogy mindenkinek nagy öröm lesz,
mert ezek az emberek megérdemlik.
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Zsiros Sándorné polgármester: Garanciát nem tudnak rá vállalni, hogy ez jövőre is így lesz,
ez az idei költségvetésre vonatkozik.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: Az  a  véleménye,  hogy  ha  a  minimálbért
felemelik, akkor a dolgozók bérét is emelni kellene.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető:   Az alapbér nem változott,  ennek összege még
mindig nem éri el a minimálbér összegét, ezért bérkiegészítést kell nekik adni.
101.500 Ft a minimálbér összege, ebből 66.483 Ft-ot kap kézhez, akinek nincs gyereke. A
garantált bér 118.000 Ft, am nettó 77.290 Ft. A közmunkás bér 77.300 Ft, amiből 50.630 Ft-ot
visz haza a dolgozó.

Csöbör Katalin alpolgármester 17 óra 44 perckor távozott az ülésről. A jelenlévő képviselő
testületi tagok száma 8 fő.

Fazekasné  Baksi  Piroska  a  Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  vezetője:  Nem  lehet  a
felelősséget  összehasonlítani,  a  bölcsődei  gondozónők  bérét  10.000  Ft-ra  javasolná
megemelni.

Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: Minden vezető a saját
dolgozóinak szeretne többet adni.

Ráki István képviselő-testületi  tag: Türelemmel  kell  lenni,  van egy pénzösszeg, amit  az
önkormányzat  biztosítani  tud.  kölcsönét  kifizetik.  Egyszeri  juttatásként  lehet  adni,  de  a
következő évben nem tudják ezt garantálni.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Ez  az  5.000  Ft  indulásnak  jó,  ezt  tudják  bevállalni,  a
dolgozók érdekeit  képviselik,  ha ezt a testület  jóváhagyná. Az egy összegű kifizetés a téli
tüzelő vásárlására vagy nagyobb összegű kiadásra segítség lehet, ő az egyösszegű kifizetést
támogatná.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatalban két fő
munkavállaló alkalmazásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.  (II.05.)  Kt.  határozata  a  Polgármesteri
Hivatalban két fő munkavállaló alkalmazásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja a pályázati eljárás megindítását
Polgármesteri  Hivatalban  két  fő  munkavállaló
alkalmazására, azzal, hogy az ehhez szükséges pénzösszeg a
2014. évi költségvetési tervezetbe kerüljön be.

Felelős: jegyző
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Határidő:  folyamatos

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  szavazzanak  a  Városüzemeltetésnél  1  fő
munkavállaló alkalmazásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (II.05.) Kt. határozata  a Városüzemeltetésnél 1
fő munkavállaló alkalmazásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja a pályázati eljárás megindítását
a Városüzemeltetésnél  egy fő munkavállaló alkalmazására,
azzal,  hogy  az  ehhez  szükséges  pénzösszeg  a  2014.  évi
költségvetési tervezetbe kerüljön be.

Felelős: Városüzemeltetés vezető
Határidő: folyamatos

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak, a központi bérrendezéssel nem
érintet dolgozók bruttó havi 5.000 Ft juttatatásáról a 2014. évben.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.  (II.05.)  Kt.  határozata  a  központi
bérrendezéssel nem érintet dolgozók bruttó havi 5.000 Ft
juttatatásáról a 2014. évben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja, a központi bérrendezéssel nem
érintett  dolgozók  bruttó  5.000,-Ft/hó  juttatatását  a  2014.
évben, azzal, hogy az ehhez szükséges pénzösszeg a 2014.
évi költségvetési tervezetbe kerüljön be

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2014. december 31.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta,  hogy szavazzanak a 2014. évre vonatkozó bruttó
5.000,- Ft/hó bérkiegészítés egy összegben történő kifizetéséről az érintett dolgozók részére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (II.05.) Kt. határozata a 2014. évre vonatkozó
5.000,-  Ft/hó  bérkiegészítés  egy  összegben  történő
kifizetéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  2014.  évre  vonatkozó  bruttó  5.000,-
Ft/hó bérkiegészítés kifizetése egy összegben történjen meg
az érintett dolgozók részére, akkor, amikor arra a pénzügyi
keret rendelkezésre áll.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2014. december 31.

