
6/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2014. március 27-én 17 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István,
Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Dr. Majoros Géza, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-
testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző

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, Parádi Julianna Városüzemeltetés
vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda 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  valamint  a  Blende  Info  Kft.
munkatársa. Az ülésen jelen vannak az Észak-Magyarország szerkesztői, a Miskolci Tv és az
Irány Tv munkatársai.

Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy az utolsó napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják  meg,  valamint  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok  mellé  vegyék  fel  a
„Vagyonkezelési  szerződés megkötése és közszolgáltatási  szerződés módosítása  a Miskolc
Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
Gesztor Önkormányzat  valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint közszolgáltató között”
című előterjesztést.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  a  napirendi  pontok
kiegészítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
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mellé felveszi
- Vagyonkezelési szerződés megkötése és közszolgáltatási

szerződés  módosítása  a  Miskolc  Térségi  Konzorcium
képviseletében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a
MiReHuKöz Nonprofit  Kft,  mint  közszolgáltató között
című előterjesztést,

- Rózsavölgyi Attila kérelmét zárt ülés keretében tárgyalja
meg

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     
2./ A 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítása
     
3./  Tájékoztató  az  önszerveződő  közösségek  részére  nyújtott  2013.  évi  támogatás
felhasználásáról
   
4./ Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2013. évi helyzetéről és tapasztalatairól 
     
5./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása
     
6./ Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program pályázat
    
7./ A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
     
8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

9./ A MiReHuKöz Kft-vel kötött Vagyonkezelési Szerződés módosítása

Zárt ülés:
10./ Rózsavölgyi Attila kérelme
     
     

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Zsiros Sándorné polgármester: Jelenleg 1 db lejárt határidejű határozata van a képviselő-
testületnek,  mely  Alsózsolca  Város  adósságkonszolidációs  eljárásáról  szól.  Ezzel
kapcsolatosan átadta a szót Csöbör Katalin alpolgármesternek.

Csöbör  Katalin  alpolgármester: Köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  illetve  a  sajtó
képviselőit.  A  magyar  állam  átvállalta  az  önkormányzatok  1200  milliárd  Ft  összegű
adósságát.  Az  előző  kormány  súlyos  adósságcsapdába  kényszerítette  a  településeket,
Alsózsolca a kötvénykibocsátásból származó pénzből jól gazdálkodott a kötvénykibocsátásból
származó összeget fejlesztésre fordította, amiből épült a település.
A település 2013. december 31-én fennálló adóssága 1.117.741 CHF, amelyet az állam teljes
egészében átvállalt, így a település bátrabban vághat bele a fejlesztésekbe.

Zsiros Sándorné polgármester: 2008-ban kényszerült a település kötvénykibocsátásra, azóta
2012. december 31-én fennálló tartozás 71%-át vállalta át a magyar állam. Így már nem kell a
kamatot fizetni, köszönik az Országgyűlésnek, hogy meghozta ezt a döntést.

Csöbör  Katalin  alpolgármester: Ünnepélyesen  átadja  Zsiros  Sándorné  polgármesternek  és
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyzőnek az Alsózsolca Város adósságának átvállalásáról szóló
Bizonyságlevelet.

Zsiros Sándorné polgármester: 5 perc szünetet rendel el.

Az ülés 17 óra 16 perckor folytatódott.

2./ A 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. 4. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztésben szereplő táblázatban, 2013. év szerepel,
azt ki kell javítani 2014-re. Idén a demens ellátásban részesülők számára is meg kell határozni
az intézményi térítési díjat.

Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tag: A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra
javasolja  az  előterjesztést,  illetve  javasolják,  hogy  a  Gondozási  Központban  10-20  Ft
intézményi  térítési  díjat  engedjék  el  annak  érdekében,  hogy  minél  több  embernek
biztosítsanak lehetőséget a csak napközbeni tartózkodásra.

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a Gondozási Központban engedjék el a 10-20
Ft intézményi térítési díjat, amit az intézményben való tartózkodásért kell fizetni, ha étkezést
nem vesz igénybe.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  csak  a  Gondozási
Központban fizetendő térítési díj elengedéséről
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Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elengedi 2014. április 1-től a Gondozási
Központban  a  bent  tartózkodásért  fizetendő  intézményi
térítési díjat.

Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezetője
Határidő: 2014. április 1.

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a fogadják el a 2014. évi intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló előterjesztést és a megállapított intézményi térítési díjakat.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  2014.  évi  intézményi
térítési díjakról szóló előterjesztésről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. évi intézményi térítési
díjakról szóló előterjesztést.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  3.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 1.

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a fogadják el a 2014. évi intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló rendelettervezetet.

A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.

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

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 3/2014.
(III.77.)  önkormányzati  rendeletet  az  intézményi  térítési  díjról  szóló  17/2005.  (VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete tartalmazza.

3./  Tájékoztató  az  önszerveződő  közösségek  részére  nyújtott  2013.  évi  támogatás
felhasználásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
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Zsiros  Sándorné  polgármester: A  költségvetést  március  5-én  fogadták  el,  így  az
önszerveződő közösségek támogatására  irányuló  pályázat  benyújtási  határideje  április  5-re
módosult. Ezidáig még két szervezet nem számolt el a 2013. évben kapott összeggel.

Zsiros  Sándorné  polgármester: javasolta,  hogy  a  beszámoló  megtartásával  várják  meg  a
hiányzó két beszámoló beérkezését és akkor tárgyaljanak róla.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  az  önszerveződő
közösségek  részére  nyújtott  pénzügyi  támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  az  önszerveződő  közösségek  részére
nyújtott  pénzügyi  támogatás  felhasználásáról  szóló
beszámoló tárgyalását későbbi időpontra halasztja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 30.

4./ Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2013. évi helyzetéről és tapasztalatairól 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Mindenki számára ismert az előterjesztés tartalma. Jelenleg
is több közfoglalkoztatásra irányuló program fut párhuzamosan.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: Véleménye  szerint  szigorúbban  kellene
ellenőrizni  a  közmunkások  munkavégzését,  végezhetnének  értékteremtő  munkát,  például
kijavíthatnák a járdákat, ahol nagyon rosszak, nehéz rajtuk közlekedni.

Zsiros Sándorné polgármester: A 3. iskola körül nagyon sok a szemét,  azt rendszeresen
összeszedik.  Áprilistól  alkalmaznak  egy  személyt  a  Városüzemeltetésnél,  aki  csak  a
közmunkásokkal fog foglalkozni, nagyon sokrétű a feladat, a munka sok helyen folyik. Az
értékteremtő pályázatban idén tésztagyártást végeznek a közfoglalkoztatottak, korábban volt
járdaépítési program.
A Munkaügyi  Központban egyeztettek  a  Belügyminisztérium képviselőjével  és  az látszik,
hogy a jövőben szerepelnek olyan tervek a közfoglalkoztatási programban, amelyek keretében
a járdákat fel lehetne újítani.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: A közmunkások 99,9 %-a képesítés nélküli. Aki
a szemétszedést végzi, naponta többször üríti a kukát, akik más területen szedik a szemetet,
azok összegyűjtik zsákokba és az autó, szállítja be a szemetet.
Eddig is tudtak ésszerű munkát adni a közmunkásoknak, a zöldségtermesztés során, illetve
minden  zöld  területet  ők  gondoznak  a  településen.  Az  a  véleménye,  hogy  a  környező
településekhez képest sokkal hasznosabb munkát végeznek a közmunkások.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: A kazán beszerzésénél a 6.294.374.- Ft a biokazán
ára?

Zsiros Sándorné polgármester: Igen.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Érezhető ez a gázfogyasztásban?

Zsiros  Sándorné polgármester: Annyiban,  amennyi  aprítékot  tudnak hozzá  gyűjteni.  Az
első évben pelletet is vásároltak. Minden nap, amikor azzal fűtenek, az a gázfogyasztásnál
megtakarítást jelent.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Alsózsolcán  nincs  Állomás  út.  Kéri  kijavítani  az
elírást. Valóban 10 kocsi bitument használtak fel az utak karbantartása során?

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Igen.

Zsiros Sándorné polgármester:   A jó az lenne, ha az egész települést le lehetne bitumenezni,
de annak a költsége 1 milliárd Ft lenne.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Készítsenek térképet, télen hogyan romlott az utak
minősége,  hol  vannak kivályúsodva az utak?  Ez egyben  megalapozza  az idei  terveket  is.
Legyen egy pontos képük, amihez hozzá tudnak rendelni forrásokat.

