
5/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. március 03-án 9 óra 30 perckor  kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi  László polgármester,  Brünner  István alpolgármester,  Fodor Ákos,
Kurucz  Attiláné,  Ráki  István  és   Szabó  László   képviselő-testületi  tagok  (a  jelenlévő
képviselők száma 6 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester, Dr. Majoros Géza, Dr.
Mádai Ákos  és Zsiros Sándor Józsefné  képviselő-testületi tagok

Az  ülésre  meghívót  kapott: Csöbör  Katalin  országgyűlési  képviselő,  Antal  Lászlóné,
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi
Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai  2. sz. Óvoda vezető,  Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info,
Felsőzsolcai  Rendőrőrs  vezetője,  a  képviselő-testület  bizottságainak  külsős  tagjai,  Mácsai
Mónika pénzügyi csoportvezető

Meghívottként jelen vannak:  Mácsai Mónika pénzügyi csoportvezető

Érdeklődőként jelen van:   - 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés  6 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Kérte, hogy az
1. napirendi pont keretén belül tárgyaljanak a Városüzemeltetés alapító okirat módosításán túl
az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde  és az  Alsózsolcai Gondozási
Központ  alapító okiratainak  módosításáról is.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      20/2016. (III.03.) Kt. határozata napirend pont 
                                                      módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testület
 úgy döntött, hogy az 1. napirendi pont keretén belül  

                                                      tárgyalnak az Alsózsolcai Városüzemeltetés alapító 
                                                      okiratának módosításán túl  az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda, a 
                                                      Fekete István Óvoda és Bölcsőde   és az  Alsózsolcai 

 Gondozási Központ  alapító okiratainak  módosításáról.
 A mai ülés 1. napirendi pontja az alábbira módosul:
 1./Az Alsózsolcai Városüzemeltetés, az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda,
    a Fekete István Óvoda és Bölcsőde   és az  Alsózsolcai 
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    Gondozási Központ  alapító okiratainak  módosítása

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-társait,  hogy döntsenek arról, hogy az 5.
napirendi pontot, mely a Közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről szól zárt ülés keretén belül
tárgyalják. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 46.  §.  (2)  bekezdése  szerint  a  képviselő-testület  zárt  ülést
rendelhet el az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sérteni, ezért kéri, hogy a Közbeszerzési eljárás ajánlatainak
értékelését  zárt ülés keretein belül tárgyalja a képviselő-testület.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      21/2016. (III.03.) Kt. határozata zárt ülés elrendeléséről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az 5. napirendi pontot, a Közbeszerzési
eljárás ajánlatainak értékelését zárt ülésen tárgyalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítésekkel tárgyaljanak a
napirendi pontokról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6  igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ Az Alsózsolcai Városüzemeltetés, az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 
     és   az  Alsózsolcai Gondozási Központ  alapító okiratainak  módosítása
     Előadó:  polgármester 

2./ Alsózsolca Város Önkormányzat  kormányzati funkciókódjainak módosítása
     Előadó: polgármester

3./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás 
     Előadó: polgármester

 4./ 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
     Előadó: polgármester

Zárt ülés
 5./ Közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése
       Előadó: polgármester
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A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Az Alsózsolcai Városüzemeltetés, az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda, a Fekete István Óvoda 
     és Bölcsőde és   az  Alsózsolcai Gondozási Központ  alapító okiratainak  módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester:  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény   szabályozza  a  szünidei  gyermekétkeztetést,  melynek  biztosítása  a  települési
önkormányzatok  kötelező  feladata.  A  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  a
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő   hátrányos  helyzetű  és  halmozottan  hátrányos
helyzetű gyermekek  törvényes képviselőit az előírásoknak megfelelően 2016. február 15-ig
írásban értesítették a fenti ellátási forma igénybevételének lehetőségéről és annak módjáról. A
szünidei  gyermekétkeztetés  igénybevételére  vonatkozó nyilatkozatok benyújtási  határidőre,
február végéig vissza is érkeztek.  Az adatok azt mutatják,  hogy a családok jelentős része
igénybe kívánja venni a szünidei gyermekétkeztetést. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet új
kormányzati funkció kódként szerepelteti az intézményen kívüli gyermekétkeztetést - mely a
rászoruló gyermekek intézményen  kívüli  szünidei  étkeztetésének biztosításával  összefüggő
feladatok  ellátását,  kifizetések  teljesítését  foglalja  magába. Az  új  ellátási  formának  a
kormányzati funkció kódjának:   a 104037 – intézményen kívüli gyermekétkeztetés, illetve a
104035 a gyermekek étkeztetése bölcsődében fogyatékosok nappali intézményében  beépítése
az alapító okiratba azért is szükséges, mert erre a feladatra normatívát kap az önkormányzat.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalt az előterjesztésekről.

Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: az Ügyrendi  Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta  Alsózsolcai Városüzemeltetés, a  Fekete István Óvoda és Bölcsőde, az  Alsózsolcai
2.  sz.  Óvoda   és  az  Alsózsolcai  Gondozási  Központ  alapító   okiratának  módosítását  és
egységes szerkezetben foglalt alapító okiratait.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az önkormányzat feladata, hogy a településen a hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli
szünidő idejére gyermekétkeztetést biztosítson. 

Szabó  László  képviselő-testületi  tag: érdeklődött,  hogy  mennyi  gyermeket  érint  az
étkeztetést.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: A  hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek  intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetésnél 0,5 – 18 éves korig, azaz
a  bölcsődés kortól a 18. életévének betöltéséig  kell a gyermekek számát venni, amely közel
700  fő.  Az  étkeztetés  helyszínének  biztosítása  ügyében  már  folynak  az  egyeztetések.  A
tavaszi  szünetben  a  3  munkanapon  a  szünidei  étkeztetést  a  konyha  biztosítja.  Véleménye
szerint  nyáron  az  a  megoldás  lenne  helyes,  ha  a  szolgáltatást   közbeszerzés  keretében
végeznék el. A déli meleg főétkezést előkészítve, lezárva osztanák ki a rászorultak részére.

Szabó László képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy szabott az étkezés biztosítása?

Marcsikné Orosz Emese jegyző:  a déli melegétkeztetést a gyermekek korának megfelelően
kell biztosítani, tehát a bölcsődéskorúak ebédje nem egyezik meg az iskoláskorúak  ebédjével.
A szülők által  visszajuttatott  igénylőlapjainak feldolgozása folyamatban van, az összesítést
követően lehet dönteni a nyári szünidőben biztosítandó   melegétkeztetéssel kapcsolatosan. 
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Ráki István képviselő-testületi tag: véleménye szerint a nyári szűnidőben egy külsős cég jól
el tudná  látni ezt a feladatot. 

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy szavazzanak  az  Alsózsolcai  Városüzemeltetés
alapító okiratának módosításáról.    

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  22/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  Városüzemeltetés  alapító
okiratának módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az
Alsózsolcai  Városüzemeltetés  alapító  okiratának
módosítását.

Az elfogadott alapító okiratot módosító okirat  a
jegyzőkönyv 4.  melléklete.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy szavazzanak  az  Alsózsolcai  Városüzemeltetés
alapító okiratának  egységes  szerkezetbe foglalt alapító okiratáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  23/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  Városüzemeltetés  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az
Alsózsolcai  Városüzemeltetés  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Az elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat   a jegyzőkönyv   5.  melléklete.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal
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Marcsikné  Orosz  Emese  jegyző: : a  képviselő-testület  2016.  február  22-ei  ülésén  már
tárgyalt  az  alapító  okiratok  módosításáról  és  egységes  szerkezetbe  foglalt  okiratok
elfogadásáról.  A törzskönyvi  nyilvántartásba  vételhez  benyújtott  alapító  okiatoknál  formai
hibákat jelzett az Államkincstár, például: jogviszony megnevezése: közalkalmazott – a helyes
megnevezés:  közalkalmazotti  jogviszony.  Az  intézmények  székhely  és  telephely  címében
rövidítés nem szerepelhet, a közterület nevét teljes körűen fel kellett tüntetni. Eddig az OM
azonosító tartalmi eleme volt az okiratoknak; most az azonosító törlését kérték. A képviselő-
testület   döntése  ebben  a  témakörben  fontos,  hiszen  a  kormányzati  funkció  kódok  miatt
változás  bejelentési  kérelmeket  legkésőbb  2016.  március  9-ig  kell  benyújtani  az
Államkincstárhoz.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító
okiratának  módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  24/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata
az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító okiratának
módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az
Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda  alapító  okiratának
módosítását.

Az elfogadott alapító okiratot módosító okirat a
jegyzőkönyv 6.  melléklete 

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító
okiratának  egységes  szerkezetbe foglalt alapító okiratáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  25/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az
Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda  egységes  szerkezetbe
foglalt alapító okiratát.
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Az elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat   a jegyzőkönyv 7 .  melléklete.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának  módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 26/2016. (III.03.) Kt. határozata a
Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  alapító
okiratának módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Fekete
István  Óvoda  és  Bölcsőde  alapító  okiratának
módosítását.

