19/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely
2014. november 27-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Majoros
Géza, Dr. Mádai Ákos, Fodor Ákos, Ráki István, Sándor Károly, Szabó László, Zsiros
Sándorné 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, Demkó Dóra társadalmi megbízatású
alpolgármester jelölt
Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és
Bölcsődevezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos
Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Demkó Dóra társadalmi megbízatású
alpolgármester jelölt
Érdeklődőként jelen van: 3 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy
vegyék fel a naprendi pontok közé tizedikként a földgáz energia közbeszerzési, és beszerzési
eljárásról szól előterjesztést, tizenegyedikként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét,
és zárt ülés keretében tárgyalnák meg a fellebbezés elbírálását.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2014. (XI.27.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé:
- Tizedikként a fölgáz energia közbeszerzési, és
beszerzési eljárásról szóló előterjesztést
- Tizenegyedikként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmét
- Valamint zárt ülés keretében tárgyalják meg a
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fellebbezés elbírálását
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a kiegészítésekkel együtt fogadják el az ülés
napirendjét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat és a 2014. évi költségvetés módosítása
Előadó:
3./ Helyi adók mértékének megállapítása 2015 évre
Előadó: polgármester
4./ A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: polgármester
5. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, eskütétele, illetményének
megállapítása
Előadó: polgármester
6./ A Közösségi Ház és Könyvtár és a Városüzemeltetés Alapító Okiratának módosítása
Előadó: polgármester
7./ Onga és Társult Települések Szociális Intézményfenntartó Társulásban való képviselet
meghatározása
Előadó: polgármester
8./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
9./ Névtelen tér elnevezése
Előadó: polgármester
10./ Földgáz energia közbeszerzési és beszerzési eljárás
Előadó: polgármester
11./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Előadó: polgármester
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12./ Tájékoztatás a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményekről
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
13./ Fellebbezés elbírálása
Előadó: polgármester

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2014. (VI.19.) Kt. határozata a
gazdasági program tárgyalásának időpontjáról, 2014. szeptember 4-én tárgyalta a képviselőtestület a gazdasági programot és polgármester asszony beszámolóját.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2014. (VIII.21.) Kt. határozata a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató
kijelöléséről, a kijelölés megtörtént, a Kurmai és Társa Kft. Látja el a közszolgáltatást.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2014. (VIII.21.) Kt. határozata
az útfelújítással kapcsolatos előterjesztésről, a műszaki átadás megtörtént 2014.október 26-án.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2014. (VIII.21.) Kt. határozata a
SZEPA Alsózsolca KSE ingyenes teremhasználatának megszüntetéséről 2014. szeptember 1től
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (IX.04.) Kt. határozata a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról, 2014.
november 24-én tárgyalta a Szociális és Kisebbségügyi Bizottság, 14 fő részesült A
kategóriás ösztöndíjban, 1 fő B kategóriás ösztöndíjban és a Bizottság támogatta 2 fő B
kategóriás pályázat felülvizsgálatát.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2014.(IX.19.) Kt. határozata a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelete szerinti pályázatról, 11.860.000 Ft-ot nyertek
Szirmabesenyővel együtt
Szilágyi László polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadják el a jelentést a lejárt
határidejű határozatokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 9 igen szavazattal jóváhagyólag
tudomásul vette.
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2./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat és a 2014. évi költségvetés
módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3.4.5. számú melléklete tartalmazza.
Ráki István képviselő-testületi tag: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést és a rendeletmódosítást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az előző ülésen már döntöttek az átcsoportosításról,
jelen előterjesztéssel kezdeményezik a 36.300.000 Ft tartalékba helyezését. A konszolidáció
után a kamatkiadásokra tervezett tőketartozás összege tartalékba kerül. A képviseő-testülete
tájékoztatják a 2014. évi tevékenységről és a 2015. évi tervről. A Városüzemeltetés 2015.
január 1-től ellátja a temető üzemeltetését is, egy fővel bővítik a Városüzemeltetés létszámát.
A főállású alpolgármester megválasztásával a hivatal létszáma nőtt. Az Áht. szerint nincs
beszámolási kötelezettség az I-III. negyedéves költségvetésről, valamint nincs
koncepciókészítési kötelezettség. Készítettek egy rövid beszámolót az intézmények
gazdálkodásáról.
Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető: A Fekete István
Óvodában az intézmény létszáma 122 fő, a bölcsődében 12 fő, az engedélyezett létszám 125
fő. Az intézmény felnőtt létszáma 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka és fő bölcsődei
gondozónő, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő titkár. Az év során 8 fő nyári diákmunkást és 9
fő közfoglalkoztatottat foglalkoztattak. Az előirányzatuk 82.606.000 Ft volt, módosított
előirányzat a pályázattal növelt összeg. A felhasználás, amely bér és bérjellegű, eszközjellegű
szolgáltatásokat tartalmaz, részarányosan történik, a pályázati pénz folyamatosan érkezik,
igyekezett a legtakarékosabban gazdálkodni, figyelembe véve a gyereke és a dolgozók
helyzetét és az intézmény zavartalan működését.
Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. számú óvoda vezető: 5 csoportjuk van, 125 férőhellyel.
Gyermekeik száma 115 fő. Az óvodába járó gyerekek többsége halmozottan hátrányos
helyzetű, hátrányos helyzetű 109 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyereke, akik
óvodáztatási támogatást igényelnek 71 fő, összességében a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek szám 92 fő, ők azok, akiknek a szüleik nyilatkoznak arról, hogy 8 osztálynál nincs
magasabb végzettségük vagy szegregált környezetben élnek. Az év során két családnál éltek
felszólítással, hogy kezdje meg a gyerek szeptemberben a rendszeres óvodába járást, egy
családnál kellett feljelentéssel élni a rendszeres óvodába járás elmaradása miatt. Nevelési
tanácsadó vizsgált 28 gyermeküket, rendszeres logopédiai fejlesztés folyik 25 gyermeküknél,
rendszeres fejlesztőpedagógiai megsegítés 90 gyermeküknél, és rendszeres családláogatást
végeznek mind a 115 gyermeküknél.
