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19/2015. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülésén 
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban, mely 2015. december 10-én 17 órakor 
kezdődött. 
 
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Majoros 
Géza, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Zsiros Sándorné képviselő-testületi tagok (a 
jelenlévő képviselők száma 7 fő) Marcsikné Orosz Emese 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, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Lengyel-Béres Klára 
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország szerkesztősége, Felsőzsolcai Rendőrőrs 
őrsparancsnoka 
 
Meghívottként jelen van: Lengyel-Béres Klára Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 
vezető 
 
Érdeklődőként jelen van: 6 fő 
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
  
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a megjelenteket és a 
televíziónézőket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről távolmaradását jelentette be Dr. 
Mádai Ákos és Szabó László képviselő-testületi tag. Megállapította, hogy az ülés 7 fő 
jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  
Tájékoztatja a lakosságot, hogy Demkó Dóra alpolgármester hétfő hajnalban balesetet 
szenvedett, súlyos, de nem életveszélyes sérüléssel. Kívánják, hogy mihamarabb épüljön fel. 
Úgy vélik, hogy elfogadhatatlan Zsiros Sándorné képviselő társuknak az egyik közösségi 
oldalon megosztott véleménye, elhatárolódnak tőle, és kifejezve, hogy ez nem csak egyszerű 
véleménykülönbség 10 perc időtartamra kivonulnak az ülésről. Amennyiben emiatt a 
képviselő-testület határozatképtelenné válik, a határozatképtelenség idejére szünetet rendel el. 
 
Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos és Ráki István 
képviselő-testületi tagok 17 óra 10 perckor elhagyták az üléstermet. A jelenlévő képviselő-
testületi tagok száma 3 fő.  
 
10 perc szünet következett. 
 
Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos és Ráki István 
képviselő-testületi tagok 17 óra 20 perckor visszatértek az ülésterembe. A jelenlévő képviselő-
testületi tagok száma 7 fő. 
 
A szünet után a képviselő-testület ülése 17 óra 20 perckor folytatódott. 
 
Szilágyi László polgármester: Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat tárgyalják meg. 
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A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
Napirend: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 
     Előadó: jegyző 
      
3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása 
     Előadó: polgármester 
 
4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása 
     Előadó: polgármester 
 
5./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás 
     Előadó: polgármester 
 
7./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó: polgármester 
 
8./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre 
Előadó: jegyző 
 
9. / Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelme 
     Előadó: polgármester 
 
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2015. (X.21.) Kt. határozata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. 
január 1-jétől való ellátásáról, melynek értelmében Alsózsolca Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta, és a feladatellátást az alábbiak szerint oldja meg 
2016. január 1-jétől: 1) A Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
Alsózsolca város közigazgatási területén a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatait Alsózsolca Város Önkormányzatának fenntartásában működő Alsózsolcai 
Gondozási Központ útján látja el  szakmai tekintetben önálló szakmai egységként 



 
 