Fodor  Ákos  képviselő-testületi  tag: Ezt  így  nehéz  eldöntetni,  honnan  tudják,  hogy  a
dolgozónak mi a jó.

Fazekasné  Baksi  Piroska  a  Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  vezetője: Mindenkinek
egyben jó. Javasolja, hogy az Önkormányzat a normatív támogatással együtt próbáljon meg
bérfejlesztést produkálni a bölcsődei gondozónők esetében.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Minden dolgozónak megtervezték a bérkiegészítést,
minden területen dolgozó fontos az intézményeknek, így a köztisztviselő is felelősségteljes
munkát végez. Egységesen terveztek.

Fazekasné  Baksi  Piroska  a  Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  vezetője: A  bölcsődei
gondozónők kapjanak többet.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a közalkalmazottak nettó 8.000,-
Ft/hó összegű cafetéria juttatásáról, valamint a köztisztviselők nettó 147.000,- Ft/év cafetéria
juttatásáról

 A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (II.05.) Kt. határozata a közalkalmazottak és a
köztisztviselők  8.000,-  Ft/hó  összegű  cafetéria
juttatásáról,  valamint  ezen  felül  a  köztisztviselők
147.000,- Ft/év cafetéria juttatásáról 2014. évben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  támogatja,  a  közalkalmazottak  nettó
8.000,-  Ft/hó  összegű  cafetéria  juttatását,  valamint  a
köztisztviselők  nettó  147.000,-  Ft/év  cafetéria  juttatását
2014. évben.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Érdeklődik a Sportcsarnokban lévő üres álláshely
betöltéséről.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Jelenleg  3  fő  8  órás  munkavállalót  alkalmaznak
pályázat keretén belül, április végén fog kiderülni, hogy tovább tudják-e őket foglalkoztatni,
azt javasolja, hogy a továbbfoglalkoztatásról csak a zárszámadáskor döntsenek.

Brünner István képviselő-testületi tag:  Nem látta az anyagban a gyalogos átkelőhelyekre
fordított összeget.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző:  Az  feladattal  terhelt  pénzmaradványként  fog
megjelenni zárszámadáskor.

Brünner István képviselő-testületi tag: Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek támogatására
a 2 M Ft kevés lesz, induljanak ki a tavalyi összegből. A temető üzemeltetésre fordított 1.300
e Ft mit takar?

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Karbantartást, villany, víz, gáz díját és ezek ÁFA-ját.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Minek oda gáz?

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: A  dolgozó  ott  van,  a  papok  ott  öltöznek,  a
hozzátartozók ott várakoznak.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Közvilágításra is van tervezve összeg.

Zsiros Sándorné polgármester: A párázatuk még mindig függőben van, tegnap volt kint az
ÉMÁSZ az emlékmű felújítással kapcsolatban.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Az  oszlop,  ami  az  emlékműnél  van,  nem
villanyoszlop, hanem telefonoszlop, már tárgyaltak az áthelyezéséről, de ennek a költsége az
önkormányzatot terheli.

Zsiros Sándorné polgármester: November 25-én döntöttek a világítás visszakapcsolásáról
és január végére kötötték vissza.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Településrendezési tervre 5.100 e Ft van tervezve.

Zsiros Sándorné polgármester: 5 évente kötelező elvégeztetni, főépítészt kell bevonni, ezt
jogszabály írja elő, nem elegendő tervezővel elkészíttetni, ehhez külön építész kell.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Ő nem érti,  hogy ezért  miért  kell  5.100 e  Ft-ot
kifizetni.
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Zsiros Sándorné polgármester: Ha valaki kéri a területének az átminősítést, azt mindig a
kérelmezőnek kell kifizetni, ennek a költsége minimum 2 M Ft.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Roma Nemzetiségi önkormányzat 270.710 Ft-os
támogatása hol szerepel?