Óvodapedagógus létszám 11 fő, 2014. szeptemberében 1 fő munkaviszonya szűnt meg közös
megegyezéssel jelenleg az óvodapedagógusi álláshely betöltése pályáztatás alatt van. Adajkák
száma 5 fő, 1 fő pedagógiai asszisztens segíti az óvónők munkáját, aki GYED –en van, az ő
helyét a munkaügyi központonon keresztül töltik be 50%-os bértámogatással, 1 fő óvodatitkár
segíti az irodai munkát, a felnőtt összlétszám 18 fő.
Az óvoda kiadási előirányzata 90.334.000 Ft, a teljestés 56.996.000 Ft, amely 63 %-os
felhasználást jelent. A TÁMOP esélyegyenlőségi pályázatuk nagy segítséget jelent az
eszközbeszerzésben, így segíti a gazdaságos működést. Erre a pályázatra 7 M Ft előleget
kaptak és ezzel a 7 M Ft-tal tudnak úgy gazdálkodni, hogy amikor kifizetési kérelmet
nyújtanak be az ESZA felé, akkor ez a 7 M Ft mindig visszaforgatásra kerül, tehát újra
visszatöltődik. Most adták be a második kifizetési kérelmüket, így ezekben a napokban
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várnak 4.985.000 Ft-ot és akkor újra egy nagyobb beruházás fog megvalósulni a TÁMOP-os
pályázatukból, hiszen december 31-in még nagyobb értékű vállalkozói illetve megbízási
szerződéseket kell kifizetnük. A 2015. évi költségvetés tervezésénél kell egy likviditási
kérelmet átnézniük, hogy a pályázat befejezéséhez kell-e valamilyen szintű segítséget kérniük
a képviselő-testülettől.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Összesen hat költségvetési hely
tartozik hozzájuk, az idősek nappali ellátása, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő
szolgálat, a labor, a fizikó terápia és a védőnői szolgálat. Ennek a hat költségvetési helynek a
kiadási előirányzata 45.798.000 Ft, ebből a személyi juttatás 29.216.000 Ft, a járulék
7.658.000 Ft, dologi kiadásokra 7.014.000 Ft, beruházásokra 1.910.000 Ft. A bevételeiket a
TB alapból történő támogatáson kívül növeli a terembérletből származó bevétel, ami a mai
napig 20 alaklommal történt összesen 167 órában s a készletértékesítésből származó bevétel,
azok a bútorok és berendezés tárgyak, amik leselejtezésre kerültek a felújítás után. A
kiadásaikat növelték a lézerzuhany és a Ceragem ágy beszerzése, amelyhez azonban
képviselő-testületi határozat készült, hogy a tartalék terhére beszerezhetik ezeket, az
eszközöket. Beszerzésre került egy nagykonyhai szeletelő gépis, így az összes teljesítés
34.209.000 Ft, ami 75%-os felhasználásnak felel meg.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: A Közösségi Ház
felelősen gazdálkodott az I-III. negyedévben, hiszen a kiadásaik egy kicsivel az időarányos
alatt, a bevételeik egy kicsivel afölött alakultak, 68%-ra teljesítették a kiadást, a bevételi
tervet pedig 90%-ra. Ez nagyban köszönhető annak, hogy különböző képzések zajlanak az
intézményükben, és a teremhasználat után bérleti díjat fizetnek az igénybe vevők. A
Közösségi Házhoz négy telephely tartozik, maga a Közösségi Ház épülete, a Sportcsarnok, a
Helytörténeti Gyűjtemény, a Kompház, illetve a Sporttelep és az itt megtalálható rendőrség. A
Közösségi Ház és Sportcsarnok kihasználtsága nagyon jó. A Közösségi Házban a saját
rendezvényeken kívül a települési intézmények, külső intézmények oktatási tevékenysége
folyik, illetve lakossági igénybevétel is jellemző. A Sportcsarnokban az iskolák tanulói tartják
tanóráikat és különböző sportrendezvényeiket, a helyi sportegyesületeknek adnak helyt,
illetve néhány bérlőnek is tudnak még helyet szorítani. A Kompház tavasztól őszig kihasznált,
itt is intézményi és lakossági igénybevétel jellemző. A Helytörténeti Gyűjteményt szervezett
körülmények között az iskolák veszik igénybe, ők különböző rendezvények lebonyolításához
használják, a látogatottság, amíg új volt, nagyobb volt, de azért most is betérnek látogatók. Az
idén végrehajtott beruházás során javultak a feltételek ahhoz, hogy több rendezvényt,
programot tudjanak ott szervezni.
A Közösségi Házban a felső szinten megtörtént a nyílászárók cseréje önkormányzati
forrásból, illetve kicserélésre került a bejárati ajtó pályázati pénzből. A Sportcsarnokban a
korábban meghibásodott és nagyon rossz állapotban lévő felülvilágító rendszereket sikerült
kicserélni, ezt saját erőből, illetve a helytörténeti gyűjteményben épült egy tárolóhelység és
egy vizesblokk LEADER pályázat segítségével, illetve az udvar burkolata újult meg saját
erőből.