Az elfogadott alapító okiratot módosító okirat a
jegyzőkönyv   8.  melléklete.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának  egységes  szerkezetbe foglalt alapító okiratáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  27/2016. (III.03.) Kt. határozata a
Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Fekete
István Óvoda és Bölcsőde egységes  szerkezetbe
foglalt alapító okiratát.

Az elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat a jegyzőkönyv 9.  melléklete.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ
alapító okiratának  módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  28/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  Gondozási  Központ  alapító
okiratának módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az
Alsózsolcai  Gondozási  Központ  alapító
okiratának módosítását.

Az elfogadott alapító okiratot módosító okirat a
jegyzőkönyv   10.  melléklete.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ
alapító okiratának  egységes  szerkezetbe foglalt alapító okiratáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  29/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata
az  Alsózsolcai  Gondozási  Központ  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az
Alsózsolcai  Gondozási  Központ  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Az elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat   a jegyzőkönyv 11.  melléklete.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Alsózsolca Város Önkormányzat  kormányzati funkciókódjainak módosítása

Az előterjesztés  a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester:  a  Képviselő-testület  Szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  17/2014.(XI.27.)  önkormányzati  rendelete  8.  sz.  függelékének
módosítása  is  szükséges az intézményen  kívüli  gyermekétkeztetés  új  kormányzati  funkció
szerepeltetése  miatt.   Ismertette  azokat  a  tevékenységeket,  amelyekkel  az  önkormányzat
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása bővült: óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai; gyermekétkeztetés köznevelési intézményben; idősek nappali ellátása
és az intézményen kívüli gyermekétkeztetés.

Fodor  Ákos  az  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: a  bizottság  tárgyalt  az  SZMSZ  8.  számú
függelék módosításáról és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének  17/2014.  (XI.27.)  önkormányzati  rendeletének,  mely   a  Képviselő-
testület  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szól  –  a  8.  számú  függelék
módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  30/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata
az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 17/2014. (XI.  27.) önkormányzati
rendelete  a  Képviselő-testület  Szervei
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  8.
számú függelékének módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött,   hogy elfogadja a 
kormányzati funkció kódok módosítását az 
alábbi tartalom szerint:

Alsózsolca Város Önkormányzata alaptevékenységének 
kormányzati funkciók szerinti besorolása

      011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start - munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120 Út, autópálya építése
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045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
061020 Lakóépület építése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 Köznevelési  intézmény  1-4.  évfolyamán  tanulók  nevelésével,  oktatásával

összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési  intézmény  5-8.  évfolyamán  tanulók  nevelésével,  oktatásával

összefüggő működtetési feladatok
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
104037      Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051 Szociális étkeztetés
109010 Szociális szolgáltatások igazgatás

 Jelen határozattal Alsózsolca Város  Önkor-
                                                                        mányzat Képviselő-testületének 17/2014. 
                                                                       (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-
                                                                        testület Szervei Szervezeti és Működési 

 Szabályzatáról 8. számú függeléke módosul.
  

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal

3./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.

Szilágyi  László  polgármester: az  államháztartásról  szóló  törvény  és  a  végrehajtására
megalkotott  kormányrendelet  szabályozza  a  helyi  önkormányzatok  gazdálkodásával
kapcsolatos  előírásokat.  Ennek  megfelelően  a  képviselő-testület  a  bevételi  és  kiadási
előirányzatait  felemelheti,  illetve  csökkentheti.  A  2015.  évi  előirányzat  módosítások  a
következőket  tartalmazzák:  kivezetett  lakásfenntartási  támogatás,  gyermekétkeztetés
támogatása  pótigény,  óvodaműködtetési  támogatás  lemondás,  vízíközmű  használati  díj,
bérkompenzáció  és  bérkompenzáció  elvonás,  pályázati  megelőlegezés  visszatérítés,  temető
támogatás kandelláber, építményadó többletbevétel, iparűzési és gépjárműadó többletbevétel,
ÁFA  visszatérítés,  késedelmi  pótlék  többletbevétel,  OEP  finanszírozási  többletbevétel,
Közösségi Ház jegybevétel többlet, Rehab. foglalkoztatott EU-s támogatás, kiszámlázott ÁFA