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Dologi kiadás.

Zsiros Sándorné polgármester: Ők nem vesznek fel tiszteletdíjat.

Brünner István képviselő-testületi tag: Ezt a központi költségvetés határozza meg?

Zsiros Sándorné polgármester: Igen.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Tájház költségvetése miből tevődik össze?

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az önkormányzatnak biztosítani kell a feladatellátást.
A Tájház  esetében  150 e  Ft  van székek beszerzésére,  gázara  80  e  Ft,  villanyra  15  e  Ft,
villanyra 20 e Ft, egy kiadásra 50 e Ft és ezek ÁFA-ja. Összesen 400 e Ft.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Ez  változik,  a  vizesblokk  felújítására  megnyerték  a
pályázatot.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A rendőrségnek terveztek-e támogatást?

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Újsághirdetése terveztek-e?

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző:  650 e Ft-ot.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Közvilágítási díj?

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző:  Erre 7.500 e Ft-ot terveztek.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Közösségi Ház felső ablakait kicserélték, többre
az idén idén már nem lesz pénz?

Zsiros Sándorné polgármester: Van olyan pályázat, amiből megvalósulhat.

Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: 1.600 e Ft-ba került, de
nagy szükség volt rá, szegélyt tettek körbe az ablakokra, a korhadt fa részeket kicserélték, már
nem a párkányra folyik a víz, hanem a cserépre.

Zsiros Sándorné polgármester: Az innovatív pályázatban van 2.400 e Ft a bejárati ajtók
cseréjére, de fontos lenne, hogy a két oldalajtót is kicseréljék.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A fa rész befestése nincs betervezve?
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Zsiros Sándorné polgármester: Ennek a költsége a Városüzemeltetés költségvetésébe van
tervezve.

Szilágyi László képviselő-testületi tag:   Mi a Közösségi Ház tervezett programja, tervezett
kiadásai.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Ismertette  a  Közösségi  Ház  2014.  évre  tervezett
programjait.

Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  vezető: Egyrészt  pályázati
pénzből tudnak rendezvényt szervezni, másrészt a tervezet  kiadásokból.

Szilágyi László képviselő-testületi tag:   Lesz-e Augusztus 20-án Városnap?

Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  vezető:   Délelőtt  ünnepi
megemlékezés  lesz,  de  ő  szeretne  még  valamit  délutánra,  mivel  a  Sajó  vize  összeköt
rendezvény idén nem itt lesz.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Korábban felmerült a szennyvízrendszer problémája,
azzal mi van?

Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: A Városüzemeltetés a
sürgős munkálatokat elvégezte.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Sajó menti települések találkozóján való részvétel
miből lesz finanszírozva?

Zsiros  Sándorné  polgármester: A  szereplők  útiköltségét  állják,  illetve  tervezték,  hogy
busszal  utazhatnak  az  érdeklődők,  valamilyen  jelképes  hozzájárulás  ellenében.  Ha  kell
kölcsönadnak  eszközöket,  aminek  a  szállítását  vállalják,  illetve  vinni  kell  valamilyen
ajándékot.  Van  egy  pályázat  határon  átnyúló  kapcsolatok  ápolására,  ezt  Pelsőc  be  fogja
nyújtani, 5 M Ft-ot lehet nyerni.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Tavaly sok dolgozó jelezte, hogy szeretne részt
venni a rendezvényen, jó lenne, ha idén az önkormányzat tudna biztosítani a dolgozóknak két
buszt, hogy el tudjanak menni a feleségükkel, családjukkal kikapcsolódni.

Zsiros  Sándorné  polgármester:  Egy  jelképes  összegre  kb.  500,-  Ft-ra  gondoltak
útiköltségként.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: A  dolgozók  megérdemlik,  hogy  részt  vegyen  a
rendezvényen.