Ebben az évben új saját pályázatuk nem volt, egy korábbi pályázat lezárása történt meg ebben
az évben, amely 2012-2013-ban valósult meg. Az önkormányzatnak volt egy innovatív
kezdeményezések elnevezésű pályázata, aminek, a végrehajtásának nagy része a Közösségi
Házra hárult, ezek a rendezvények, programok is megvalósultak, itt a zárókifizetési kérelem
beadása megtörtént, illetve az önkormányzat Tiszaújváros önkormányzatával konzorciumban
egy humánerőforrás fejlesztési pályázatot nyújtott be. Itt a könyvtárosuk szakmai képzésére
került sor. Az intézményekben összesen öten dolgoznak, van 1 vezető, 1 könyvtáros, a
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Közösségi Házban 1 technikai alkalmazott, illetve a Sportcsarnokban, sporttelepen 2 fő
tevékenykedik, egy gondnok és egy takarító, egy üres álláshelyük van jelenleg.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: A Városüzemeltetés feladatai 7 csoportra
oszthatók, az önkormányzat gépjármű parkjának üzemeltetése, a parkfenntartás, karbantartó
tevékenység, a konyha, a három iskola épületének az üzemeltetése, a mezőőrség és a
közfoglalkoztatás. Az összes feladatot 37 dolgozóval látják el, 14 fő dolgozik a karbantartó
műhelyben ebből 1 fő négyórásként, 14 fő dolgozik a konyhán, amiből 1 fő hatórásként van
foglalkoztatva, az iskolák takarítását 7 fő végzi, ebből 1 fő hatórásként dolgozik, és 2 fő
mezőőrt foglalkoztatnak.
5 gépjárműve van az önkormányzatnak, ezt 3 fő gépkocsivezetővel üzemeltetik, akik közül
egy fő csak a konyhai étel és nyersanyagszállítást végzi. 89%-on áll a a költségvetésben
előirányzott pénzügyi felhasználás, ez annak köszönhető, hogy az IFA egy nagyobb javításon
esett át, ami emelte ennek a területnek a költségeit.
A parkfenntartást 1 fő végzi, új kertészük van, a település zöldterületeinek gondozása
esztétikusabb, szebb a település, ez az önkormányzat által nyert hollandágyásoknak is
köszönhető, 500 tő virágpalántát tudtak a Kompháznál saját maguk megtermelni. 69%-os a
felhasználás.
A karbantartó műhely 11 fővel működik, több mint 10 intézmény működik a település
területén, ha bárhol meghibásodik valami, csap csöpög, zár elromlik, kitörik üveg,
mindenhova őket hívják, és azonnal mennek, időnként a semmiből csodát teremtve oldják
meg a problémákat itt 80%-os a pénzügyi felhasználás. A Központi Konyha kapacitása napi
maximum 1000 fő. Ezt 14 fő látja el, akik átlagosan naponta 700-800 adag ételt készítenek.
Két üres státusz van a költségvetésben, amelyre nem lett bér elkülönítve. A konyhások
nagyon szeretnék, ha ezt a két státuszt be tudnák tölteni, ugyanis 700-800 fő ebédeltetése egy
meghatározott időintervallumban történik, ami nekik nagy felelőséggel jár, a közmunkások
besegítenek, de az ebéd kiosztását nem lehet rájuk bízni. a 78%-os a felhasználás. Az iskolák
épületében 6 fő nyolc órás 1 fő hat órás munkavállaló takarít, 72%-on áll az előirányzat
felhasználása. A mezőőri feladatokat 2 fő látja el, teszik a dolgukat, de egyszerre 24 órában
nem tudnak mindenhol jelen lenni, különösen a betakarítási időszakban a gazdák sok
panasszal élnek ellenük, állategészségügyi feladatokat is ellátnak. Itt 84%-os a felhasználás.
A közfoglalkoztatottak nagy részét ők foglalkoztatják, az első félévben volt 1-2 hónapos
foglalkoztatás, volt 6 hónapos foglalkoztatás és van olyan program, aminek az időtartama az 1
évet is meghaladja. A pályázatos és normál közfoglalkoztatás keretében eddig idén 190 főt
foglalkoztattak, a legtöbb ember július-augusztus hónapban egyszerre összesen 147 főt. A
Városüzemeltetés költségvetési felhasználása 78%.
Szilágyi László polgármester: Köszöni az intézmények beszámolóit, azért kérte, hogy
számoljanak be, hogy a képviselő-testületi tagok tisztában legyenek az intézmények
gazdálkodásával. Az önkormányzat gazdasági adatainak ismertetésére felkéri Somodi
Lászlóné gazdasági vezetőt.
Somodi Lászlóné gazdasági vezető: Az önkormányzat költségvetési bevételeinek
előirányzata 1251692 e Ft. Ezen belül az állami működési támogatás módosított előirányzata
545903 e Ft, a teljesítése 398020 e Ft, 73 %.
Ebből az önkormányzat működésének általános támogatása 107.776 e Ft, a köznevelési
feladatok támogatása 96.379 e Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 138.711
e Ft, a kulturális feladatok támogatása 5.128 e Ft, a központosított előirányzat 43.770 e Ft, a
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.256 e Ft.
Működési célú támogatásokra a módosított előirányzatunk 188.294 e Ft, melyből 96.003 e Ft
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EU-s pályázati támogatás, valamint ebben szerepel a B.A.Z. megyei Munkaügyi Központtól
kapott közfoglalkoztatási támogatás. A teljesítés 109.564 e Ft, 58 %. Az elmaradás oka a
pályázatok utólagos elszámolása. Felhalmozási célú támogatás módosított előirányzata
282.156 e Ft, melyből 257.e Ft állami támogatás, 281899 e Ft pedig EU-s pályázati
támogatás, valamint a B.A.Z. megyei Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatási támogatáson
belül eszközbeszerzésre kapott támogatás. Ennek teljesítése 19848 e Ft., melynél az
elmaradás oka szintén az EU-s pályázatok utólagos elszámolása.
Közhatalmi bevétel módosított előirányzata 227.360 e Ft, a teljesítés 187.839 e Ft, 83 %.
Ezen belül az építményadó teljesítése 73.091 e Ft, 95 %, a talajterhelési díj 2.364 e Ft, az
iparűzési adó 104.755 e Ft, 74 %, valamint ebben szerepel 6.276 e Ft önkormányzatot
megillető gépjárműadó, valamint 19 e Ft termőföld bérbeadásából származó bevétel, 790 e F
Ft késedelmi és önellenőrzési pótlék, 544.e Ft szabálysértési bírság.