Zsiros  Sándorné  polgármester: A  program,  amiről  egyeztettek  várhatóan  májusra  fog
beindulni.  A  mezőgazdasági  programban  résztvevők  jogviszonyát  meghosszabbították.  A
Komplex telep  programban 2 hónapig foglalkoztatnak embereket,  akik  képzést  is  kapnak,
jelenleg futó programokon túl ennyit tudnak az idei foglalkoztatásról.

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy fogadják el a 2013. évi közfoglalkoztatásról
szóló beszámolót.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  2013.  évi
közfoglalkoztatásról szóló beszámolóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2013. évi közfoglalkoztatásról
szóló beszámolót.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  6.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. 8. 9. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabályi változások miatt szükséges a Közbeszerzési 
Szabályzat módosítása. Ez egy speciális terület, szakértőt kértek fel a módosításra, aki azokat 
a szükséges elemeket építette bele, amiket a jogaszály előír. 2014. évre három olyan 
beruházást tartalmaz a Közbeszerzési Terv, melyek értéke meghaladja a 15 M Ft-ot, a 
Metodista templom bővítési munkái, a Sportterület fejlesztése, illetve az útfelújítási, útépítési 
munkák, ezekre közbeszerzést kell kiírni.

Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tag: A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra
javasolja a Közbeszerzési Terv módosítását és a Szabályzat elfogadását.

Brünner István képviselő-testületi tag: A Sportpályát  érintő közbeszerzési eljárás májusi
kezdete megegyezik a munkálatok kezdetével?

Zsiros Sándorné polgármester: Május a közbeszerzési eljárás kezdete, annak befejeztével
kezdődhet a beruházás.

Brünner István képviselő-testületi tag: Május 31-én lesz az utolsó meccsük.

Zsiros  Sándorné  polgármester: javasolta,  hogy  fogadják  el  a  Közbeszerzési  Szabályzat
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
42/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  a  Közbeszerzési
Szabályzat módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Közbeszerzési  Szabályzat
módosítását.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  9.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy fogadják el a 2014. évi Közbeszerzési Tervet.

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
43/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  a  Közbeszerzési  Terv
módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  2014.  évi  Közbeszerzési
Tervet.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  8.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program pályázat

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Amikor  a  felhívás  megjelent  felvette  a  kapcsolatot  a
képviselő társaival, akik támogatták az elképzelést. A Fekete István Óvoda udvara alkalmas a
7X13 m-es kis pálya kialakítására.

Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tag: A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.

Zsiros Sándorné polgármester: Ha a település területéről beérkezik 6 M Ft társasági adó
felajánlás, akkor automatikusan nyer a pályázat. Egyeztetett több céggel, közülük egy vállalta,
hogy az idei társasági adójával támogatja a z Ovi-Foci, Ovi-Sport programot és ebből biztosít
6 M Ft-ot a pályázathoz.

Brünner  István  képviselő-testületi  tag: Támogatja  az  elképzelést.  Az óvoda vezetőjétől
kérdezi, hogy nem vesz-e el sok területet a gyerekek játékteréből?

Fazekasné  Baksi  Piroska  Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  vezető: Nem  az  eddigi
játszóterület csökkentették, olyan területet választottak, ami nincs közművesítve és eddig nem
használták.

Zsiros Sándorné polgármester: Ha már beindult az utánpótlás nevelés, akkor ez egy olyan
lehetőség, amit nem szabad kihagyni.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A településen 2 óvoda van, miért csak az egyikre
pályáznak?

Zsiros Sándorné polgármester: Egy településről egy pályázatnak van esélye, de ha ismét
kiírják, akkor lehet újra pályázni. 
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Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy szavazzanak a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport
Program pályázat benyújtásáról.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  a  Nemzeti  Ovi-Foci,
Ovi-Sport Program pályázatról