 3  

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatot működtet az intézményen belül. 2) Az Alsózsolcai 
Gondozási Központ vezetője az 1.) pontnak megfelelően elvégzi a vonatkozó intézményi 
dokumentumok módosításait  és a képviselő testület elé terjeszti a végrehajtási rendelet 
megjelenését követően. 
A változásokhoz igazodva módosítani szükséges a Gondozási Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját. A végrehajtási rendelet november 30-
án jelent meg, így az idő rövidsége miatt az anyagok még nem készültek el, de amint 
elkészülnek, még az idén a képviselő-testület elé terjesztik, mert 2016. január 1-től eszerint 
kell működtetni az intézményt. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű 
határozatokról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület  igen szavazattal 
jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
előírja, hogy a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről. A 2015. évi munkaterv alapján a testület a 2015. december 10-ei ülésén 
tárgyalja a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót. Az első rész a hivatal 
működésére vonatkozó általános tájékoztatás. A hivatalban 18 fő köztisztviselő dolgozik heti 
40 órás jogviszonyban, 1 fő heti 20 órás jogviszonyban, a hivatalsegédi feladatokat jelenleg 1 
fő látja el heti 40 órában, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, 
valamint a munkánkat további 5 fő közfoglalkoztatott segíti heti 40 órában. 2013. január 1. 
napjával a járási hivatalok megalakulásával a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási 
feladatok jelentős része átkerült a járási hivatalok hatáskörébe. 2015. március 1. napjával a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély megállapítása is a járási 
hivatal határkörébe tartozik. 
A település lakosságszáma a 2015. január 1-i adatok alapján összesen: 5.905 fő, a 
lakosságszám szerinti bontásból kitűnik, hogy a 18-54 éves korosztály kb. 3.000 fő. 
A népesség-nyilvántartási feladatok közé tartozik a lakcímváltozás, lakcímfiktiválás, 
lakcímigazolás hatósági bizonyítvánnyal. 2015-ben 311 esetben rögzítettek lakcímváltozást, 
illetve január 1-én indult el a Központi Címregiszter, melyben a címadatok feldolgozása 
folyamatban van. 
2015. évben összesen 12602 irat került iktatásra, melyből 5031 főszámra, 7571 alszámra. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény rendelkezései 
szerint 2015. március 1. napjától új lakásfenntartási támogatás már nem került megállapításra, 
a  lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális 
törvényből.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik még 2014. december 31-ig kérelmezték az 
ellátást megállapítását, azoknak az önkormányzat 2015. november 30-ig biztosította a 
támogatás  folyósítását.   
Az aktív korúak ellátására való jogosultság, azon belül a rendszeres szociális segélyre való 
jogosultság megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe tartozik. 
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A közfoglalkoztatás keretében idén összesen 528 főt foglalkoztattak, ez az előző évek 
viszonylatában nagyon magas szám. Ez több típusú feladatot jelentett az önkormányzat 
számára, mind a Városüzemeltetés, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a pénzügyi csoport 
tekintetében.  
A nyári diákmunka program keretében 81 fiatalt tudtak foglalkoztatni az önkormányzat 
intézményeiben. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a munkavégzésben az 
intézményvezetők megelégedésére. 
A jegyzői hatáskörben végezhető gyámügyi hatáskörök a következők: óvodáztatási támogatás 
megállapítása 2015. 10. 31-ig, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben a halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása, környezettanulmány lefolytatása, születendő illetve megszületett gyermekre 
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétel, mely anyakönyvvezetői hatáskörben végezhető 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására 416 kérelem 
érkezett. Természetbeni támogatás kifizetésére évente két alkalommal, augusztusban és 
novemberben kerül sor, idén összesen 875 fő részesült támogatásban. 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával egy időben történik. 2015 
évben 363 kérelem kerül benyújtásra, melyben  kérték a hátrányos illetve a halmozottan 
hátrányos helyzet megállapítását, melyből 512 fő esetén halmozottan hátrányos helyzet, 65 fő  
esetében hátrányos helyzet került megállapításra. 
Óvodáztatási támogatás igénybevételére irányuló kérelmet 2015. június 4-e után nem lehetett 
benyújtani. 
A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyekben a támogatást a 2015. október 31-ig terjedő 
időtartamra kellett megállapítani. A jogosultság 73 fő részére volt megállapítható. 
2015. szeptember 1. napjától bővült az  ingyenes étkezésre jogosultak köre 
2014. évben az óvodában 168 fő  étkezett, ebből ingyenes étkezésben részesülők száma: 113 
fő volt, iskolai étkezésben 439 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 354 fő. A bölcsődei 
étkezésben 10 fő vett részt, ebből az ingyenesen étkezők száma: 2 fő.  
2015.év 1.-10. hónapban az óvodai étkezésben 166 fő  vett részt, ebből ingyenes étkező 
szeptember 01-től: 145 fő 
 Iskolai étkezésben 433 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 335 fő.  Bölcsődei étkeztetésben 
10 fő étkezett, ebből ingyenes szeptember 1-jétől 5 fő. 
Az önkormányzat szociális rendeletének értelmében lehetőség van települési támogatásra 
irányuló kérelem benyújtására. Kiskorúak esetében 40 esetben került sor támogatás 
megállapításra, míg a felnőtt támogatás 363.000,-Ft összegben került megállapításra.  Ezen 
összegből 180.000,-Ft középiskolások, egyetemisták  tankönyvtámogatása  címén  került 
kifizetésre. A települési támogatás keretében temetési segélyben részesíthetőek azok az 
alsózsolcai lakosok, akik az elhalt személy temetéséről gondoskodnak. 2015 novemberig 24 
kérelmező részesült temetési segélyben. 
2015. február 28-ig a települési önkormányzat jegyzője átruházott hatáskörben, méltányossági 
alapon közgyógyellátást állapíthatott meg az arra jogosult részére. A fenti határidőig 3 fő adta 
be kérelmét méltányossági közgyógyellátásra, azonban jogosultságuk nem került 
megállapításra, mivel a kérelmező gyógyszerköltsége egyik esetben sem érte el a 7.125,-Ft-ot. 
A felsőoktatásban résztvevők meghatározott feltételekkel jogosultak a Bursa Hungarica 
ösztöndíj elnyerésére, mely pályázathoz csatlakozott az önkormányzat. 
2014-ben összesen 9 pályázó részesült a támogatásban, 2015-ben pedig 11 pályázó nyerte el 
az Önkormányzat támogatását. 
2014. július 1. napjával jogszabályi változások következtében bevezetésre került az 
Elektronikus Anyakönyvi rendszer alkalmazása.  
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Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésének köszönhetően a születési, házassági és 
halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása iránti kérelmek - az anyakönyvi esemény helyétől 
függetlenül - bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthetők, és ezen kivonatok a kérelem 
benyújtásának helye szerinti anyakönyvvezetőnél előállíthatók, illetve az ügyfél részére 
átadhatók. Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 2015-ben 29 esetben állítottunk ki 
születési 50  esetben házassági, 24 esetben pedig halotti anyakönyvi kivonatot. 
A házasságfelbontás tényének anyakönyvben történő rögzítése továbbra is a házasságkötés 
helye szerint illetékes anyakönyvvezető feladata. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének 
időpontjáig összesen 17 esetben kaptunk értesítést a bíróság részéről Alsózsolcán 
anyakönyvezett házasság felbontásáról.  
A házasságon kívül született, illetve apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek családi 
jogállásának rendezésének ügyében az erre irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél 
kezdeményezhető. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 21 esetben került sor 
születendő, 12 esetben pedig megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat 
felvételére.  
A 2014. július 1-jét követően született és apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek 
tekintetében az az anyakönyvvezető is jogosult a gyermek apjának elektronikus anyakönyve 
történő bejegyzésére, aki előtt az apa a gyermeket a magáénak elismerte, függetlenül a 
gyermek születési helyétől. 
Továbbra is az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető jogosult a házassági 
névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására. 2015-ben eddig 6 esetben 
folytattunk le erre irányuló eljárást.  
A születési név megváltozatására irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél 
kezdeményezhető, valamint magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének 
hazai anyakönyvbe történő bejegyzése bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető. 