A saját működési bevétel teljesítése 9.893 e Ft, tartalmazza a közkutak vízdíj bevételét, a
temetői bevételt, a bérleti díjakat.
A kiadási előirányzat 1.436714 e Ft, melyből működési kiadási előirányzat 350.830 e Ft, a
teljesítése 187723 e Ft. Ezen belül a személy juttatások, valamint járulékainak a teljesítése
109.192 e Ft, mely tartalmazza a képviselők és
a polgármester, valamint a
közfoglalkoztatásban és a pályázatokon belül foglalkoztatott dolgozók bérét, járulékait.
A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket, a szolgáltatásokat, egyéb dologi
kiadásokat, melyeknek a teljesítése 43.416 e Ft, A segélyezésre fordított összeg1.415 e Ft,
melyben az átmeneti segélyek ,valamint a BURSA szerepel. Egyéb működési kiadásokon
belül szerepel a civil szervezeteknek adott támogatás, valamint a Borsodvíz-nek fizetendő
lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás, melyeknek teljesítése 33.700 e Ft.
A beruházásokra fordított összeg 47.771 e Ft, a felújítás 2.555 e Ft.
Az intézményeknek adott támogatás módosított előirányzata 608.570 e Ft, a teljesítése
446.111 e Ft.
A kiadások teljesítésénél az elmaradások oka a pályázatok utólagos elszámolása.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez úton tesz eleget beszámolási kötelezettségének a
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. 22 fő dolgozik, 20 fő köztisztviselő és 2 fő
hivatalsegéd, 208.528 e Ft a hivatal összes kiadása, melyből közel 120 M Ft a segélyek
fedezete. Leggyakoribb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ezzel összefügg a
közfoglalkozatás szervezése, az idén 76 M Ft-ot nyertek, amit az intézményekkel együtt
bonyolítottak le. A közfoglalkoztatásra irányuló pályázat előkészítése, elszámolása a hivatal
feladata. Idén a közfoglalkoztatásban 379 fő vett részt, az ő munkába állással kapcsolatos
felvételt és leszámolást a hivatal végzi. A hivatal költségvetésén belül a személyi juttatás és a
dologi kiadás van még feltüntetve. A hivatal bevétele 5.398 e Ft, év közben különböző
kifizetések történnek.
A nyári diákmunkát az intézményeknél a hivatal szervezte meg, illetve a dolgozók az idén
három választáson tevékenykedtek. E különösen nagy feladatot jelentett a napi munka mellett.
Új elektronikus anyakönyvi rendszerre tértek át az idén, a házasságkötések száma jelentősen
megnőtt az elmúlt évekhez képest, idén eddig a házasságkötése száma 20, az előző évben 12
volt, az is több volt, mint az előző években. A hivatal végzi a képviselő-testület,
önkormányzat működésével kapcsolatos tevékenységeket, az ülések anyagainak a
előkészítésété, jegyzőkönyvek elkészítését.
A gyermekjóléti feladatok ellátásáról a jegyző minden év májusában beszámol, ez az idén is
megtörtént. A hivatal látja el az intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat., az
említett pályázatok miatt ezek a feladatok jelentősen megnőttek, hiszen az elszámolások itt
történnek. Különböző képzéseket szerveznek a közfoglalkoztatással kapcsolatos
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pályázatokhoz. Az összes iktatott ügyiratok száma 11.341 volt, a legtöbb az adó, a szociális,
gyermekvédelmi, illetve az önkormányzati igazgatás és rendészeti ügykörökben.
Szilágyi László polgármester: Tájékoztatást ad a pályázatokról. A helytörténeti gyűjtemény
infrastrukturális fejlesztésével elkészült a Tájház vizesblokk és tároló 8.5 M Ft-ból, amelyhez
2.3 M Ft önerőt biztosított az önkormányzat. A egészségügyi alapellátás fejlesztése, védőnői
szolgálat felújítása 26.5 M Ft-ba került, amelyből 674 e Ft volt az önerő.
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca Városban, amely programokat
tartalmazott, illetve a pályázat keretében automata ajtó került felszerelésre, a beruházás 29.5
M Ft volt önerő nélkül.
A szociális városrehabilitációs pályázat jelenleg is zajlik.
Befejeződött a 2. óvoda esélyegyenlőség alapú fejlesztés pályázata, amely 26 M Ft-os
pályázat volt, ami nem igényelt önerőt.
A komplex telep program szintén zajlik még Alsózsolcán 2015. november végéig.
Humánerőforrás fejlesztés pályázat keretében a könyvtáros képzésére 437.895 Ft-os önerő
nélküli pályázat.
Az idősek napközi otthonának fejlesztésére 55 M Ft pályázati pénzt nyertek, melyhez 7.9 M
Ft önerőt biztosított az önkormányzat.
A közvilágítás korszerűsítése pályázat 43.5 M Ft-ból valósult meg, melyhez 7.6 M Ft önerőt
biztosított az önkormányzat.
A település önerő vállalására összesen 13.6 M Ft-ot fordított.
A közfoglalkoztatás 74.591 e Ft-ot nyertek a munkaügyi központtól munkabér, járulék címen
66.131 e Ft került kifizetésre, eszközbeszerzésre 12.460 e Ft-ot fordítottak, amelyből
tésztagépet, fűkaszát, ágvágót, fűnyírót, kistraktort, varrógépet, szerszámokat vásároltak.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosítási
javaslatról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2014. (XI.27.) Kt. határozata az előirányzat
átcsoportosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja az előirányzat átcsoportosítási
javaslatot az alábbiak szerint:
Kiadási előirányzat (eFt.-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)
Önkormányzat
011130
055121
053531
900060
059111

Önk. Jogalkotó és ált. ig. tev.