Alsózsolca Város Önkormányzata  elfogadja az OVI-FOCI
Közhasznú  Alapítvány  támogatására  vonatkozó
előterjesztést  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az
Alapítvánnyal 60 napon belül támogatási szerződést köt. 
Az  Önkormányzat  az  OVI-FOCI  Közhasznú  Alapítvány
rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét, címét,
hrsz, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát és
gondoskodik  az  igazolás  beszerzéséről,  hogy  a  pálya
kialakítás nem építési engedély köteles.
Az Önkormányzat  támogatja  és  az  OVI-FOCI Közhasznú
Alapítvánnyal  együttműködve  megvalósítja  az  Alapítvány
kizárólagos  rendelkezési  körébe  tartozó  OVI-FOCI,  OVI-
SPORT PROGRAMOT. 
 Az  Önkormányzat  a  Program  megvalósításához
Alapítványon  keresztül  önrészt  biztosít.  Az  önrész  bruttó
2.500.000-2.850.000  Ft/Program/óvoda  közötti  támogatási
összeget jelent. A pontos összeg az alapítvány pályázatának
elbírálását követően, a pontos TAO összeg ismeretében, az
első  kuratóriumi  ülésen  kerül  meghatározásra,  melyet  az
önkormányzat elfogad.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

7./ A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. 12. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros  Sándorné polgármester: Az aljegyzői  állás  jelenleg  betöltetlen,  ezért  szükséges a
jegyző távollétében történő helyettesítésének rögzítése, valamint a határozatok számozásának
a pontosítása.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a Képviselő-testület Szervezetei és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló rendelettervezetet.

A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 12.  számú melléklete tartalmazza.

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

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 4/2014.
(III.27.)  önkormányzati  rendeletet  a  6/2011.  (III.24.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról.

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 12/a. számú melléklete tartalmazza.

8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Zsiros  Sándorné  polgármester: A  Komplex-telep  programban  megtörtént  az  ESZA
ellenőrzés,  Budapestről  és  a  Széchenyi  programirodából  jöttek  szakértők.  Állandó
kapcsolatban vannak a Türr István Képző és Kutatóintézettel, a projekt nagyon összetett, a két
fő irányítja a programot, jelenleg is egy hagyományőrző rendezvény zajlik. Mindennaposak a
tanácskozások, a gyerekek fejlesztése, jogi, munkaügyi tanácsadás.
A pedagógusok úgy látják, hogy ennek lesz az eredménye az előmenetelben.
A Szociális város rehabilitációs pályázatban várják a terveket, folynak az egyeztetések.
Volt egy állampolgársági eskütétel, szép esemény, a hölgy Erdélyből származik.
Több  fejlesztés  előkészítés  alatt  áll,  a  közeljövőben  terveznek  egy  vezetői  értekezletet
összehívni, ahol megtárgyalják az évre vállalt feladatokat.
Befejezés előtt áll a Közösségi Ház pályázata. Szeretnék megvalósítani a bejárati ajtó cseréjét.
2,4  M  Ft-ot  kaptak,  de  a  legolcsóbb  árajánlat  2,8  M  Ft-ról  szólt,  ha  automata  ajtókat
szeretnének  felszereltetni.
Kezdeményeznek egy közös beszélgetést  a Nevelőotthon a rendőrség és képviselő-testület
tagjaival a napi problémákról. Az elmúlt időszakban több mint 20 gyereket állítottak elő, vagy
vittek vissza az iskolába.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Megkezdődött  a  képviselő-testület  által  megbízott
tagok elsődleges képzése.
A képviselő-testület által megbízott tagok:
1. szavazókör:
Bíró Sándorné 
Varga Tiborné  
Vig Györgyné
2. szavazókör:
Fagyas Lajosné 
Zámbó Attiláné
Halász-Szabó Linda
3. szavazókör:  
Gál Emese  
Nagyné Tóth Zita   
Vargáné Bán Ilona Margit 
4. szavazókör:  
Antal László 
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Oroszné Verba Julianna
Huszár Anita
5. szavazókör:  
Bodnár Béláné  
Kádár Lászlóné  
Szaláncziné Somos Zsuzsanna 

Az  megbízott  SZSZB  tagok  oktatása  a  mai  napon  megtörtént.  A  jegyzőkönyvvezetők
felkészítésére Miskolcon került sor, illetve folyamatos a jegyzőkönyv készítés gyakorlása.
Hétfőn 16 órakor kerül  sor a tagok,  a  póttagok és a delegáltak  eskütételére  és következő
oktatására, majd azt követően a Szavazatszámláló Bizottságok alakuló ülésére.
Április 5-én 8-18 óráig, illetve április 6-án 8-19 óráig nyitva tart a miskolci Okmányiroda,
akinek elveszett a személyi igazolványa, annak van lehetősége pótolni.