A hagyatéki eljárás során a hagyatéki előadó - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, 
vagy egyéb okirat alapján megállapította az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet 
értesíti a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának 
megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról. A hagyatéki leltár felvételét 
követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték 
tárgyában. Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen 
vagyontárgy, ingatlan úgy póthagyatéki eljárásnak van helye. 
2013. január 01-től Alsózsolcán megszűnt az I. fokú építésügyi hatóság. A kormányrendelet I. 
fokú építésügyi hatóságként a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.  
Alsózsolcán Építésügyi Szolgáltatási Pont működik. Az építésügyi szolgáltatási feladatok 
közé tartozik az információszolgáltatás az építésügyi hatósági ügyintézés elősegítése 
érdekében, az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és 
továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, 
digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, kérelmek papír alapon vagy elektronikus 
adathordozón való fogadása. Közreműködés az ügyfelek részére tárhely létrehozásában, 
szükség szerinti dokumentumok szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása, 
az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak 
befizetésének lehetővé tétele, illetve közreműködés az önkormányzat építésügyi feladatainak 
ellátásában, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, 
bejelentési eljárásban. 
A telekalakítási engedélyezési eljárás során a települési önkormányzat jegyzője szakhatósági 
feladatokat lát el a településrendezési követelményeknek, és a helyi építési szabályzatnak való 
megfelelés szakkérdése vonatkozásában. A 2015. év során 10 db szakhatósági állásfoglalás és 
1 db előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására került sor. 
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A műszaki ügyintéző közreműködik az önkormányzati beruházások műszaki előkészítésében 
és a hatósági engedélyezési eljárások lebonyolításában (építési-, létesítési-, használatbavételi 
és üzembe helyezési stb.), valamint a közmű (gáz-, távközlés-, elektromos-, stb.) 
szolgáltatókkal való egyeztetési eljárásokban, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, 
csapadékvíz-elvezetés, útkezelői, hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok 
előkészítésében és végrehajtásában. Közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat lát el, ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat, a  
feladatkörét érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időben megvalósításával 
kapcsolatos teendőket, illetve részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai 
előkészítésében. 
A kereskedelmi igazgatással összefüggő feladatok közé tartozik a bejelentés köteles és a 
működési engedélyköteles tevékenység nyilvántartása, mely a település honlapján 
megtalálható. 
Telepengedélyezéssel, teleplétesítéssel kapcsolatban 2015-ben 5 esetben került sor 
ügyintézésre. A bejelentést követően a szakhatóságoknak kerül megküldésre a kérelem. 
Hulladékgyűjtő edényzetek ügyintézésével kapcsolatban a településen közszolgáltatást nyújtó 
Mirehuköz Nonprofit Kft. -vel való kapcsolattartás útján a lakossági gyűjtő - és szelektív 
edényzetekkel kapcsolatosan 2015 évben összesen 136 esetben került sor adatváltozás 
rögzítésére. 
Az állatvédelmi ügyek körében a bejelentések kapcsán 2015 évben 32 esetben került sor 
intézkedésre. A chippel ellátott ebekről a hatóság nyilvántartást vezet és az állatok elhullását 
vagy az ebtartó adataiban történő adatváltozásokat lakossági bejelentésre átvezeti a 
nyilvántartásban.  
Ebben az évben jelentősen megnőtt az elhanyagolt, gazos ingatlanok ügyében tett 
bejelentések száma, mely bejelentések valódisága helyszíni szemle lefolytatásával került 
ellenőrzésre. Indokolt esetben az érintettek részére felszólítás, illetve kötelező határozat került 
kiküldésre. A tapasztalatok alapján túlnyomórészt az intézkedések eredményre vezettek, 
mintegy 30 esetben került sor intézkedésre. 
Termőföld adás-vételi és a haszonbérleti szerződést hirdetményi úton a hivatal 
hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu)  kell közzétenni. 
A Polgári Törvénykönyv rendelkezik a találásról és a találással összefüggő eljárási 
szabályokról, 2015-ben 1 esetben jelentettek be talált tárgyakkal kapcsolatos ügyet. 
Egyéb hirdetmények elhelyezésével kapcsolatban2015-ben 89 esetben történt intézkedés, ezek 
többnyire ingatlan árverési hirdetmények, illetve ismeretlen helyen tartózkodó személyek 
vagy örökösök vonatkozásában kihelyezett iratok voltak. 
A helyi adóügyek intézése és a pénzügyi feladatok ellátása terén a saját bevétlek beszedése, a 
helyi adórendeletek megalkotása és a kivetett adók maximális beszedése a fő feladat. 2015. 
január 1. napjától a beszámoló készítéséig az adóigazgatási ügyek száma 4247. Az 
adóigazgatással kapcsolatos feladat a felvilágosítás, tájékoztatás az adónyilatkozatok, 
bevallások kitöltéséhez, értelmezéséhez, adatok, elszámolások könyvelése, a befizetés 
ellenőrzése, méltányossági kérelmek átvétele. Adó és értékbizonyítvány készítése bírósági 
végrehajtó részére és hagyatéki ügyek intézéséhez. Adóigazolás kiállítása, helyi adók 
tervezése, adók beszedése. Önkéntes befizetés hiányában az adócsoport feladat a végrehajtás, 
illetve az adók módjára történő behajtás behajtás a rendőrség és a szabálysértési hatóság 
megkeresése alapján. 
A pénzügyi csoport feladat volt a több mint 500 fő közfoglalkoztatott munkavállalásával 
kapcsolatos ügyek intézése, a költségvetés tervezése, beszámolók készítése, a zárszámadás 
készítése, a pénzellátás folyamatos figyelése, továbbszámlázások, könyvelések. 
2014. év generális változása az önkormányzati gazdálkodásban az államháztartás 
számvitelének átalakítása volt.  
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2014. január 1-től új számítógépes programmal, az EPER rendszerrel történik a munkavégzés.  
Változatlanul az OTP Elektra rendszerben történik a számlák átutalása. 
A bérszámfejtés a KIR3 rendszerről 2015. november 1-én átállt a KIRA rendszerre, amely 
bevezetésével megszűnik az utólagos térítményezés, havi számfejtésre térnek át. A KIRA 
rendszerben a munkát 2015. november 17-én kezdtük meg.  
A polgármesteri hivatalban működő házipénztárban történnek a készpénzes befizetések és a 
számlázások. A házipénztár bonyolítja az étkezési térítési díjak, a temetkezéssel, a bérleti 
díjakkal kapcsolatos befizetéseket illetve számlázásokat.   A házipénztár ellátja a 8 
(önkormányzati intézményi) pénztárral kapcsolatos készpénzfizetési forgalmat és az ahhoz 
kapcsolódó pénzügyi feladatokat. A házipénztárból történik a segélyek és a közmunkás bérek 
kifizetése is.  
A tikárság főbb feladatai a képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat működésével 
kapcsolatos és egyéb szervezési adminisztrációs feladatok ellátása.  Személyi és munkaügyi 
feladatok, szakmai képzés, továbbképzés szervezés, vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, 
foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok szervezése, rendeletek, szabályzatok, belső utasítások 
előzetes kidolgozása. Rendeletek, határozatok nyilvántartása, döntés előkészítési feladaok 
ellátása. 
Minden év elején szakmai továbbképzési tervet kell készíteni, a képzéseket a Közszolgálati 
Egyetem szervezi meg. Az egyéni teljesítményértékelés keretében egy informatikai rendszer 
segítségével évente kétszer kell értékelni a munkatársak teljesítményét. 
2015. november 25. napjáig a képviselő-testület 17 ülést tartott, melyből 1 
közmeghallgatással egybekötött ülés volt. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket a Nemzeti 
Jogszabálytár rendszerén keresztül kell a Kormányhivatal részre továbbítani. 
 A hivatalban 1 fő látja el az informatikusi feladatokat, aki a karbantartáshoz, programok 
frissítéséhez kapcsolódó feladatokat végez, az adó osztályon segíti a könyvelést, változás 
jelentést, a gépjármú adó megosztást. Az ő feladat a Takarnet rendszerből tulajdoni lapok 
lekérése, az ingatlanvagyon kataszter működtetése, és különböző statisztikák készítése.  
A Képviselő-testület döntése értelmében 2015. január 1. napjától az Alsózsolcai 
Városüzemeltetés látja el a temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A temető 
üzemeltetéséhez kapcsolódó befizetések, elszámolások a Polgármesteri Hivatalban történnek.  
Megfelelő munkaszervezéssel a központi jogszabályok által előírt és a képviselő-testület által 
vállalt feladatokat az apparátus igyekezett megfelelő  színvonalon, eredményesen ellátni. 
A lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében ügymenetmodellek készültek, melyek 
valamennyi formanyomtatvánnyal együtt felkerülnek a település honlapjára. 
 