Tartalék
Kamatkiadások
Forgat. És befektet.célú finanszírozási műveletek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
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36300
6000
30300

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) rendeletének módosításáról.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 16/2014. (XI.27.) számú
önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.)
rendeletének módosításáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5/a. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a 2014. I-III. negyedéves
gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadásáról és az intézményvezetők által tett tájékoztatás
elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2014. (XI.27.) Kt. határozata a 2014. I-III.
negyedéves
gazdálkodásról
szóló
tájékoztató
elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. I-III. negyedéves
gazdálkodásról szóló tájékoztatót és az intézményvezetők
által tett tájékoztatót
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Helyi adók mértékének megállapítása 2015 évre
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem
javasolják emelni az építményadó és az iparűzési adó emelését, illetve új adót nem terveznek
bevezetni.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Javasolja, hogy ne emeljék és ne is csökkentsék a
jelenlegi adó mértékét. Még nem látják a következő év pontos pénzügyi helyzetét, azt lehet
hallani a hírekből, hogy mennyi lehetősége van az önkormányzatnak különböző adók
bevezetésére, de nem kellene tovább terhelni a lakosságot.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az iparűzési adó mértéknek
megállapításáról 2015. évre, amely az előző évi mértékkel azonos.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2014. (XI.27.) Kt. határozata az iparűzési adó
mértékének megállapításáról 2015. évre
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az iparűzési adó mértékét 2015. január 1.
napjától az előző évi mértékkel azonosan, a nettó árbevétel
2%-a alapján határozza meg
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az építményadó megállapításáról
2015. évre, amely az előző évi mértékkel azonos.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2014. (XI.27.) Kt. határozata az építményadó
mértékének megállapításáról 2015. évre
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az építményadó mértékét 2015. január 1.
napjától 1050,- Ft/m2/év összegben állapítják meg, amely az
előzi évi mértékkel azonos
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. 8. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: Az alakuló ülésen módosították a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatát, a főállású alpolgármester megválasztása miatt, valamint a
bizottságok kialakítása miatt. Most szükséges az SZMSZ átfogó felülvizsgálata.
Alpolgármester úrral és jegyző asszonnyal átnézték és elkészítették a javaslatot. Az Ügyrendi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az SZMSZ módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a helyi újság neve Alsózsolcai
Hírek helyett Alsózsolcai Hírlap legyen.
Szilágyi László polgármester: Írásban érkezett ez módosító javaslat képviselő asszonytól.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: A polgármester döntése alapján indokolt esetben
felhasználható éves tartalék keretösszeg 500 ezer Ft-ról 1,5 millió Ft-ra javasolja emeltetni.
Szilágyi László polgármester: Elegendőnek tartja az 500 ezer Ft-os összeget, ha olyan
jellegű kiadás indokolt, akkor rendkívüli ülésen dönthetnek a felhasználásról.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az SZMSZ tartalmazza azokat a részletszabályokat,
amit az Alaptörvény, az Mötv. felhatalmazása alapján a képviselő-testület határozhat meg.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Visszavonta az indítványát és nem kért róla
szavazást.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Hírek Alsózsolcai
Hírlap-ra történő átnevezéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2014. (XI.27.) Kt. határozata az Alsózsolca Hírek
Alsózsolcai Hírlapra történő átnevezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a helyi újság elnevezését Alsózsolcai
Hírek-ről Alsózsolcai Hírlap-ra nevezik át
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el Az Alsózsolca Város Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezetet.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
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Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 17/2014. (XI.27.) számú
önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 8/a. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: 17 óra 52 perckor az SZMSZ kihirdetésének idejére 5 perc
szünete rendelt el.
A képviselő-testület ülése a rendelet kihirdetését követően 17 óra 57 perckor folytatódott.
Szilágyi László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelet 17 óra 55
perckor kihirdetésre került.
5. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, eskütétele, illetményének
megállapítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, a
társadalmi megbízatású alpolgármester kinevezése nem érinti a 2014. évi költségvetést. A
jövő évi költségvetésben kell erre pénzt biztosítani.
A délelőtt folyamán egy önkormányzati képviselők számára szervezett képzésen vettek részt,
ahol elhangzott, hogy új időszak következik, változott a törvény, a ciklus 5 évre szól és a
közigazgatást átszervezik. Az elkövetkező időszakban várható, hogy több Uniós pályázat
kerül kiírásra, ezekből a pályázati pénzekből az fog tudni a legtöbbet lehívni aki készen áll a
pályázatok benyújtására, és készen áll arra, hogy a pályázathoz kapcsolódó dolgokat
elvégezze.
397 főt alkalmazott a település közfoglalkoztatottként, sorra olyan vélemény alakult ki, hogy
jobban kellene felügyelni őket, hogy intenzívebb munkát végezzenek. Úgy gondolja, hogy a
két feladat erősítése érdekében, valamint, hogy meg tudjanak felelni a lakossági elvárásoknak
és meg tudjanak felelni az Eu-s pályázati kiírásoknak, javasolja, hogy a képviselő-testület
válasszon társadalmi megbízatású alpolgármestert. Demkó Dórát javasolja erre a tisztségre,
aki a Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Társadalmi Bizottságának tagja, valamint az
országgyűlési képviselő segítője. Úgy gondolja, hogy a pályázatok beadása és a beadott
pályázatok felügyelete nagyon jó kezekben lenne, ha képviselő-testület Dórát választaná
társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
Demkó Dóra jelölést elfogadta, az előterjesztés zárt ülésen való megtárgyalását nem
indítványozta.
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester jelölt: Köszöntötte a képviselőtestület tagjait és Alsózsolca lakosait, születése óta, közel 30 éve él Alsózsolcán, 7 éve
dolgozik Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mellett, személyi asszisztensként, politikai
munkatársként, második kormányzati ciklusukat kezdték meg tavasszal. 2010-től szoros
kapcsolatban áll a választókerület önkormányzataival, ezért úgy gondolja, hogy összekötő
kapocsként kormányzat és önkormányzat között alkalmas lesz a feladatra.
