
20/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 
2014. december 2-án 7 óra 30 perckor kezdődött.

Jelen  vannak: Szilágyi  László  polgármester,  Brünner  István alpolgármester,  Dr.  Majoros
Géza, Dr. Mádai Ákos, Fodor Ákos, Ráki István, Sándor Károly,  Szabó László képviselő-
testületi  tagok  (a  jelenlévő  képviselők  száma  8  fő),  Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző,
Somodi Lászlóné gazdasági vezető

Az ülésről távolmaradását jelentette be Zsiros Sándorné képvielő.

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 

Meghívottként jelen vannak: -

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

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

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

N a p i r e n d :

1./ Időskorúak karácsonyi támogatása
     Előadó: polgármester

1./ Időskorúak karácsonyi támogatása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Összesen 974 főt érintene a támogatás .

Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta és
nem javasolja az időskorúak karácsonyi támogatását.
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Szilágyi  László  polgármester: A kormányzat  arra  készül,  hogy a  települések  önellátóak
legyenek, a lényeg, hogy legyen mit befektetni, a hivatali és a konyhai dolgozók évek óta nem
kaptak fizetésemelést.

Ráki István képviselő-testületi tag: Már korábban is felmerült, hogy vásárolhatnának egy 
mikrobuszt az idősek szállítására.

Dr. Majoros Géza képviselő-testület tag: Az idősek napközi otthonában nagyon kevesen 
vannak, állítólag csak öten, a fenntartás viszont nagyon sokba kerül, az idősek nem mernek 
elindulni, ha lenne busz, akkor eljárnának többen.

Szilágyi László polgármester: Az önkormányzat autójával ideiglenesen megoldják a 
szállítást.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az időskorúak nappali ellátása kötelező ellátási forma,
a demens ellátást ki lehetne terjeszteni a környező településekre, a demens ellátás 3 
férőhelyes, jelenleg egy 4 órás dolgozót alkalmaznak a demens ellátáshoz, amelyet 1 fő vesz 
igénybe. A 25 férőhelyre csak 17-en vannak, az elhalt gondozottak helyére nem jönnek be 
újak. Újra kell gondolni, hogyan lehet feltölteni az intézményt.

Dr. Majoros Géza képviselő-testület tag: Sokan igénylik a házi gondozói segítségnyújtást.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak arról, hogy az idén 5000.- Ft 
összegű karácsonyi támogatást nyújtanak a 62 éven felüli lakosoknak.

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

A testület 8 nem szavazattal nem hozott döntést az időskorúak karácsonyi támogatásáról.

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy döntsenek arról, hogy 2014-ben nem részesítik 
az időskorúakat karácsonyi támogatásban.

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

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2014.  (XII.02.)  Kt.  határozata  az  időskorúak
karácsonyi támogatásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy 2014-ben nem biztosítanak fedezetet  az
időskorúak karácsonyi támogatására a költségvetésben

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a 2015. évi költségvetésbe építsék be egy több 
személyes mikrobusz vásárlásának a költségét.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2014.  (XII.02.)  Kt.  határozata  egy  több  személyes
mikrobusz vásárlásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy a 2015. évi költségvetésbe beépítik  egy
több személyes mikrobusz vásárlásának a költségét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 28.

Más vélemény hozzászólás  nem volt,  így Szilágyi  László  polgármester  az  ülést  7  óra  40
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                polgármester                                                                      jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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