Szilágyi László polgármester: Köszöni a tájékoztatást, közli, hogy a testületi ülések 
előterjesztései megtalálhatóak a település honlapján. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Jó előadás volt, és a beszámoló tekintélyes 
olvasmány, így láthatják, hogy mennyi munka van, nemcsak ücsörögnek, hanem dolgoznak 
is. A diákmunkával kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyi fizetést kaptak a diákok, illetve 
gyermekétkeztetésre mennyit költ az önkormányzat? Érdeklődik, hogy a közterületi 
fakivágást kell-e engedélyeztetni, mert a felüljárónál kivágták a fákat. 
 
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Az a rész a közútkezelőhöz tartozik, ők arról nem kaptak 
semmiféle tájékoztatást. Valószínűleg a behajló fák balesetveszélyessé tették az utat. 
Fakivágással, fák megcsonkításával kapcsolatban többször jelez az ÉMÁSZ, hogy 
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közterületen szükséges a fakivágás vagy csonkítás. Állampolgárok részéről is érkezik 
bejelentés, hogy a közterületi fa kivágását kérik az önkormányzattól. A közterületi 
fakivágásra irányuló kérelem illetéke 3.000,- Ft. Ha a fa ténylegesen életveszélyes, akkor 
engedélyezhető a kérelmező részére a fakivágás, de a kivágott fát pótolni kell, és a jogszabály 
azt is előírja, hogy milyen fával történhet a pótlás. 
A diákmunka program megvalósítására a munkaügyi központ által kiírt pályázat keretében 
került sor. A finanszírozás és a bérkifizetés is a munkaügyi központon keresztül történt. A 
programot meghirdették, igyekeztek minden jelentkezőt foglalkoztatni, aki megfelelt a 
munkaügyi központ által kiírt feltételeknek és regisztráltatta magát. A program 100%-os 
bértámogatással valósult meg, összesen 5.417 e Ft összegben. Háromhetes turnusokban zajlott 
a foglalkoztatás, a résztvevő diákok jóérzéssel távoztak, és hasznosan tölthették a 
szabadidejüket.  
A gyermekétkezetés tekintetében az államtól támogatásban részesültek. Most készítették el a 
2016. évre vonatkozó igényléseket, a hátrányos helyzetű gyerekek részére a nyári 
gyermekétkeztetés kötelező lesz 2016-tól, ennek keretében a téli, nyári, tavaszi szünet idején 
is biztosítani kell a napi egy meleg ételt a hátrányos helyzetű gyerekek részére. Pontos 
összeget így nem tud mondani, de a következő ülésen tájékoztatás ad a kiadás teljes 
összegéről. 
 
Szilágyi László polgármester: Felkéri Brünner István alpolgármester urat, hogy tartsa meg a 
közfoglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatását a napirendi ponthoz kapcsolódóan. 
 
Brünner István alpolgármester: Alpolgármesteri feladatai közé tartozik a 
Városüzemeltetéssel közösen a közmunka programokkal kapcsolatos feladatok koordinálása. 
2015-ben összesen 528 főt foglalkoztattak a közfoglalkoztatás keretében, de ez a létszám nem 
teljes, mivel a közútkezelő kb. 22-26 fő foglalkoztatását, biztosítja időszakos jelleggel. 
A közfoglalkoztatottak feladatai közé tartozik a vízelvezető árkok karbantartása, tisztítása, 
kialakítása, előkészítési munkálatok elvégzése az árokelemek beépítéséhez, átereszek 
kitakarítása, az víz útjának biztosítása. Közterületi hulladékgyűjtés, mely napi szintű 
tevékenység. Illegális hulladéklerakások megszüntetése, a természeti környezet védelme. 
A közfoglalkoztatás keretében mezőgazdasági feladatokat is végeznek, a külterületi 
gazdálkodás során céklát, zöldborsót, vöröshagymát, burgonyát, zöldbabot, sárgarépát és 
csemegekukoricát termesztettek. A Komplex telep-programban a közfoglalkoztatottak 
végezték az energiafűz ültetvény telepítését, gondozását. A meglévő 1 ha mellé újabb 7,5 ha-
on végeztek dugványültetést és gondozást. 
A belterületi parkgondozás és virágosítás keretben 150 tő parkrózsa telepítésére került sor. A 
temetőüzemeltetéssel kapcsolatos munkák során a temetőhöz méltó körülmények kerültek 
kialakításra, melynek köszönhetően sor került az ’56-os emlékhely rendbetételére, a temető 
területén belül utak, járdák kialakítására, fakivágásra, parkrendezésre, kerítés építésre, 
kandeláber sor telepítésére, padok, kutak cseréjére, illetve a temetőrend fenntartása 
folyamatos. 
Az intézményen belüli feladatellátás során a közfoglalkoztatottak segítenek az 
adminisztrációs feladatok ellátásában, a takarításban, karbantartásban, a nyári időszakban a 
festési munkálatokban. 
Az idén megkezdődött a térburkoló elemek gyártása, melynek keretében térkövek, 
szegőidomok, járdalapok gyártása, beépítése zajlik. 
Folyamatos a közterületi műtárgyak karbantartása, felújítása, a közlekedési, információs 
táblák pótlása, buszmegállók festése, takarítása, karbantartása, víz- és tűzcsapok festése, 
belterületi szalagkorlátok karbantartása. Megvalósult a temető melletti tér rekonstrukciója, 
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illetve a Sajó parton a Kompház melletti terület rendezvények megtartására való alkalmassá 
tétele. 
A közfoglalkoztatottak segítségével végzik az útkarbantartást, kátyúzást meleg aszfalttal, 
illetve a nevelőotthon melletti Haller Kastély állagmegóvását, cserje- és fa kivágásokkal, a 
takarítással. Sor került a tető- illetve az ereszcsatornák javítására, illetve rácsok, ajtók 
felszerelésére, valamint részt vettek a karácsonyi díszkivilágítás előkészítésében, 
telepítésében. Jelenleg előttük állnak a téli feladatok. 
Év közben folyamatosak a lakossági visszajelzések a közmunkával és a fejlődéssel 
kapcsolatban. A nagy létszám lehetővé teszi az eltérő helyen történő munkavégzést, de ez 
összetett irányítást igényel, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők bizonyos részének 
világnézete, toleranciaküszöbe, mentalitása komoly feladat elé állította a vezetőket és a 
munkairányítókat. 
Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy a magas foglalkoztatási számból eredően 
érzékelhetően csökkent a bűncselekmények száma, a munkába járás és a munkavégzés 
rendjének stabilizálódása figyelhető meg, a résztvevőkben kialakul a tenni akarás, illetve a 
munkavégzés hierarchiájának az elfogadása. Negatívumként említhető a nagy számú táppénz 
igénybevétel, illetve a kifogáskeresés a munkabeosztással kapcsolatban. 
 