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Szilágyi László polgármester: A szavazás titkos, minősített többség szükséges az
alpolgármester megválasztásához, a lebonyolítást az Ügyrendi Bizottság végzi.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Az alakuló ülésen választottak főállású
alpolgármestert, eddig Alsózsolcának nem volt csak társadalmi megbízatású alpolgármestere,
választottak egy főállású alpolgármestert, akiről azt gondolja, hogy főállásúként sokkal többet
tud tenni a településért, mint a korábbi alpolgármesterek. Nagy problémát lát ebben az
egészben, mert akkor felborul minden, ami eddig ebben az országban törtét. Választottak egy
országgyűlési képviselőt, akit azért választottak, hogy a település érdekeit képviselje, illetve,
intézze az országgyűlési képviselői tisztséggel kapcsolatos azon feladatokat, amiket a
jogszabály ráruház. Fő feladat az, hogy segítse a település munkáját. Azért lehet Dóri az
országgyűlési képviselőnek az asszisztense, mert az emberek megválasztották, azt gondolja,
hogyha az országgyűlési képviselő munkáját segíti, ezáltal a települést is segíti.
Ami a legnagyobb problémája az, hogy Dóri a megyei közgyűlés tagja, a lakosság által lett a
megyei közgyűlés tagja, nem hiszi, hogy még egy pozíciót kellene adni azért, hogy az
alsózsolcaiakat képviselje. Számítást végzett, ha csak januártól lép be alpolgármesterként,
akkor ez 16 M Ft-ot fog jelenteni Alsózsolcának. Tehát a korábbi 36 M Ft-os főállású
alpolgármesteri tisztség, illetve a 8 M a plusz egy bizottság kialakításával együtt összesen 60
M Ft-ba kerül.
Nem látja szükségét, hogy külön tiszteletdíjas alpolgármestert válasszanak akkor, amikor
Dórinak ez a feladata, ezt vállalta, a pályázatokat ezután is nekik kell megírni, és eddig is
sikeresek voltak, országgyűlési képviselő asszony támogatásával eddig is megfeleltek a
feltételeknek, ez a tendencia, hogy ahol nem kormánypárti a vezetés, ott igyekeznek egy
társadalmi megbízatású alpolgármestert kinevezni.
Szilágyi László polgármester: Csöbör Katalin nem csak Alsózsolca országgyűlési
képviselője, hanem egy választókerületé, ugyanolyan elvárásai vannak a többi településnek is
felé, mint Alsózsolca. A társadalmi megbízatású alpolgármester most lépne be, az hogy
kormánypárti vagy nem kormánypárti a polgármester, az korábban soha nem jelentett
problémát, butaság volna szembehelyezkedni a kormánypárttal. Úgy gondolja, hogy a
problémákat úgy lehet megoldani, ha olyan funkcióban lévő emberek foglalkoznak vele, akik
tudnak hathatós segítséget nyújtani. Az eredményt 3-4 év múlva lehet tapasztalni. Abban
reménykednek, hogy igenis eredménye lesz, a feltételeket most kell biztosítani, annak
érdekében, hogy a lehetőséget meg tudják ragadni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Megérti az aggodalmat, ha csak a számokat nézik. Az
Uniós költségvetés most indul újabb 7 évig, átalakulás alatt vannak, a végeredményt nem
tudják. Ezeket az álláshelyeket, ha teljesítés nem áll mögötte, bármikor meg lehet szüntetni. A
mostani pályázatok benyújtása az elkövetkezendő 2 éven belül várható, ezekből jelentős
összeg lesz lehívva, nem mindegy egy pályázatnál, ha előre olyan információkkal
rendelkeznek amely segítheti a sikerét. Azok az önkormányzatok, akik az elmúlt időszakban a
pályázati részekbe embereket állítottak be, a statisztikák szerint sikeresebbek voltak. Sajátos
helyzetük van, jó helyzetben vannak, és ezt tovább kell erősíteni és ápolni. Mindig a
kapcsolatok megteremtésén múlott minden, ez a világ útja, egy másfajta gondolkodásmódot
kell bevezetni. Jelen pillanatban ezzel a lehetőséggel élni kell, ebből vissza lehet lépni.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Teljes mértékben egyetért a pályázatokkal
kapcsolatban elmondott dolgokkal, de van egy országgyűlési képviselőjük, van egy megyei
közgyűlési taguk, akiket választottak, ezért a tagságért ők bért, tiszteletdíjat kapnak, ezért nem
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szükséges még egy tisztséggel megbízni Dórit, hiszen ez a feladatuk, ezt vállalták, erre tettek
esküt.
Szilágyi László polgármester: Társadalmi megbízatású alpolgármesternek Demkó Dórát
javasolja. A titkos szavazás lebonyolításához 18 óra 15 perckor szünetet rendelt el.
A titkos szavazás lebonyolítása után az ülés 18 óra 26 perckor folytatódott.
Szilágyi László polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi
Bizottság lebonyolította a titkos szavazást. Ismertette a szavazás eredményét.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2014. (XI.27.) Kt. határozata a társadalmi
megbízatású alpolgármester megválasztásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Demkó Dórát választja meg társadalmi
megbízatású alpolgármesternek.
Jelen határozattal az SZMSZ 1. számú függeléke módosul.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 9/a. Számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Felkérte Demkó Dórát, hogy tegye le az alpolgármesteri
esküt.
Demkó Dóra a következő esküt teszi le a polgármester előtt:
„Én, Demkó Dóra becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Alsózsolca fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom
Isten engem úgy segéljen!”
Szilágyi László polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra és
költségtérítésre jogosult a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90%
közötti összegben a képviselő-testület döntése alapján. A költségtérítés mértéke a tiszteletdíj
15%-a.