Brünner István képviselő-testületi tag: Útlevéllel lehet szavazni?

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Igen,  érvényes  személyazonosító  igazolvánnyal,
útlevéllel, jogosítvánnyal és lakcímkártyával lehet szavazni.

9./  Vagyonkezelési  szerződés  megkötése  és  közszolgáltatási  szerződés  módosítása  a
Miskolc  Térségi  Konzorcium  képviseletében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft,
mint közszolgáltató között

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester:   A Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Kft. közfeladat
ellátására irányuló vagyon vagyonkezelői jogviszony módosításáról szól az előterjesztés. A
szemétszállítás január 1-től kezdve folyamatos.

Zsiros  Sándorné  polgármester: javasolta,  hogy  fogadják  a  Vagyonkezelési  szerződés
megkötése  és  közszolgáltatási  szerződés  módosítása  a  Miskolc  Térségi  Konzorcium
képviseletében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  mint  Gesztor
Önkormányzat  valamint  a  MiReHuKöz  Nonprofit  Kft,  mint  közszolgáltató  között  című
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2014.  (III.27.)  Kt.  határozata  Vagyonkezelési
szerződés  megkötéséről  és  közszolgáltatási  szerződés
módosításáról  a  Miskolc  Térségi  Konzorcium
képviseletében  eljáró  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint
a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint közszolgáltató között
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
határozat  1.  melléklete  szerint  jóváhagyja  Miskolc  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  MiReHuKöz  Miskolci
Regionális  Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  mint  Vagyonkezelő  közötti
Vagyonkezelési  szerződés  megkötését  és  a
Hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés
módosítását.

A  Közgyűlés  megállapítja, hogy  a  szerződés  érvényes
létrejöttéhez  a  két  fél  által  történő  aláíráson  túl  az  alábbi
feltételek teljesülése szükséges:
- Miskolc Térségi Konzorcium összes Tagönkormányzata
képviselő testületének jóváhagyása,
- NKEK Nonprofit Kft. jóváhagyása,
- Miskolc  Térségi  Konzorcium Konzorciumi  Tanácsának
jóváhagyása,
- MiReHuKöz Nonprofit Kft. Taggyűlésének jóváhagyása
- Közjegyző  által  készített  okiratba  vagy  ügyvéd  által
ellenjegyzett magánokiratba történő foglalás.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Alsózsolca  Város
Önkormányzatának  Polgármesterét,  hogy  a  Konzorciumi
Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a
vagyonkezelési  szerződés  létrejöttét  és  a  Közszolgáltatási
szerződés módosítását támogató szavazatát leadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 30.

Zsiros  Sándorné  polgármester: A  Városüzemeltetés  vezetőjét  kéri,  hogy  tájékoztassa  a
képviselő-testületet a kutyabefogásról.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Az év elejétől folyamatos  a kutyák befogása,
ennek ellenére még mindig van feladat.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Itt  csak  a  lakosság  hozzáállásának  változása  jelenthet
megoldást.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KEOP közvilágítás korszerűsítése pályázat 43 M Ft
támogatást nyert,  ez a pályázat 85%-os támogatottságú. A támogatási szerződés aláírásától
függ,  hogy  mikor  indul  a  korszerűsítés.  Tudják,  hogy  sok  minden  függ  az  ÉMÁSZ
munkájától, a pályázat keretében a jelenleg üzemelő izzók lesznek lecserélve.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Április 9-én szerdán 14 órától demenciaszűrés
lesz az 50 éven felülieknek, tesztet kell majd kitölteni és ideggyógyász fogja kiértékelni.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Széchenyi út végén lehet számítani kátyúzásra?
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Zsiros Sándorné polgármester: Az Ifjúság út, a Johanna út és a Kodály Zoltán út felújítása
benne  van  a  pályázatban,  illetve  8  új  térfigyelő  kamera  felszerelésére  fog  sor  kerülni,  a
település azon részére.
Az  önszerveződő  közösségek  támogatási  kérelmének  benyújtási  határideje  április  5.  A
nyomtatvány letölthető a honlapról.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 18 óra 00
perckor bezárta.

Kmf.

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                  polgármester                                                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető

13