Szilágyi László polgármester: Ő maga is kapott visszajelzést és elismerő szavakat, aki 
nyitott szemmel jár, az maga is láthatja, hogy mit végeznek a közfoglalkoztatottak. 
 
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Úgy véli, hogy nem volt haszontalan a kérdés, mert 
azokat a munkálatokat nem látják az emberek, amelyek az intézményeken belül zajlanak. 
Érdeklődik, hogy kb. mennyi térkő gyártására került sor, feltételezi, hogy a Kossuth úton 
beépített térkő elemek ebből származnak. Illetve érdeklődik, hogy jövőre lesz-e lehetőség a 
járdák felújítására. A beszámolóról neki is az a véleménye, hogy jó és szükséges is évente 
beszámolni, mert az átlagember 1-2 üggyel megy be a hivatalba, ebből pedig látható, hogy 
mennyi üggyel foglalkoznak az ott dolgozók. A közfoglalkoztatás valóban nagy 
többletfeladatot jelent. 
Véleménye szerint a honlapon több információt kellene közzétenni, örömmel halotta, hogy 
készülnek az ügymenetmodellek. A LEADER fóruma sem került fel a honlapra, de ahhoz, 
hogy mindent megoszthassanak a honlapon ahhoz kellene egy olyan ember, aki csak ezzel 
foglalkozik. Ez a beszámoló is megerősítette őket abban, hogy a hivatalban sok munka folyik, 
amiről az emberek nem is tudnak. 
 
Brünner István alpolgármester: A térkőgyártás idén indult be, eddig a prototípusok 
gyártása zajlott, hogy megfelelő minőségű elemeket gyártsanak. Komplett brigádokat 
szeretnének ebbe a feladatba bevonni. 
 
Szilágyi László polgármester: Kisipari módszerrel megy a gyártás, nem egy nagy gép. A 
LEADER egyesület tájékoztatója a vállalkozók számára lett meghirdetve, akik megkapták a 
meghívást, egyébként minden programot meghirdetnek. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatal 
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2015. (XII.10.) Kt. határozata a Polgármesteri 
Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy elfogadja a Polgármesteri Hivatal 
működéséről szóló beszámolót 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Önköltségszámítási 
szabályzata 2014. augusztus 1. napján lépett hatályba. A szabályzat tartalmazza a 
szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés esetén alkalmazandó önköltség-számítási előírásokat 
kalkulációs egységek megnevezését, a kalkulációs sémákat.  A pénzügyi csoport a sémák 
alapján a bérbeadási egységekre vonatkozóan  a díjkalkulációk alapján a  bérleti díjakat 
kiszámította. Javasolja, hogy a bérlakás kivételével nem emeljenek a bérleti díjakon. A 
Közösségi Ház alagsori helységének bérleti díja az előterjesztésben elírásra került. A 
számított és a javasolt díj 32.000,- Ft helyett - az előző évhez hasonlóan - 31.000,- Ft, 8 órás 
igénybevétel esetén. Kedvezmények, eseti kedvezmények a képviselő-testület döntése alapján 
biztosíthatók, a Sportcsarnok futball céljára történő igénybevétele esetén továbbra is javasolja 
a 4.400,- Ft/óra díjat, diákok esetében pedig a 3.300,- Ft/óra díjat. A Gondozási Központban 
két bérelhető helység van, az egyik a konferencia terem, melynek bérleti díját 2.000,- Ft/óra 
díjban, a felnőtt foglalkoztató erem bérleti díját pedig 1.600,- Ft/óra díjban javasolja 
megállapítani. A Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola 
bérlehető helységeinek esetében nem javasol változást a bérleti díjakban, a bérlakás esetében pedig 
úgy vélte, hogy jobb fokozatosan kevesebbet emelni, mint egyszerre nagyobb összeget. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
bérleti díjakról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy 
nem tartja indokoltnak a Széchenyi úti bérlakás bérleti díjának emelését, azt nem támogatja. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Széchenyi úti bérlakás bérleti 
díjának megállapításáról 2016. évre azzal, hogy a módosító indítványnak megfelelően 
változatlanul 21.000,- Ft/hó összegben állapítsák meg azt. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolca, 
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Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás bérleti díjának 
megállapításáról 2016. évre 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy az Alsózsolca az Alsózsolca, Széchenyi út 
46. szám alatti bérlakás bérleti díját 2016. évben 21.000,- Ft/ 
hó összegben állapítja meg 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ 
bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre, azzal, hogy a 
konferenciaterem bérleti díját 2.000,- Ft/óra, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját 1.600,- 
Ft/óra összegben állapítsák meg. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolcai 
Gondozási Központ bérelhető helységeinek bérleti 
díjának megállapításáról 2016. évre 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Gondozási Központ 
konferenciaterem bérleti díját 2.000,- Ft/óra összegben 
állapítja meg, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját 
1.600,- Ft/óra összegben állapítja meg 2016. évre 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2016. január 1. – 2016. december 31. 
 

