
 6/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült:  az alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében  megtartott  munkaterv
szerinti   képviselő-testületi ülésről, mely 2016. március 24-én  17  óra 00 perckor kezdődött.

Jelen  vannak: Szilágyi  László  polgármester,  Brünner  István  alpolgármester,   Dr.  Mádai
Ákos,  Fodor Ákos,  Kurucz Attiláné, Ráki István és  Szabó László  képviselő-testületi tagok
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester
és Zsiros Sándor Józsefné  képviselő-testületi tag.

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  2.  sz.  Óvoda  vezető,   Horváth  Henrik  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  Észak-Magyarország  Szerkesztősége,  Felsőzsolcai
Rendőrőrs vezetője,  a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai

Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi
Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, 

Érdeklődőként jelen van: 4 fő

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat a televízió nézőit és
a megjelenteket. Külön köszöntötte a két óvoda intézményvezetőjét. Megállapította, hogy az
ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy az 1. napirendi pontot
vegyék le a napi pontok közül: „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”,  mert
nincs lejárt határidejű határozat, illetve vegyék fel a napirendi pontok közé: Onga és Társult
Települések  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulása  Társulási  Megállapodásának  7.  sz.
módosítását, melyről az előterjesztést pótanyagként kiküldték. Javasolta, hogy ezt a napirendi
pontot a Tájékoztató a képviselő-testület  két ülése között  eltelt  időszak főbb eseményeiről
szóló napirendi pont előtt tárgyalják.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      35/2016. (III.24.) Kt. határozata napirendi pont 

       módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az 1. napirendi pontot „Jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” nem tárgyalja a
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testület, törli a napirendi pontok közül.
A napirendi pontok közé 6. napirendi pontként felveszi
a képviselő-testület Onga és Társult Települések Szoci-

 ális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás
7. sz. módosítást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7  igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ Tájékoztató az óvodák működéséről
      Előadó: intézményvezetők

2./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat és Bölcsődei 
     Szakmai Program elfogadása, valamint a bölcsődei  Érdekképviseleti Fórumának 
     megalakítása
     Előadó:  intézményvezetők, jegyző

3./ A 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítása
     Előadó:  jegyző

4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2015. évi támogatás 
     felhasználásáról
     Előadó: polgármester

5./ Közbeszerzési terv elfogadása
     Előadó: polgármester

6./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 
     Megállapodásának    7. sz. módosítása
     Előadó: polgármester

7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
     Előadó: polgármester

Zárt ülés
8./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői beosztása
     Előadó: polgármester     

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Tájékoztató az óvodák működéséről
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv  3.   számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: az intézményvezetők elkészítették a beszámolójukat. Kérte,
hogy amennyiben az elkészített anyaghoz szeretnének kiegészítést tenni – azt tegyék meg.

Takácsné  Szabó  Zsuzsanna  az  Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda  vezetője:  köszöntötte  az
érdeklődőket.  Elmondta,  hogy  az  előterjesztésben  igyekeztek  megismertetni  az  óvodában
folyó  oktató-nevelő  munkát.  Óvodájukban  sok  a  hátrányos  helyzetű  gyermek,  az  egyik
legfontosabb feladatuk az iskolai életre való felkészítés. A fenntartóval jó a kapcsolatuk, az
intézményben folyó munka segítésére közmunkásokat is biztosít. Az óvodában dolgozók jól
végzik  a  munkájukat,  a  beszámolóhoz  a  pedagógusok  nyújtottak  segítséget.  Az
óvodapedagógusok beszámolójából  rövid ismertetőt  adott.  Az 1.  sz.  Csipet-csapat  csoport
beszámolóját Molitorisz Jánosné és Rákosiné Gyarmati Zsuzsanna; a 2. sz. Csőrike csoport
beszámoljót Karsza Rgina és Kovács Virág; a 3. sz. Halacska csoport beszámolóját Gulyásné
Nagy Erzsébet és Nagy Sándorné; a 4. sz. Buksi csoport beszámolóját Simon Csilla és Fehér
Tiborné és az 5. sz. Fáncsi csoport beszámolóját Baráthné Csáti Erika és Gál Emese óvónénik
készítették el, melyet az óvodavezető ismertetett. Megköszönte kollégáinak az odaadó segítő
munkát.  Véleménye,  hogy  munkájukkal  nemcsak  a  gyermekeket,  hanem  a  szülőket  is
formálják.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 17 óra 12 perckor megérkezett az ülésre. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma: 8 fő.

Fazekasné Baksi  Piroska a Fekete István Óvoda és  Bölcsőde vezetője: az  alábbiakkal
egészítette  ki  a  tájékoztatóját.  Mozgalmas  a  2015/2016-os  nevelési  év;  dokumentációs
tartalmi munkájukat a törvényi változásoknak és elvárásoknak megfelelően megtervezték és
átdolgozták.  Elkészítették  az  ötéves  önértékelési  programot,  az  éves  önértékelési  tervet.
Meghatározták az intézmény elvárásrendszerét és átdolgozták az intézmény dokumentumait.
Az intézményben különböző ellenőrzések voltak, amelyek érintették a Böcsődét és az Óvodát
is. A nevelési évben a Pedagógiai Programjuk szellemében tudásuk legjavát adva dolgoznak,
megvalósítva célkitűzéseiket. Szerencsések, hiszen nemsokára bölcsődei játszóudvaruk teljes
egészében  új  kerítéssel  bővül.  Köszönte  a  fenntartói  támogatást.  Beszélt  a  hagyományt
teremtő  programjaikról;  intézményi  sikereikről.  Fontos,  hogy  a  bölcsőde  működésével
lehetőségük  van  arra,  hogy  végig  tudják  kísérni  a  „gyermek  utat”.  Elmondta,  hogy  volt
óvodásaik közül vannak olyanok, akik óvodapedagógusi pályát választottak és záró szakmai
gyakorlatukat  az  intézményben  töltötték.  Intézményvezetőként  a  törvényszerűségre,
jogszerűségre  és  szakszerűségre  törekszik,  fontosnak  tartja  a  takarékos  gazdálkodást,
természetesen a megfelelő igényesség mellett. 