9

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20160303/13.pdf


rendezés,  nettó  finanszírozás  0.  havi  előleg.  Részletesen  ismertette  az  előirányzat
átcsoportosításokat:  Táppénz  hozzájárulás  közfoglalkoztatottak  részére,  szociális  célú
városrehabílitáció pályázat előirányzat rendezése, komplex telep program pályázat előirányzat
rendezése,  számítógép  a  mindennapi  társ  pályázat,  a  miniprojektorok,  a  használt
számítógépek vásárlásából befolyt összeg, polgárőrség többlettámogatása és szociális ágazati
pótlék visszafizetési kötelezettség. Az előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek
és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Kurucz  Attiláné  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tagja: a  Pénzügyi  és
Városfejlesztési Bizottság elnökének távollétében ismertette a bizottság álláspontját, melynek
érelmében  a  bizottság  elfogadásra  javasolta  az  előirányzat  átcsoportosítási  és  módosítási
javaslatát az előterjesztés szerint.

Szilágyi  László  polgármester:   kérte,  hogy  szavazzanak  az  előirányzat   módosítási
javaslatról.
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  31/2016.
(III.03.)  Kt.  határozata  az  előirányzat   módosítási
javaslatról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  jóváhagyja  az  előirányzat  módosítási
javaslatot az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal       

Bérkompenzáció
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161
Központi irányítószervi támoga-
tás 236

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általá-
nos igazgatási tevékenysége

051101111 188
05211 48

ÁFA visszatérítés
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)
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011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általá-
nos igazgatási tevékenysége

094071
Általános forgalmi adó visszatérí-
tése 65

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általá-
nos igazgatási tevékenysége

053551 Egyéb dologi kiadások 65

Lakásfenntartási támogatás
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161
Központi irányítószervi támoga-
tás 103

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

106020
Lakásfenntartással, lakhatással 
összefüggő ellátások

054641 Lakásfenntartási támogatás 103

135/2015. (X.21.) Kt. határozat alapján a "Számítógép a min-
dennapi társ 8" pályázat

Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161
Központi irányítószervi támoga-
tás 787

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkorm. Jogalkotói és igazg. 
Tev.

05671
Beruházási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 167

05631
Informatikai eszközök beszerzése, lé-
tesítése 620

Bérkompenzáció elvonás
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161
Központi irányítószervi támoga-
tás 361
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Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általá-
nos igazgatási tevékenysége

051101111
Köztisztviselők illetmény kiegé-
szítése 361

Önkormányzat       

Lakásfenntartási támogatás
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

059151
Központi irányítószervi támogatás fo-
lyósítása 103

Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-
téssel

091131

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 103

Gyermekétkeztetés támogatás pótigény
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018010
Önkormányzatok elszámolásai a 
központi költségvetéssel

091131

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 676

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

059151
Központi irányítószervi támogatás fo-
lyósítása 676

Óvodaműködtetési támogatása lemondás
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-
téssel

091121
Települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támogatása 1 534
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Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

059151
Központi irányítószervi támogatás fo-
lyósítása 1 534

Viziközmű használati díj
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálko-
dással kapcsolatos feladatok

0940211
Tárgyi eszközök bérbeadásából szár-
mazó bevéte 3 160

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 3 160

Bérkompenzáció
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-
téssel
091151 Bérkompenzáció 868

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

059151
Központi irányítószervi támogatás fo-
lyósítása 868

Pályázati előleg visszatérítése
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

09640311

Működési célú visszatérítendő támo-
gatások, kölcsönök visszatérülése ál-
lamháztartáson kívülről-egyéb civil 
szervezetek, 10 504

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130 Támogatási célú finanszírozási mű-
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veletek
055131 Tartalékok 10 504

Temető kandelláber támogatás
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

013320
Köztemető-fenntartás és -mű-
ködtetés

0975041
Egyéb felhalmozási célú átvett pénz-
eszközök-háztartások 528

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

013320
Köztemető-fenntartás és -mű-
ködtetés

056411
Egyéb gép, beszerzése, létesíté-
se 528

Építményadó többletbevétel
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

900020
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható be-
vételei államháztartáson kívülről

093411 Építményadó 58 526

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

0531221 Élelmiszer 16

0532141
Informatikai eszközök, ATM, POS bér-
leti díja, lízingelése,karbantartása 308

0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 379

0532211
Telefon, telefax, telex, mobíl
díj 46

0533111 Villamos energia 2 802
0533121 Gázdíj 336

053341
Karbantartási, kisjavítási szolgál-
tatások 172

0533511
Közvetített szolgáltatások ÁH be-
lül 184

0533521
Közvetített szolgáltatások ÁH kí-
vül 274

05335211
Közvetített szolgáltatások ÁH kívül 
közkút-vízdíj 1 046

0533621 Más szakmai tevékenység 46
0533641 Számlázott szellemi tevékenység 503
0533711 Postaköltség 500
0533781 Pénzügyi, befektetési díj 4 135
0533791 Más egyéb szolgáltatások 21 092