 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Herman Ottó Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díjának 
megállapításáról 2016. évre az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2015. (XII.10.) Kt. határozata a Herman Ottó 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek 
Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díjáról 2016. 
évre 
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy az Alsózsolca Herman Ottó Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető 
helységeinek bérleti díját 2016. évben az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
 

Tornaterem 1 600 Ft/óra 

Konditerem 520 Ft/óra 

Tanterem 1 135 Ft/óra 

Tanterem tartós bérbeadása 
(legfeljebb havi 15 óra) 12 245 Ft/hó 

5 tanterem 1 iroda tartós 
bérbeadása Ámbédkar 7 030 Ft/nap 

Tanterem tartós bérbeadása 
kisterem (20 m˛ alatt) 830 

Ft/nap 
 

Iroda 830 Ft/nap 

Ebédlő 1 135 Ft/óra 

Aula 1 135 Ft/óra 
 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Közösségi Ház és 
Könyvtár bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolcai 
Közösségi Ház és Könyvtár bérelhető helységeinek 
bérleti díjának megállapításáról 2016. évre 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 
bérelhető helységeinek bérleti díját 2016. évben az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

Színházterem 13 000 Ft/óra 

Klubszoba 2 300 Ft/óra 

Előtér 3 400 Ft/óra 

Alagsor 

4 200 Ft/óra 

8 000 Ft/2 óra 



 
 

 13  

16 000 Ft/4 óra 

32 000 Ft/8 óra 

Konyhahasználat 24 000 Ft/alkalom 

Számítógépterem használati díja 200 Ft/óra 

Könyvtári beiratkozási díj 370 Ft/fő/év 

Könyvtári díj nyugdíjasok, 
diákok, pedagógusok számára 180 Ft/fő/év 

Másolás, nyomtatás A/4 méret 10 Ft/oldal 

Másolás, nyomtatás A/3 méret 15 Ft/oldal 

Színes nyomtatás / önéletrajz 
színes képpel 130 Ft/oldal 

Színes nyomtatás - kép 200 Ft/oldal 

Székszoknya kölcsönzése 
helybeli használat esetén 180 Ft/db 

Székszoknya kölcsönzése külső 
helyszínen történő felhasználás 
esetén 260 Ft/db 

Színházterem - zumba 230 Ft/fő/óra 

Sportcsarnok   

Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt 

3 800 Ft/óra 

7 000 Ft/2 óra 

Küzdőtér - tenisz 4 fő diák 

     

Küzdőtér - kézilabda, felnőtt 

4 400 Ft/óra 

  

  

  

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő 

3 300 Ft/óra 

  

  

  

Küzdőtér - futball 12 fő felnőtt 

 4 400  Ft/óra 

   

   

   

Küzdőtér - futball 12 fő diák 

 3 300 Ft/óra 

   

   

   

Tükrös terem 100 Ft/fő/óra 
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Konditerem alkalmi 350 Ft/fő/óra 

Konditerem 30 napos 3 500 Ft/fő 

Konditerem negyedéves 8 700 Ft/fő 

Konditerem féléves 16 000 Ft/fő 

   

Kompház - pihenőház 6 300 Ft/alkalom 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Közösségi Ház és 
Könyvtárban érvényben lévő bérleti díj kedvezmények megállapításáról 2016. évre. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2015. (XII.10.) Kt. határozata a bérleti díj 
kedvezmények megállapításáról 2016. évre  
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a bérleti díj kedvezményeket 2016. évre az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
- Színházterem bérleti díjából  30%-os kedvezmény  alsózsolcai lakos esküvő céljából 

történő igénybevétele esetén. 
- Önkormányzati intézményekben dolgozók halotti tor céljából 1 óra időtartamra 

ingyenesen veszik igénybe a  Közösségi Ház helyiségét. 
- Közösségi Házban a színházterem bevételes rendezvényre, bálra évente egy 

alkalommal kedvezményesen, 1 óra terembérleti díj befizetése ellenében adható bérbe 
alsózsolcai szervezetek részére: 
- Alsózsolca Város Képviselő testülete a Közösségi Ház használatát szervezetek, 

pártok részére, illetve választási időszakra az alábbiak szerint határozta meg 
korábban.  

- Alsózsolcán bejegyzett szervezetek, pártok havi egy alkalommal térítésmentesen 
kapják meg a klubszobát illetve az alagsori helyiséget taggyűlés céljára. 

- Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási Bizottság által 
polgármester-jelöltnek elfogadott személyek egy alkalommal kapják meg 
térítésmentesen a színháztermet. 

- Az országgyűlési választások idején a jelöltet indító pártok részére és az 1. sz. 
választókörzet független jelöltjei részére 1-1 alkalommal ingyenesen biztosítják a 
színháztermet és pincehelyiséget vagy klubszobát. 

- Az  önkormányzat és intézményei, valamint az állami fenntartású közoktatási 
intézmények ingyenesen veszik  igénybe a Sajó-parti Pihenőházat. 
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- Eseti kedvezmények  kérelemre a Képviselő-testület döntése alapján biztosíthatók.  
 

Az irodatechnikai szolgáltatások a következő feltételekkel biztosítottak  a lakosság számára: 
- szerzői művek nem másolhatók 
- személyes iratok, orvosi leletek, önéletrajzok, stb. térítés ellenében másolhatók, 

nyomtathatók 
 
 Felelős: polgármester 

 Határid ő: 2016. január 1. – 2016. december 31. 
 
