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20/2015. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén az 
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban, mely 2015. december 23-án 8 óra 30 perckor 
kezdődött. 
 
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr. 
Mádai Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Szabó László, Zsiros Sándorné képviselő-testületi 
tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő) Marcsikné Orosz Emese jegyző 
 
Az ülésre meghívót kapott: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető 
 
Meghívottként jelen van: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető 
 
Érdeklődőként jelen van: Vadász József a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem 
képviselő tagja 
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
  
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket, 
megállapította, hogy a képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 
Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg. 
 
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: 
 
Napirend: 
 
1./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai 
programja és Szervezeti Működési Szabályzata 
Előadó: polgármester 
 
2./ A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló rendelettervezet megtárgyalása 
 Előadó: jegyző 
 
 
1./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai 
programja és Szervezeti Működési Szabályzata 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: 2016. január 1. napjától a gyermekjóléti szolgálatot és a 
családsegítést egy szervezetbe vonják, ezt követően egy szakmai egységként működik a 
feladatellátás. Települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat fog működni, járási 
szinten pedig család- és gyermekvédelmi központ. A feladat-ellátási kötelezettség miatt 
november 30-ig kellett kérelmezni a szolgáltatási nyilvántartásba való bejegyzés módosítását. 
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Az 55/2015. számú EMMI rendelet előírásait kellett az SzMsz-be és a Szakmai Programba 
beépíteni. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag:  A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó 
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Azon településeken, ahol eddig nem volt biztosított a 
feladatellátás, ott ezt követően vagy önállóan, vagy társulás keretében kell biztosítani. 
Településünkön a két tevékenység egy szakmai egységben fog működni. A jogszabály 
lakosságszámra és ellátott családok számára párhuzamosan határoz meg szakmai létszámot. 
Ezt figyelembe véve 1,5 főtől 15 fő családsegítőt is alkalmazhatna az intézmény. A 
rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg 379 család gondozását látja el a Szolgálat. Az 
intézményvezető a 4 fő családsegítő továbbfoglalkoztatását javasolja, azzal, hogy 2016. 
december 31-ig felülvizsgálják a létszámot és a feladatokat. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2015. (XII.23.) Kt. határozata az Alsózsolcai 
Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Gondozási 
Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát azzal, hogy a Szolgálat 
foglalkoztatottak létszámát 2016. december 31-ig felül kell 
vizsgálni. 
 
Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot a 
jegyzőkönyv 3/a. számú melléklete tartalmazza. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2015. (XII.23.) Kt. határozata az Alsózsolcai 
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Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szakmai Programjáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Gondozási 
Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programjáról 
 
Az elfogadott Szakmai Programot a jegyzőkönyv 3/b. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
2./ A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló rendelettervezet megtárgyalása 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló rendelet 
2002. évi hatályba lépése óta változott a közszolgálati törvény, az új jogszabálynak 
megfelelően szükséges a helyi rendelet módosítása. A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény 237. §-a szerint az önkormányzat képviselő-testülete a juttatásokkal és 
támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 
A kormánytisztviselők részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen: a lakhatási, 
lakásépítési és -vásárlási támogatás, albérleti díj hozzájárulás, családalapítási támogatás, 
szociális támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, 
nyelvtanulási támogatás. A nyugállományú kormánytisztviselő a szociális helyzetére 
figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 
A rendeletben megállapított juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét a 
hivatali szervezet vezetője állapítja meg a polgármesteri hivatal Közszolgálati 
Szabályzatában. 
A rendelet tartalma szerint ugyanazok a támogatási formák kerültek megállapításra, mint 
korábban. A juttatás fedezetét minden évben, a költségvetési rendeletben kell megállapítani. 
A törvény lehetőséget ad illetménykiegészítés biztosítására a középfokú végzettségű 
közszolgálati tisztviselők részére 20%, a felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők 
részére pedig 30% mértékű kiegészítés állapítható meg. Mivel az illetményalap 8 éve nem 
emelkedett. A garantált bér 129.000,- Ft 2016. január 1-től, több dolgozó esetében a 20%-os 
kiegészítéssel sem éri el a bére ezt a mértéket. Van olyan dolgozó, aki közel 30 éve dolgozik  
és a besorolás szerinti bére bruttó 127.000,- Ft. 
 
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag:  A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta 
és elfogadásra javasolta a rendeletet az illetménykiegészítésre vonatkozó rendelkezéssel. 
 
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelettervezet 
elfogadásáról. 
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A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 16/2015.(XII.23.) 
önkormányzati rendeletet a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és  közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről. 
 
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete tartalmazza. 
 
Szilágyi László polgármester: A Tanács úti ingatlant már egyszer megtekintették, 
érdeklődik, hogy van-e igény a képviselő társak részéről az ingatlan újbóli megtekintésére. 
 
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy mennyi lenne most az ingatlan 
ára. 
 
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Most 17 M Ft körül van az ára, véleménye szerint 
ez lenne a település jövőbeli útja. 
 
Szilágyi László polgármester: Dr. Majoros Géza képviselő társuk javaslatára szorgalmazzák 
egy elkerülő út létesítését a teherforgalom számára, ez az elkerülő szakasz az M30-as 
autópályát kötné össze a 37-es főúttal, a bekötőúton járna a betongyárig és az SW 
Umwelttechnik irodaépületét, keresztezné, de ehhez két helyen kellene hidat építeni a vasút 
fölött. Mivel ehhez az épületet el kell bontani és a csarnokot másik helyre kell telepíteni, az is 
kérdéses, hogy sort tudnak-e rá keríteni. Egyeztetett a kezdeményezésről a szomszédos 
települések polgármestereivel, akik támogatják az elképzelést. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Véleménye szerint ebből semmi nem lesz, a Sajópetri 
híd is nagyon rossz állapotban van, és azt sem újították fel, még a medret sem takarították ki, 
ha árvíz lesz, Alsózsolcát seperni fogja, a korábbi árvíz idején a pincékben is feljött a talajvíz. 
 
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Aki a főúton lakik, az sokkal inkább érzékeli ezt a 
problémát, azért szervezik ezt a kezdeményezést, hogy egy felhívó levelet írjanak az 
illetékeseknek. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Mi a garancia arra, hogy aki eddig erre járt, az ezután 
nem fog? 
 
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Véleménye szerint ez a Muhi-Felsőzsolca 
útvonalat nem fogja kiváltani. 
 
Szilágyi László polgármester: Megkereste őket a közlekedési hatóság, hogy a Vay úton a 
gyalogos átkelő helyre figyelmeztető táblát helyezzenek el. Véleménye szerint a település 
végén forgalomlassító szigetet kellene építeni. Ahol busz jár, ott forgalomlassítót nem lehet 
építeni, de a szigetet ki lehet alakítani. 
 
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Ha mindenki betartaná a sebesség- és 
súlykorlátozást, akkor ezen nem is kellene gondolkodni. 
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Szilágyi László polgármester: Köszöni mindenkinek a ma végzett munkáját. 
 
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 9 óra 00 
perckor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
               Szilágyi László                                                  Marcsikné Orosz Emese 
                polgármester                                                     jegyző  
 
 
 
Béres Emese Gabriella 
jegyzőkönyvvezető 






























































































































































































































