Szilágyi László polgármester: Javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteltdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-ába állapítsák meg,
melynek mértéke bruttó 201.924.- Ft, a költségtérítés mértéke így bruttó 30.289.- Ft.
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A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2014. (XI.27.) Kt. határozata a társadalmi
megbízatású
alpolgármester
tiszteletdíjáról
és
költségtérítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Demkó Dóra társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteltdíját bruttó 201.924.- Ft/hó összegben
állapítja meg, költségtérítését bruttó 30.289.- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester: Köszöni a bizalmat, januártól jár
neki a tiszteletdíj, az első tiszteletdíját a református egyházközösségnek és a római katolikus
egyházközösségnek ajánlja fel, mivel mindkét templom kivilágításra került, de az még egy kis
alakításra szorul.
6./ A Közösségi Ház és Könyvtár és a Városüzemeltetés Alapító Okiratának módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Közösségi Ház és Könyvtár
Alapító Okiratának módosítását, mely a névmódosítást tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
185/2014.(XI.27.) Kt. határozata a Közösségi Ház és
Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár
Alapító Okiratának módosítását.
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Az Alapító Okiratot a jegyzőkönyv 11. számú melléklete
tartalmazza. Az Alapító Okiratot Módosító Okiratot a
jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Városüzemeltetés Alapító
Okiratának módosítását, mely a névmódosításon túl a temető üzemeltetését is tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
186/2014.(XI.27.) Kt. határozata a Városüzemeltetés
Alapító Okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a Városüzemeltetés Alapító
Okiratának módosítását.
Az Alapító Okiratot a jegyzőkönyv 13. számú melléklete
tartalmazza. Az Alapító Okiratot Módosító Okiratot a
jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Onga és Társult Települések Szociális Intézményfenntartó Társulásban való
képviselet meghatározása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Társulási Megállapodás 4. számú mellékletének módosítása
szükséges, valamint a társulásban való helyettesítés meghatározása.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Társulási Megállapodás 4. számú
mellékletének a módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
187/2014.(XI.27.) Kt. határozata Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodásának 4. sz. módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat Onga és Társult Települések
Szociális
és
Gyermekjóléti
Társulása
Társulási
Megállapodásának 4. sz. módosítására vonatkozó
előterjesztést és minősített többséggel az alábbi döntést
hozza:
1. A képviselő-testület Onga és Társult Települések
Szociális
és
Gyermekjóléti
Társulása
Társulási
Megállapodás 4. sz. módosítását – a határozat melléklete
szerint - jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
3. A Képviselő-testület a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy határozzák meg a polgármester Társulási
Tanácsban való helyettesítését. A helyettesítésre Brünner István alpolgármestert jelöljék ki.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
188/2014.(XI.27.) Kt. határozata Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa tagjának megbízása, helyettesítési
rendjének meghatározásáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete megtárgyalta Onga és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa tagjának megbízásáról, helyettesítési rendjének
meghatározásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) Alsózsolca Város Képviselő-testülete Onga és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa tagjának – 2014. november 27 -től határozatlan időre a mindenkori polgármestert delegálja.
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2.) A Képviselő-testület dönt arról is, hogy delegáltat – az 1.) pontban meghatározott időszakon belül - akadályoztatása esetén - Brünner István alpolgármester helyettesítheti.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza ezen határozat 1.) pontja szerint delegáltat, hogy
az 1-2.) pontokban megnevezettek együttes akadályoztatása esetén – írásban adott szabályszerű MEGBÍZÁS útján – maga gondoskodjon a Társulási Tanácsban való helyettesítéséről.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

8./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.
Sándor Károly képviselő-testületi tag: A Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el Alsózsolca Város Önkormányzata
és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési
Megállapodásra tett javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
189/2014.(XI.27.) Kt. határozata Alsózsolca Város
Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
Együttműködési
Megállapodásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja Alsózsolca Város
Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást
Az Együttműködési Megállapodást a jegyzőkönyv 16/a.
számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9./ Névtelen tér elnevezése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az előző testületi ülésen úgy döntöttek, hogy a következő
ülésen döntenek róla. A bizottság nem tárgyalta, mivel az előzőekben már állásfoglalt. ErdeiNagy László és Szuhánszki István a Wesley János tér elnevezést javasolták.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Tiszteletben tartják a véleményt, de szerencsésebb
lett volna egy magyar nevet választani.
Szilágyi László polgármester: Véleménye szerint a képviselő-testület egyöntetűen így
gondolja, de ez a metodisták javaslata.
Szilágyi László polgármester: Javasolja, hogy az Alsózsolca 1326/35 helyrajzi számú
névtelen teret Wesley János tér-ként nevezzék el.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
190/2014.(XI.27.) Kt. határozata az Alsózsolca 1326/35
helyrajzi számú névtelen tér elnevezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolca 1326/35 helyrajzi számú
névtelen teret Wesley János tér-ként nevezi el
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Földgáz energia közbeszerzési és beszerzési eljárás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Szilágyi László polgármester: Jelentkezett egy cég, aki kiszámolta, hogy hogyan tudná
csökkenteni a település intézményeinek gázfogyasztását, a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tegnapi ülésén tárgyalta, azzal, hogy nem támogatja jelenleg a szolgáltatóval kötött
szerződés felmondását.
Szilágyi László polgármester: Ne támogassák a Sourcing Kft-vel való szerődéskötést, a
további lépésektől álljanak el, és ne kössenek szerződést az ajánlattevő céggel.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
191/2014.(XI.27.) Kt. határozata a földgáz energia
közbeszerzési és beszerzési eljárás lefolytatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy nem csatlakozik a Sourcing Kft. Által
felajánlott földgáz energia közbeszerzési és beszerzési
eljárás lefolytatásához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Neki is ez a véleménye, sok ilyen cég van, aki
ezzel foglalkozik, talán a kistérségi társuláson belül, önkormányzatok összefogva
kereshetnének egy olyan céget, aki ebben tényleg segíteni tudna.