0535321
ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek ka-
matkiadásai 57
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0535571
Más rovaton nem szerepeltethető do-
logi jellegű kiadások 2 450

05506061
Egyéb működési célú támogatások ál-
lamháztartáson belülre-elkülönített ál-
lami pénzalapok

680

05512031
Egyéb működési célú támogatások ál-
lamháztartáson kívülre-egyéb civil 
szervezetek,

3 321

056251
Egyéb építmény beszerzése, lé-
tesítése 210

05631
Informatikai eszközök beszerzése, lé-
tesítése 83

056411
Egyéb gép, beszerzése, létesíté-
se 3 522

057121 Egyéb építmény felújítása 914

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 15 450

Iparűzési adó többletbevétel
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

900020
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható be-
vételei államháztartáson kívülről

09351071
Állandó jelleggel végzett iparűzési te-
vékenység után fizetett helyi adó 70 519

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 70 519

Gépjármű adó többletbevétel
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

900020
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható be-
vételei államháztartáson kívülről

0935411
Belföldi gépjárművek adójának a helyi 
önkormányzatot megillető része 1 055

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 1 055

ÁFA visszatérülés
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     Növekedés Csökkenés (-)
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(+)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

094071
Általános forgalmi adó visszatérí-
tése 14 926

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 14 926

Késedelmi pótlék többletbevétel
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

900020
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható be-
vételei államháztartáson kívülről

0936171
Késedelmi és önellenőrzési pót-
lék 1 407

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 1 407

Kiszámlázott ÁFA rendezése
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

094061 Kiszámlázott ÁFA 1 632

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

053521 Fizetendő ÁFA 1 632

Közvetített szolgáltatások
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

0940321
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 
- ÁH-n kívül 5 446

Kiadási előirányzat (eFt-ban)
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Növekedés
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

0533521
Közvetített szolgáltatások ÁH-n 
kívül 5 446

Nettó finanszírozás 0. havi előleg
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-
téssel

098141
Államháztartáson belüli megelő-
legezések 12 624

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 12 624

Bérkompenzáció elvonás
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-
téssel
091151 Bérkompenzáció 361

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

059151
Központi irányítószervi támogatás fo-
lyósítása 361

Működési többletbevételek év végi rendezése
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

0965081
Egyéb működési célú átvett pénzesz-
közök - egyéb vállalkozások 100

094081 Kamatbevételek 405

013320
Köztemető-fenntartás és -mű-
ködtetés

0975011
Egyéb felhalmozási célú átvett pénz-
eszközök 81

094021 Szolgáltatások ellenértéke 34
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013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálko-
dással kapcsolatos feladatok

09402111
Termőföld bérbeadás bevé-
tele 9

900020
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható be-
vételei államháztartáson kívülről

0940841
Csődegyezség miatti kamatbevé-
tel 244

107060
Egyéb szociális pénzbeli és termé-
szetbeni ellátások, támogatások

0941151 Költségek visszatérítései 187

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

0941171 Egyéb kártérítés 15

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

011130
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

055131 Tartalékok 181

013320
Köztemető-fenntartás és -mű-
ködtetés

0533511
Közvetített szolgáltatások ÁH-n 
belül 27

018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-
téssel

0550211
A helyi önkormányzatok előző évi el-
számolásából származó kiadások 188

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

05512031
Egyéb működési célú támogatások ál-
lamháztartáson kívülre 679

Városüzemeltetés       

Bérkompenzáció
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161 Központi, irányító szervi támogatás 228

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálko-
dási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

051101111
Köztisztv., közalk. illetményki-
egészítése 36
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05211 Szociális hozzájárulási adó 10

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

051101111
Köztisztv., közalk. illetményki-
egészítése 58

05211 Szociális hozzájárulási adó 15

051101111
Köztisztv., közalk. illetményki-
egészítése 15

05211 Szociális hozzájárulási adó 4

051101111
Köztisztv., közalk. illetményki-
egészítése 72

05211 Szociális hozzájárulási adó 18

Gyermekétkeztetés támogatás pótigény
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161 Központi, irányító szervi támogatás 676

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások

05110111
köztisztviselő, közalkalmazottak 
bére 398

05211 Szociális hozzájárulási adó 108
0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 300
053371 Egyéb szolgáltatások 631