 
4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: A képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület 17/2014. (XI.27.) 
számú önkormányzati rendeletének 9. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület 2016. évi 
munkatervét  az előző év december hónapjában fogadja el. A jogszabályi előírás szerint a 
képviselő-testület évente 6 ülést tart, ennek megfelelően tervezték a munkaterv szerinti 
üléseket. Az ülések helye továbbra is a közösségi ház, ideje 17 óra. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja a 2016. évi munkaterv tervezetét. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Jelzi, hogy az előterjesztés a szeptember 8-ai 
ülésnél elírást tartalmaz, mivel a 3 napirendi pontban a felnőtt egészségügyi ellátás 
helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás tevékenységéről szóló tájékoztatónál 
előadókét a gyermekorvos van feltüntetve 
 
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Valóban elírást tartalmaz az előterjesztés, ott a háziorvos és 
a fogorvok a napirendi pont előadói. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a képviselő-testület 2016. évi 
munkatervének elfogadásáról a fenti kiegészítéssel együtt. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2015. (XII.10.) Kt. határozata a 2016. évi munkaterv 
javaslat jóváhagyásáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy 
döntött, hogy elfogadja a 2016. évi munkaterv javaslat 
jóváhagyását az alábbiak szerint: 
 

2016. évi munkaterve 
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Az ülések helye: Alsózsolca, Görgey Artúr út 1. Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 
színházterme 

 
2016. február 4. /csütörtök/  17  óra 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25. 
2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban  
     tárgyalja a költségvetés tervezetet) 
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25. 
     Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést 
kap 
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
     Anyag kiadásának határideje: 2016. január 29. 
 
2016. március 24. /csütörtök/  17  óra   
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18. 
2./ Tájékoztató az óvodák működéséről 
      Előadó: óvodavezetők 
3./ A 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítása 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásáról 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
     Előadó: polgármester 
5./ Közbeszerzési terv elfogadása 
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
     Anyag kiadásának határideje: 2016. március 18.  
 
2016. május 19. /csütörtök/  17 óra 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
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     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2015.  
     évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
     Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
     Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról 
     minden képviselő értesítést kap. 
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
     
 Anyag kiadásának határideje: 2016. május 13. 
 
 
2016. szeptember 8. /csütörtök/  17 óra Közmeghallgatás 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. szeptember 29. 
2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön 
     Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
     Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
3./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás 
tevékenységéről 
      Előadó: háziorvosok, fogorvosok 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról   
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata 
     Előadó: temető üzemeltető 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9. 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap 
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
     Anyag kiadásának határideje: 2016. szeptember 2. 
 
2016. november 17. /csütörtök/  17  óra 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6. 
2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2017. évre  
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6. 
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Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden      
képviselő értesítést kap  
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 
     Előadó: jegyző 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6. 
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
     Anyag kiadásának határideje: 2016. november 11. 
 
2016. december 15. /csütörtök/  17  óra 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5. 
2./ Bérlemények 2017. évi bérleti díjak megállapítása 
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5. 
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap  
3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5. 
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden 
képviselő értesítést kap  
4./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása 
     Előadó: polgármester 
     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5. 
     Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést 
kap  
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
     
 Anyag kiadásának határideje: 2016. december 9. 

 
Jelen határozattal az SzMSz 6. számú függeléke módosul. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2016. január 1.- 2016. december 31. 

 
5./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzatánál megbízási szerződés 
alapján a belső ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András egyéni vállalkozó látja el, aki 
összeállította a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, négy ellenőrzést tűzött ki a következő évre.  
A bizottsági ülésen felmerült, egy javaslat a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, amelyről 
egyeztettek a belső ellenőrrel, aki arról tájékoztatta, hogy a kért ellenőrzési tevékenység nem 
az ő szakterülete, így azt nem vállalja. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és javasolta, hogy a Gondozási Központ ellenőrzése helyett a 2014. évi főkönyv 
és a beszámoló egyezőségét vizsgálja meg a belső ellenőr, de mint kiderül erre nincs mód. 
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Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a 2016. évi belső ellenőrzési terv 
javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2015. (XII.10.) Kt. határozata a 2016. évi ellenőrzési 
terv javaslat jóváhagyásáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az önkormányzat és költségvetési szervei 
tervezett ellenőrzésére összeállított 2016. évi belső 
ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 
jóváhagyja.  
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
Felelős: jegyző 
Határid ő: ellenőrzési tervben foglaltak szerint 

 
 
6./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására 
megalkotott kormányrendelet szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával 
kapcsolatos előírásokat. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási 
előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. 
Alsózsolca Város Önkormányzat 2015. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett 
többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja az előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat módosítási 
javaslatról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2015. (XII.10.) Kt. határozata az előirányzat 
módosítási javaslatról 
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy elfogadja az előirányzat módosítási 
javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 7/a. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosítási 
javaslatról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2015. (XII.10.) Kt. határozata az előirányzat 
átcsoportosítási javaslatról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy elfogadja az előirányzat átcsoportosítási 
javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 7/b. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
7./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetési bevételt 283.029 E Ft-tal, a költségvetési 
kiadást 291.233 E Ft-tal módosítja a rendelet. Így a bevétel összege: 1.266.034 E Ft,  a 
kiadás összege: 1.472.365 E Ft. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 
rendelet módosítását. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.  
 
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 14/2015.(XII.11.) 
önkormányzati rendeletet a  2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
8./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza. 
 
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A Nemzetgazdasági Miniszter a 2016. évi munkaszünet 
napok körüli munkarendről szóló rendeletében megállapította a 2016. évre vonatkozó naptár 
szerinti munkarendtől való eltérés rendjét az alábbiak szerint, melynek értelmében 2016. 
március 5. (szombat) és 2016. október 5. (szombat) munkanap. A kialakult gyakorlat szerint 
kezdeményezi, hogy a képviselő-testület ezekre a napokra igazgatási szünetet állapítson meg 
rendeleti formában az ügyfelek egyidejű tájékoztatása mellett. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet elfogadásáról. 
 