11./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet terjesztett elő a
karácsonyi rendezvényük lebonyolításához.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére 100.000.- Ft támogatás megítéléséről az önszerveződő
közösségek támogatásának keretén belül.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
192/2014.(XI.27.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényének
pénzügyi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a tartalék terhére 100.000,- Ft összeggel
támogatja az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett „Mindneki karácsonya”
rendezvényt az önszerveződő közösségek támogatásának
keretében.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
12./ Tájékoztatás a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményekről
Szilágyi László polgármester: Október 16-án sor került az önkormányzat által épített utak
műszaki átadására. November 4-én a közvilágítás kivitelezőivel tartottak ellenőrzést, néhány
nappal később ennek a műszaki átadása is megtörtént, 512 db lámpatest került felszerelésre a
településen, illetve 3 db reflektor, amely áthelyezést követően az I. világháborús emlékművet,
a református templomot, illetve a katolikus templomot világítja meg.
Megbeszélésen vett rész november 12-én Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
meghívására a választókerület polgármestereivel, ahol szó volt az elvégzendő feladatokról.
November 16-án részt vettek a Munkaügyi Központ 2015. évi programjáról szóló
tájékoztatón, ez is elég nagy feladat, megírni úgy a pályázatokat, hogy ezek az embere
valóban értékteremtő munkát végezzenek a települések számára. A javaslatot elkészítették,
azzal előzetesen egyet értettek, a végleges tervet később kell benyújtani.
November 13-án a megyei közgyűlés elnökével, Török Dezső úrral illetve Bánné Dr. Gál
Boglárkával, a megyei közgyűlés alelnökével találkoztak, egy bemutatkozó látogatást tettek,
és szót ejtettek arról, hogy elnök úr milyen fejlődési lehetőségeket lát.
November 12-én a Borsodvíz Közgyűlésén vett részt, örömmel jelenti, hogy Alsózsolca
Borsodvíz részvényei mértéke alapján ő is szerepet kapott a Közgyűlésben. November 20-án
csütörtökön országgyűlési képviselő asszony meghívására a tajvani nagykövet úr
delegációjával látogatott Alsózsolcára, akik 3000 dollár értékű felajánlást tettek a labdarúgó
szakosztály számára.
A mai napon volt a képviselők kötelező felkészítése, az intézményvezetőkkel egyeztetve
minden hónap első keddjén vezetői értekezletet tartanak.
Felhívja a figyelmet az adventi rendezvényekre, az első gyertyagyújtásra november 29-én
szombaton 15 órakor kerül sor a Közösségi Ház előtt, ezt követően minden szombaton
délután 15 órakor gyújtják meg a gyertyát. Az első gyertyát a görög katolikus egyház a
Gondozási Központtal együtt gyújtja meg. A másodikat a római katolikus egyház a Fekete
István Óvodával, a harmadikat a metodista egyház a 2. számú Óvodával, a negyediket pedig a
református egyház a Herman Ottó iskolával közösen gyújtja meg.
Az adventi hangverseny a Közösségi Ház szervezésében a Római Katolikus templomban
kerül megrendezésre december 14-én 16 órakor, Fazekas iskola tanulói fognak hangversenyt
adni, a belépő 300.- Ft/fő.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: A zöldhulladék szállítással kapcsolatban elmondja,
hogy november 10-én történt az utolsó szállítás, legközelebb április 15-én szállítják a
zöldhulladékot. Most minden második héten szállítják a sárga kukában lévő műanyagot és
papírt.
Tavaly érkezett egy javaslat az időskorúak karácsonyi támogatására, akkor Brünner István a
közvilágítás visszaállítását javasolta, hiszen ez mindenkit érint. Most a
kötvénykonszolidációra betervezett összeg, amit a tartalékba helyeztek, fedezetet nyújthat az
időskorúak 5000.-Ft/fő összegű támogatására, ezért kezdeményezi a támogatás idei évben
történő nyújtását.
Jelenleg is TÖOSZ-nél tevékenykedik, a B.A.Z. megyei tagozat vezetője. Ttöbb megyében az
a helyzet állt elő, hogy nem választották újra a polgármestert, ahol nem került be a
polgármester, ott képviselet nélkül marad a megye. Februárban tisztújítás lesz, megkereste őt
a TÖOSZ főtitkára és az elnöke, kérték, hogy amennyiben tudja, vállalja el a vezetést erre az
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átmeneti időszakra. Főtitkár úr egyeztetett polgármester úrra az ügyben, kéri, hogy fogadják
el, hogy képviselőként a települést képviselhesse.
Szilágyi László polgármester: Köszöni a tájékoztatást a zöldhulladék szállítással
kapcsolatban. Az időskorúak
Támogatására a következő rendkívüli lésen visszatérnek. A TÖOSZ főtitkárával egyeztetett és
nem látja akadályát a képviseletnek.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy Zsiros Sándorné
Alsózsolca Város Önkormányzatát képviselje, így maradhat a TÖOSZ megyei vezetője a
februári tisztújító kongresszusig.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
193/2014.(XI.27.) Kt. határozata Zsiros Sándornének a
Települési Önkormányzatok Országos Szervezete
megyei vezetői tisztégéhez való hozzájárulásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Zsiros Sándorné
képviselje Alsózsolca Város Önkormányzatát a Települési
Önkormányzatok Országos Szerveztében, így a BorosdAbaúj-Zemplén megyei tagozatának vezetője maradhat a
2015. februári tisztújító kongresszusig
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 1.
Ráki István képviselő-testületi tag: Mikor a kamerák szerelték a Kodály utcáról át lett téve a
Kodály-Széchenyi utcára, az igazi átjárás a Kodály utcán történik, vissza kellene helyezni a
kamerát az eredeti helyére, mert ez visszatartaná azokat, akik illegális dolgokat művelnek.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 18 óra 58
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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