053511
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó 251

Gondozási Központ       

Bérkompenzáció
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161 Központi, irányító szervi támogatás 298

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

102030
Idősek, demens betegek nappali el-
látása

051101111
Köztisztv., közalk. illetménykiegészí-
tése 72

05211 Szociális hozzájárulási adó 18
072450 Fizikotherápiás szolgálta-
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tás

051101111
Köztisztv., közalk. illetménykiegészí-
tése 26

05211 Szociális hozzájárulási adó 6
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

051101111
Köztisztv., közalk. illetménykiegészí-
tése 78

05211 Szociális hozzájárulási adó 22

074031
Család és nővédelmi eü-i szol-
gáltatás

051101111
Köztisztv., közalk. illetménykiegészí-
tése 60

05211 Szociális hozzájárulási adó 16

OEP finanszírozás többletbevétel
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

074031
Család és nővédelmi egészségügyi 
gondozás

0916051

Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 582

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

074031
Család és nővédelmi egészségügyi 
gondozás

05110111
Köztisztviselők,közalkalmazottak 
bére 458

05211 Szociális hozzájárulási adó 124

2. sz. Óvoda       

Óvodaműködtetési támogatása lemondás
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161 Központi, irányító szervi támogatás 1 534

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel-
adatai

05110111 Köztisztvielők, közalkalazottak bére 1 246
05211 Szociális hozzájárulási adó 31

053341
Karbantartási, kisjavítási szolgál-
tatások 202

053511
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó 55
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Fekete István Óvoda       

Bérkompenzáció
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161 Központi, irányító szervi támogatás 70

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel-
adatai

051101111
Köztisztv., közalk. illetménykiegészí-
tése 30

05211
Munkaadókat terhelő szoc.hoz-
zájár.adó 8

104030
Gyermekek napközbeni ellátá-
sa

051101111
Köztisztv., közalk. illetménykiegészí-
tése 26

05211
Munkaadókat terhelő szoc.hoz-
zájár.adó 6

Közösségi Ház és Könyvtár      

Bérkompenzáció
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

018030
Támogatási célú finanszírozási mű-
veletek

098161 Központi, irányító szervi támogatás 36

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

082091
Közművelődés – közösségi és tár-
sadalmi részvétel fejlesztése

051101111
Köztisztv., közalk. illetménykiegészí-
tése 28

05211
Munkaadókat terhelő szoc.hoz-
zájár.adó 8

Jegybevétel többlet
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

082091
Közművelődés – közösségi és tár-
sadalmi részvétel fejlesztése

0940241 Egyéb szolgáltatás 218
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Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

082091
Közművelődés – közösségi és tár-
sadalmi részvétel fejlesztése

05312841 Egyéb anyagok beszerzése 201
0533721 Biztosítási díjak 17

Támogatás rehab foglalkoztatott
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

082091
Közművelődés – közösségi és tár-
sadalmi részvétel fejlesztése

0916031

Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről-fe-
jezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programok és azok hazai társfinanszí-
rozása

152

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés
(+) Csökkenés (-)

082091
Közművelődés – közösségi és tár-
sadalmi részvétel fejlesztése

05312821
Karbantartási anyagok beszerzé-
se 32

053321 Vásárolt élelmezés 120

       Felelős:    polgármester
                                                      Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester:   kérte,  hogy  szavazzanak  az  előirányzat   átcsoportosítási
javaslatról.
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2016.  (III.03.)  Kt.  határozata  az  előirányzat
átcsoportosítási javaslatról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja az előirányzat átcsoportosítási
javaslatot az alábbiak szerint:

Alsózsolca Város Önkormány-
zata      
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Közfoglalkoztatás táppénz hozzájá-
rulás

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te-
vékenysége

055131 Tartalékok 150

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
05251 Táppénz hozzájárulás 150

135/2015. (X.21.) Kt. határozat alapján a "Számítógép a mindennapi 
társ 8" pályázat

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te-
vékenysége

055131 Tartalékok 787

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 787

Polgárőrség többlettámogatás

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te-
vékenysége

055131 Tartalékok 680

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0551203
1

Egyéb működési célú támogatások államháztartá-
son kívülre-egyéb civil szervezetek,

680

Szociális célú Városrehabilitáció átcsoportosítás
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatá-
sok

0533791 Más egyéb szolgáltatások 15 445

0551203
1

Egyéb működési célú támogatások államháztartá-
son kívülre-egyéb civil szervezetek,

15 445

Komplex telep program
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatá-
sok
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0533791 Más egyéb szolgáltatások 2 500
0511013
1 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 1 400