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 15/2015.(XII.11.) 
önkormányzati rendeletet az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 11/a. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
9. / Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelme 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke 
polgárőr autó beszerzésével kapcsolatban rendkívüli támogatási kérelemmel fordult a 
Képviselő-testülethez. Az Egyesület által használt 1994-es gyártású Suzuki gépkocsi 
mostanra elhasználódott, további működtetését műszaki állapota nem teszi lehetővé. Ennek 
okán merült fel másik gépjármű beszerzése, amire kedvező lehetőség kínálkozott 2015. 
november elején, egy 2005-ös évjáratú Skoda Fabia Combi típusú személyautó esetében. A 
jármű vételára 680.000,- Ft , az átírás, bevizsgálás, kötelező biztosítás, fényhíd és feliratozás 
költsége 190 ezer Ft. A gépkocsi beszerzése megtörtént amelynek fedezetét a 2015. évi 
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önkormányzati támogatás, korábbi megtakarítás és partneri, tagi támogatás adta, ám ezzel 
anyagi keretét teljesen kimerítve, további működésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre. 
A helyi rendelet alapján az önkormányzati támogatással történő elszámolás határideje 
december 31., ám ebben az esetben a mindennapi működés anyagi feltételeit az elszámolást 
követően biztosítani nem tudja. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek az önszerveződő közösségek támogatására 
elkülönített pénzügyi keret 680 e Ft-tal történő megemelését. 
 
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Támogatja a javaslatot, mivel elfogadták az új 
rendeletet az önszerveződő közösségek támogatásáról így lehetőség van a támogatási 
szerződésben meghatározni az elszámolás időpontját. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az önszerveződő közösségek 
támogatására elkülönített pénzügyi keret 680 e Ft-tal történő megemeléséről. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2015. (XII.10.) Kt. határozata az önszerveződő 
közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keret 
megemeléséről 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az önszerveződő közösségek támogatására 
elkülönített pénzügyi keretet 680.000,- Ft-tal megemeli a 
tartalék terhére  

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési 
Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolca Város 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelméről 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy támogatja az Asózsolca Város Bűnmegelőzési 
Polgárőr Egyesület kérelmét és az önszerveződő közösségek 
támogatására elkülönített keretből 680.000,- Ft összegű 
támogatást biztosít az Egyesületnek, és a támogatási 
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összeggel történő elszámolás határidejét 2016. december 31. 
napjával állapítja meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Szilágyi László polgármester: Az előző munkaterv szerinti ülés óta két hét telt el, a 
Komplex telep-program lezárásra került november végén, most a fenntartási időszak 
következik, az ezzel kapcsolatos feladatok tervezése zajlik. Sor került a Johanna úti épület 
egyéves garanciális bejárására,  Bükk-Térségi LEADER egyesület vállalkozói fórumot tartott 
a településen információgyűjtés céljából. A héten került sor a Herman Ottó iskolában a 
TIOP1.1.107/1-2008-0457 számú pályázat eszközellenőrzésére, melynek keretében 
számítógépeket nyert az iskola, ezek meglétét ellenőrizték, és eltérést nem tapasztalatak. 
 
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Továbbra is kéri, hogy tekintsék meg újra a Tanács 
úti ingatlant és döntsenek róla. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az alpolgármester szerencsétlensége kapcsán 
elmondja, hogy  közúti hidak nem biztos, hogy megfelelő műszaki állapotban vannak. Járnak 
azon az úton 40 tonnás teherautók is. Félő, hogy ez a baleset teherautóval is megtörténhet. Jó 
lenne egy elkerülő utat építeni, hogy ezek a teherautók ne itt járjanak. Már 2010-ben az árvíz 
kapcsán is volt erről szó, lehet, hogy a környező települések is hajlanának erre, mert az árvíz 
idején a sajóládi hidat egy nagyobb szél elvitte volna. 
 
Szilágyi László polgármester: A településrendezési terv szerint az autópályát összekötnék a 
37-es főúttal, és a felsőzsolcai csomópont felé négysávosítják, ez a tervek között szerepel, de 
a megvalósításra a közeljövőben nem kerül sor.  
A közútkezelő információt kért, hogy a település határain belül melyek azok a pontok, ahol 
javítani kellene. A Kossuth úton a Vay út kereszteződésénél a gyalogosátkelő hely jelzése 
fontos lenne, mivel ott a beforduló gépjárművek után gyakran előzésbe kezdenek és a 
gyalogosátkelő hely éppen ott van, erre ígéretet kaptak, hogy kihelyezik a jelző táblát, illetve 
előzési tilalom táblát fognak kitenni. Ezen kívül említést érdemlő a templom kanyar, amelyre 
a válasz az volt, hogy ki van helyezve a közlekedési tükör. A harmadik nagy probléma a 
szociális városrehabilitáció pályázat keretében megépült játszótér a település végén, mert ott 
az úgy egyik oldalán élő gyerekek közlekedését segítené egy gyalogosátkelő hely, erre a 
terveket engedélyezték. Erre eddig azért nem került sor, mert előbb az azbesztcement alapú 
vízvezetékek cseréjére kerül sor, valamint a T-com optikai kábelek cseréje miatt oszlopokat 
fognak cserélni. Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a település Sajólád felőli végén egy 
forgalomlassító szigetet létesítsenek. 
 
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Tudomása szerint a vasúti felüljáró korszerűsítése a 
Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésnek a része. 
 
Szilágyi László polgármester: Ezzel kapcsolatban az az információja, hogy a hidat fogják 
egyedül megmagasítani, de ugyanez a híd marad, célszerűbb lett volna egy olyan hidat 
építeni, ami átlósan keresztezi a vasútvonalat. 
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Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag: A Jókai út végén lévő buszmegálló nagyon 
keskeny, sokan járnak arra, egy zebra vagy egy fekvőrendőr jó lenne oda. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ott inkább egy gyalogutat kellene kialakítani. 
 
Szilágyi László polgármester: Ahol busz közlekedik, oda nem lehet forgalomlassítót 
helyezni,  a tervek között szerepel ott egy gyalogosátkelő hely létesítése. 
Ez volt az utolsó munkaterv szerinti ülés, azokkal akik a képernyőn keresztül követik az ülést 
idén most találkoznak utoljára, mindenkinek áldott, békés ünnepeket kíván. 
 
 
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 19 óra 10 
perckor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
               Szilágyi László                                                  Marcsikné Orosz Emese 
                polgármester                                                     jegyző  
 
 
 
Béres Emese Gabriella 
jegyzőkönyvvezető 
































































































































































































































































































































