Zsiros Sándorné polgármester: A rendezvény június 14-én, szombaton lesz.

Parádi  Julianna  Városüzemeltetés  vezető: A  szennyvízzel  kapcsolatban  már  többször
elmondta, hogy az intézményekben a csövek nagyon régiek, elavultak, ha lenne rá lehetőség,
akkor  a  költségvetésben létre  kellene  hozni  egy alapot.  Ha a  képviselő-testület  úgy dönt,
kérnek rá több árajánlatot. Mindig „tűzoltás” folyik, mert hol itt lyukad ki, hol ott lyukad ki
egy radiátor.
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Zsiros Sándorné polgármester: Részben egyetért  vele, az nem igaz, hogy nem csinálnak
semmit,  folyamatos  a  felújítás.  A  Herman  vizesblokkjának  felújítása  megtörtént.  Át  kell
tekinteni és mindig valamit megcsinálni.
Egy ilyen felújításnál 5-600 E Ft semmi. 

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy Pelsőcnél hajózható-e a Sajó, mert
a két település között lehetne szervezni egy kenuzást.

Zsiros Sándorné polgármester: Mindenhol kenuzható, meg kell érdeklődni, hogy nyitottak-
e erre.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Egy  esti  táborozás  is  beleférne  a  Sajó  parton.
Korábban felmerült, hogy a Fekete István utca elég szűk, ha felújítást terveznek, akkor azt ki
kellene szélesíteni.

Zsiros Sándorné polgármester: Erre vannak tervek.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Stop táblánál talán megkönnyítené a közlekedést,
ha felfestenék az útburkolati  jelet.  Az orvosi rendelő előtt  is  jó lenne felfesteni  a parkoló
helyét.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Ott vannak bordák.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az eredeti megoldás volt a jó, amikor ott volt az
oszlop.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Nem csak a Fekete István utca keskeny, de ott
legalább van árok. Azt is be lehetne fedni, az úttestet meg lehetne szélesíteni, a Patkó Presszó
parkolója évek óta problémát jelent, mert a szomszéd lakás előtt megáll a víz.

Ráki  István képviselő-testületi  tag 18 óra 25 perckor  elhagyta  az  üléstermet.  A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 7 fő.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ezt tudatosítani kell, hogy a közmű felé évelőt nem
szabad ültetni, mert az előbb-utóbb eléri a közműt.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy ezen  irányelvek  tekintetében  még  egyszer
üléseznek és megtárgyalják a 2014. évi költségvetésről.

 A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (II.05.) Kt. határozata a 2014. évi költségvetés
tárgyában

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
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megtárgyalta  a  2014.  évi  költségvetési  tervezetről  szóló
előterjesztést,  az  abban  foglaltak  teljes  körű  kidolgozását
követően dönt az elfogadásról.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ SH-BÖTT Társulás Alapító Okiratának a felülvizsgálata

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú mellékletet tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette az előterjesztést

Ráki István képviselő-testületi tag 18 óra 28 perckor visszajött az ülésterembe. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Az  SH-BÖTT  a  90-es  években  jött  létre,  2005-ben  a
kistérségi  társulások megalakulásával  egyre  kevesebb feladata  volt,  és  a  kintlévőségekből
tartozása halmozódott fel. Az egykori 40 tagból jelenleg 16 maradt, mivel az SH-BÖTT csak
a  nevében  társulás,  valójában  egyesületként  szerepel  a  törzskönyvi  bejegyzésben  és
egyesületként is működik. A Miskolci Járási ügyészség a felügyeleti szerve, az Alapszabályát
felül kell vizsgálni. Erre készült egy tervezet, ezt lenen szükséges elfogadni. Ő azt javasolja,
hogy maradjanak  benne az  egyesületben,  ez  az  új  név  a  társulás-egyesület  kettősséget  is
feloldja.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  a  Sajó  és  Hernád  völgyi
Bükkvidéki  Önkormányzatok  Térségi  Együttműködéséért  Egyesület  Alapszabályának
módosítását.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (II.05.) Kt. határozata a Sajó és Hernád völgyi
Bükkvidéki  Önkormányzatok  Térségi
Együttműködéséért  Egyesület  Alapszabályának
elfogadásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Sajó  és  Hernád  völgyi
Bükkvidéki  Önkormányzatok  Térségi  Együttműködéséért
Egyesület Alapszabályát.