051221 Munkavégzésre ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 500

05211 Szociális hozzájárulási adó 1 000

0533791 Más egyéb szolgáltatások 500

05251 Táppénz hozzájárulás 50

0511091 Közlekedési költségtérítés 100

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te-
vékenysége

055131 Tartalékok 50

Év végi rendezés
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te-
vékenysége

051221
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

160

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 100

05271 Személyi jövedelemadó 25

05241 Egészségügyi hozzájárulás 35

Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te-
vékenysége

055131 Tartalékok 19

0550211
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 
származó kiadáso

19

Segély átcsoportosítás
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

104051
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellá-
tások

054241 Helyi megállapítású rendkívüli GYVT 143

107060
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támo-
gatások

054851 Önkormányzati segély 365

103010
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli
ellátásai

054861 Temetési segély 222
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Alsózsolcai Városüzemeltetés      

Év végi rendezés
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatá-
sok

0511011
1 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 685

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 390

05271 Személyi jövedelemadó 75

05241 Egészségügyi hozzájárulás 126
0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 30

05271 Személyi jövedelemadó 6

05241 Egészségügyi hozzájárulás 10
0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 60

05271 Személyi jövedelemadó 12

05241 Egészségügyi hozzájárulás 20
0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 410

05271 Személyi jövedelemadó 79

05241 Egészségügyi hozzájárulás 132

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 45

05271 Személyi jövedelemadó 9

05241 Egészségügyi hozzájárulás 15

013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgál-
tatások

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 175

05271 Személyi jövedelemadó 34

05241 Egészségügyi hozzájárulás 57

Közösségi Ház és Könyvtár     

Év végi rendezés
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejleszté-
se

0511042
1 Készenléti és ügyeleti díj 137

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 60

05271 Személyi jövedelemadó 12
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05241 Egészségügyi hozzájárulás 20

082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesz-
tése

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 30

05271 Személyi jövedelemadó 6

05241 Egészségügyi hozzájárulás 9

Fekete István Óvoda      

Év végi rendezés
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
0511011
1 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 953

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 570

05271 Személyi jövedelemadó 108

05241 Egészségügyi hozzájárulás 183

104030 Gyermekek napközbeni ellátása
0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 60
05271 Személyi jövedelemadó 12
05241 Egészségügyi hozzájárulás 20

Játék vásárlás
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
0533641 Számlázott szellemi tevékenység 390

0533791 Más egyéb szolgáltatások 10
0531321 Kisértékű tárgyi eszköz 230

05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 135

05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 35

Pályázat rendezés

Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0925031

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál-
lamháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirány-
zatok EU-s programok és azok hazai társfinanszíro-
zása

18

0916031
Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-
háztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok 
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

18
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2. sz. Óvoda       

Év végi rendezés
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
0511011
1 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 863

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 570

05271 Személyi jövedelemadó 109

05241 Egészségügyi hozzájárulás 184

Év végi rendezés pályázat
Bevételi előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0925031

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál-
lamháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirány-
zatok EU-s programok és azok hazai társfinanszíro-
zása

1 919

0916031
Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-
háztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok 
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

1 919

Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

051221
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

100

05211 Szociális hozzájárulási adó 100

Polgármesteri Hivatal      

Év végi rendezés
Kiadási előirányzat (eFt-ban)

     
Növekedés 
(+) Csökkenés (-)

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te-
vékenysége

0511011
1 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 3 643

0511134
1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-egyéb 1 200

05271 Személyi jövedelemadó 247

05241 Egészségügyi hozzájárulás 416

05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése 890
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05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 240

0531221 Irodaszer, nyomtatvány 520

053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 130

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetési  rendeletének
módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítások
miatt kerül sor. A költségvetési bevételt 452.576 E Ft-tal, a költségvetési kiadást 473.404 E
Ft-tal módosítja a rendeletet, így a bevétel összege:1.435.581 e Ft, a kiadás összege 1.654.536
E Ft.  Az előterjesztés  tartalmazza a hatásvizsgálatot  és a rendelettervezet  indoklását  is.  A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta.

Kurucz Attiláné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: a bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet elfogadását.

Szilágyi László polgármester: kérte,  hogy szavazzanak a 2015. évi költségvetési  rendelet
módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

Alsózsolca  Város  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  elfogadta  Alsózsolca  Város
Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2016. (III.4.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi
költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv  15.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: tájékoztatta  a  jelenlevőket,  hogy az  Alsózsolcán  található
Gyermekotthon  és  a  hozzá  tartozó  lakásotthonok  körül  kialakult,  mára  tarthatatlanná  vált
helyzet  ügyében  levélben  kértek  segítségek  Czibere  Károly  Államtitkár  Úrtól.  A  levelet
elküldték továbbá Török Dezső úrnak, a BAZ. Megyei Közgyűlés elnökének; Bánné Dr. Gál
Boglárkának,  a BAZ. Megyei  Közgyűlés alelnökének; Dr. Bogyai  Ferenc r.  ezredesnek a
Miskolci  Rendőrkapitányság  vezetőjének;  Molnár  József  r.alezredesnek  a  Felsőzsolcai
rendőrős  vezetőjének;  Radomszki  Lászlónénak,  a  BAZ.  Megyei  SZGYF  kirendeltség
igazgatójának;  Bátori  Zsoltnak  az  SZGYF  főigazgatójának  és  nem utolsó  sorban  Csöbör
Katalinnak,  országgyűlési  képviselőnknek.  Levelükben  írtak  arról,  hogy  az  általános
iskolákban  a  nevelőotthonos  gyerekek  erőszakosak,  folyamatosak  a  velük  kapcsolatos
magatartásbeli  problémák;  a  városban  szinte  mindennapossá  váltak  a  lakosokat  érő
attrocitások.  Kérték  Államtitkár  Urat,  hogy  a  Gyermekotthon  működését  szíveskedjen
felülvizsgáltatni; az alsózsolcai intézetet egy másik, erre a feladatra alkalmasabb helyen és
működési  feltételekkel  bíró  intézettel  vonják  össze,  illetve  a  nevelőotthonos  fiatalokat
helyezzék át oda. A levelükhöz mellékeltek olyan jegyzőkönyveket, melyeket a közvetlenül
az  önkormányzathoz  fordulók  írtak.  Török  Dezső  úr  már  jelezte,  hogy  sort  kerítenek  ez
ügyben  egy   tárgyalásra.  A  környékbeli,  Felsőzsolcai  Rendőrőrshöz  tartozó
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polgármesterekkel tárgyaltak arról, hogy bizonyos esetekben a rendőrség is tehetetlen és az is
megállapítást nyert, hogy a regisztrált bűncselekmények nagy számban köthetőek a városban
működő nevelőintézetekhez. 
Másik fontos hírről  is  tájékoztatást  adott.  Ingyenes  Népkonyha működésével  kapcsolatban
megkeresték az önkormányzatot Szikszóról, hogy Alsózsolca településen lenne-e igény arra,
hogy a rászorultak részére 1 tál melegételt biztosítanának. A szikszói működtetésű népkonyha
napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosítana  a szociálisan rászoruló  olyan személyek részére,
akik  koruk,  szociális  helyzetük,  egészségi  állapotuk,  fogyatékosságuk,  pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük és hajléktalanságuk miatt önmaguk és eltartottjaik részére
nem tudják az étkezetés  más módon megoldani.   Rászorultsági  foktól  függetlenül  minden
helyi  lakos  ingyenesen  veheti  igénybe  a  népkonyhát,  nyilvántartásba  vétel  nélkül.
Elkezdődtek  az előzetes  tárgyalások,  a  jelenlegi  álláspont,  hogy két  helyen  oszthatnák az
ételeket, vagy helyben fogyasztással, vagy ételhordóban elviszik az ételt igénylő személyek.
Természetesen nemcsak a hátrányos helyzetűek vehetnék igénybe a szolgáltatást, hanem azok
a nyugdíjasok is, akik már nem tudnak főzni.

Szabó László képviselő-testületi  tag: milyen rendszerességgel  történne az ételosztás  és a
finanszírozás felől is érdeklődött.

Szilágyi László polgármester: napi rendszerességgel vehetik igénybe az egy tál meleg ételt
és ez az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a Népkonyhát üzemeltető a tárgyalások során arra is utalt,
hogy ők alkalmaznának napi pár órára olyan személyt, akit a melegétel osztásával megbíznák.
Az ételosztás helyének kijelöléséről még nem döntöttek, lehetséges variációk már vannak. Az
önkormányzat a felajánlott lehetőséggel élni szeretni, mert a népkonyha ételbiztosításával a
településen  élő  felnőtt  rászorulók  is  lehetőséget  kapnának  arra,  hogy  napjában  egyszer
melegételt fogyasszanak. Véleményük szerint élni kell a lehetőséggel.

Más vélemény,  hozzászólás  nem volt,  így Szilágyi  László polgármester  a  rendkívüli  nyílt
ülést 10 óra 09 perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

  

 Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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