Az Alapszabály szövegét a jegyzőkönyv 5. számú mellékletet
tartalmazza.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: A  választási  törvény  rendelkezésének  figyelembe
vételével Alsózsolca városban 5 szavazókört alakítottak ki. Jogszabályi követelmény,  hogy
szavazókörönként  3  választott  tag  és  megfelelő  számú  póttag  legyen  az  SZSZB  tagja,
amelyről  a  HVI vezetőjének javaslatára  a  képviselő-testület  egy szavazattal  dönt.  Vannak
személyi változások, igyekeztek új tagokat választani a kikerült személyek helyére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014.  (II.05.)  Kt.  határozata  a  Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak megválasztásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Helyi  Választási  Iroda
vezetőjének  a  javaslatát  a  Szavazatszámláló  Bizottság
Tagjaira az alábbiak szerint:

Tagok és póttagok:

Bíró Sándorné Alsózsolca, József A. út 7.
Varga Tiborné Alsózsolca, Damjanich út 1.  
Vig Györgyné Alsózsolca, József A. út 20.
Pintér Lászlóné Alsózsolca, Alkotmány út 17.                          
Zsíros Lászlóné Alsózsolca, Kölcsey F. út 14.
Fagyas Lajosné Alsózsolca, Árpád út 72.
Zámbó Attiláné  Alsózsolca, Árpád út 2.
Fügediné Rakaczki Ildikó Alsózsolca, Dózsa Gy. út 5.                                  
Vargáné Süveges Anna Alsózsolca, Kassai út 9.
Fenyvesi Józsefné Alsózsolca, Deák F. út 137.
Gál Emese Alsózsolca, Görgey A út 18.  
Nagyné Tóth Zita  Alsózsolca, Hunyadi út 17.                   
Vargáné Bán Ilona Margit  Alsózsolca, Szabadság út 16.                                     
Gulyásné Nagy Erzsébet Alsózsolca, Ady E. u. 13.
Árpád Jenő Alsózsolca, hunyadi út 42/4.
Antal László Alsózsolca, Szabadság út 1.
Oroszné Verba Julianna Alsózsolca, Hunyadi út 42/3.
Halász-Szabó Linda Alsózsolca, Rákóczi út 15.
Huszár Anita Alsózsolca, Szabadság út 12.  
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Kissné Gulyás Erzsébet Alsózsolca, Jókai Mór út 16.
Bodnár Béláné Alsózsolca, Bajcsy-Zsilinszky út 1.                             
Kádár Lászlóné Alsózsolca, Herman Ottó út 21.                             
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Alsózsolca, Bajcsy-Zsilinszky út 9.
Szabóné Bán Mária Alsózsolca, Hunyadi út 42/1.
Kocsis Gáborné Alsózsolca, Kossuth Lajos út 60.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4./ A Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester:  A pincehelység díját 3.750,- Ft/órában állapította meg a
képviselő-testület,  a Türr István Képző és Kutatóintézet  1.000,- Ft-ot fizetne óránként.  Az
egész  eljárás  fordítottan  működik.  Nem  ért  vele  egyet,  hogy  még  egy  kérelmet  sem
terjesztettek elő, csak a bérleti szerződést küldték meg.
Az egész eljárás fordítottan működik, a testület megállapított egy bérleti díjat, azt figyelembe
kellene venni, ha ettől el akar térni, akkor kérvényezni kellene.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalt  az előterjesztést és
nem támogatja azt.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Sok lehetőségük nincs, az eljárás tisztességtelen. Mit
javasol a Közösségi Ház vezető?

Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  vezető: 438  e  Ft  bevétel
várható ettől a bérbe adástól. Igen, kérni kellett volna a kedvezőbb díjat, de nagy választási
lehetőségük nincs az oktatás folyik.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a Türr István Képző és Kutató
Intézet alapkompetencia fejlesztő képzésére történő bérbeadásáról összesen 438 órában 2013
decemberétől 2014 áprilisáig 1.000.- Ft/ óra bérleti díj ellenében.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014.  (II.05.)  Kt.  határozata  a  Közösségi  Ház  és
Könyvtár termének kedvezményes bérbeadásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  1.000.-  Ft/óra  díjban  állapítja  meg  a
terembérleti  díjat  a  Türr  István  Képző  és  Kutató  Intézet
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http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20140205/7.pdf


alapkompetencia  fejlesztő  képzésére  összesen  438  órában
2013 decemberétől 2014 áprilisáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 31.

5./ A KKETTKK-CP-02 jelű „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázat benyújtása

Zsiros  Sándorné  polgármester: Egyezetett  a  tervezővel,  a  restaurálás  díja  1,5  M Ft,  a
kivitelezés 3-3,7 M Ft, 5 M Ft-ra lehet pályázni, ha több önrészt tudnak vállalni, előnyt jelent.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Lehet tudni, hogy mennyi a szobor vastagsága?

Zsiros Sándorné polgármester: Az derült ki a felmérés során, hogy üreges, jó állapotban
van,  sehol  nincs  kilyukadva,  nem  sérült.  Fel  kell  állványozni  az  emlékművet,  ezt  a
Városüzemeltetés el tudja végezni.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az állvány miből van?

Zsiros Sándorné polgármester: Fából.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Valamilyen  világítás  telepítésén  is  gondolkozni
kellene,  illetve,  ha  növények  lesznek  körülötte,  akkor  valamilyen  csepegtető  öntözéses
megoldást lehetne találni.

Zsiros Sándorné polgármester: Ezt át lehet gondolni, amikor készül a parkosítás. Farkas
Ferenc, helytörténeti kutató Úr jelentette, hogy 4 személy neve lemaradt a hősök névsorából,
ezért  ezeket  is  be  kell  vésni.  A  falra  egy  táblát  is  terveztek,  amire  felkerülhet,  hogy  a
centenárium emlékére újítatták fel. Július 28-án egy ünnepség keretében lehetne átadni.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Dúzs László 1956-ban halt meg, jó lenne, ha az ’56-
os emléktábla mellet kapna egy külön táblát Dúzs László.

Zsiros Sándorné polgármester: Ez egy szép gesztus lenne, ha a helyére kerülhetne az ’56-os
forradalom áldozata.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Dúzs László sírhelye is a temetőben van, az meg van
váltva,  ha  a  tulajdonosnak  nincs  temetési  szándéka,  akkor  az  önkormányzat  védetté  is
nyilváníthatja.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a KKETTKK-CP-02 jelű „az első
világháború  történelmi  emlékeit  őrző emlékművek rendbetétele,  renoválása,  helyreállítása”
című pályázat benyújtásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (II.05.) Kt. határozata a KKETTKK-CP-02 jelű
„az  első  világháború  történelmi  emlékeit  őrző
emlékművek  rendbetétele,  renoválása,  helyreállítása”
című pályázat benyújtásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy támogatja  a KKETTKK-CP-02 jelű „az
első  világháború  történelmi  emlékeit  őrző  emlékművek
rendbetétele,  renoválása,  helyreállítása”  című  pályázat
benyújtását.

A felújítása várható költsége: 6.862.698.- Ft
Az igényelhető támogatás: 5.000.000.- Ft
Az Önkormányzat vállalja a fennmaradó önrész 1.862.698.-
Ft  biztosítását,  melyre  fedezetet  a  költségvetési  tartalék
nyújt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 18 óra 59
perckor bezárta.

Kmf

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                  polgármester                                                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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