Szilágyi  László  polgármester: megköszönte  a  két  intézményvezetőnek  a  tartalmas
beszámolót,  a  szóbeli  kiegészítéseket.  Mindkét  óvodában  jól  dolgoznak,  folyamatos  a
fejlődés. A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság tárgyalta az intézmények
beszámolóját.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta a beszámolókat és mindkét óvoda tájékoztatóját elfogadásra javasolta. Példamutató
munka folyik mindkét intézményben.

3

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20160324/3.pdf


Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde működéséről szóló beszámolót fogadják el.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2016. (III.24.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda 
és Bölcsőde  működéséről szóló tájékoztatóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Fekete  István  Óvoda  és
Bölcsőde  tájékoztatóját  az  intézmény   működéséről  az
előterjesztés szerint.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  intézmény  vezetőjét  a
hozott döntésről értesítse.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  4.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős:  polgármester
Határidő:   azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
működéséről szóló beszámolót, önértékelését  fogadják el.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
37/2016.  (III.24.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolcai  2.  sz.
Óvoda működéséről szóló tájékoztatóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda
önértékelését,  tájékoztatóját  az  intézmény   működésről  az
előterjesztés szerint.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  intézmény  vezetőjét  a
hozott döntésről értesítse.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  5.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős:  polgármester
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Határidő:   azonnal

Szilágyi László polgármester: megköszönte az intézményvezetők és a dolgozók munkáját.

2./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat és Bölcsődei 
     Szakmai Program elfogadása, valamint a bölcsődei  Érdekképviseleti Fórumának 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a Nemzeti  Rehabilitációs és Szociális  Hivatal  Szociális
Főosztálya  a Fekete István Óvoda és Bölcsőde Alsózsolca, Fekete István út 7. szám alatti
székhelyén  nyújtott  gyermekek  napközbeni  ellátása  –  bölcsőde  tekintetében  hatósági
ellenőrzést végzett arra vonatkozóan, hogy a gyermekek napközbeni ellátási körébe tartozó
bölcsőde  működése  megfelel-e  a  bejegyzésben  és  a  jogszabályokban  foglaltaknak.  Az
ellenőrzés  megállapításai  alapján   a  bölcsőde  létrejöttét  követő  jogszabályi  változásokra
figyelemmel szükségessé vált a bölcsőde szakmai programjának,  az intézmény szervezeti és
működési  szabályzatának  módosítása,   a  házirend  fenntartó  általi  jóváhagyása,  illetve  az
intézmény  érdekképviseleti  fórumának  létrehozása.  A  szükséges  dokumentumokat
elkészítették; a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A házirendet jóváhagyást követően
a szülőkkel is ismertetni kell. Az Érdekképviseleti Fórum létrehozását is jogszabály írja elő, a
bölcsődei  ellátásban  részesülő  gyermekek  érdekeinek  védelmére,  képviseletére.  A  Fórum
szavazati jogú választott tagjai: a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei/törvényes
képviselői,  a  bölcsőde  dolgozóinak  képviselői  és  az  intézményt  fenntartó  önkormányzat
képviselői.  Az önkormányzat részéről az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság mindenkori
elnökének a  jelölését javasolják a fórumba, mely jelölés visszavonásig érvényes. 

Szilágyi László polgármester: a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tárgyalta az előterjesztést, kérte az elnököt, hogy ismertesse a döntésüket.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a Fekete István Óvoda és Bölcsőde Szervezeti
és  Működési  Szabályzatát;  Bölcsődei   Szakmai  Programját,  bölcsődei  Házirendjét,   a
bölcsődei  Érdekképviseleti  Fórumának    megalakítását,  valamint  az  Érdekképviseleti
Fórumba a fenntartó részéről az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság mindenkori elnökének
jelölését.

Szilágyi  László  polgármester: érdeklődött,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatosan  van-e
hozzászólás, vélemény.  (Hozzászólás, vélemény nem érkezett a jelenlévők részéről.) 
Kérte,  hogy  szavazzanak  a  Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
38/2016. (III.24.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a
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Fekete  István  Óvoda és  Bölcsőde Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Az előterjesztést  a jegyzőkönyv 7.  számú melléklete tartalmazza

Felelős:  polgármester
Határidő:   azonnal

Szilágyi  László  polgármester: javasolta,  hogy  szavazzanak  a  Fekete  István  Óvoda  és
Bölcsőde Bölcsődei 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
39/2016. (III.24.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde  Bölcsődei Szakmai Programjáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a
Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  intézmény  Bölcsődei
Szakmai Programját az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.

Felelős:  polgármester
Határidő:   azonnal

Szilágyi  László  polgármester: javasolta,  hogy  szavazzanak  a  Fekete  István  Óvoda  és
Bölcsőde bölcsődei Házirendjéről.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

40/2016. (III.24.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde  bölcsődei Házirendjéről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde  bölcsődei Házirendjét  az
előterjesztés szerint jóváhagyja.

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.

Felelős:  polgármester
Határidő:   azonnal
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Szilágyi  László  polgármester: javasolta,  hogy  szavazzanak  a  Fekete  István  Óvoda  és
Bölcsőde bölcsődei Érdekképviseleti Fórumának létrehozásáról és az Érdekképviseleti Fórum
Működési Szabályzatáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
41/2016. (III.24.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde  bölcsődei   Érdekképviseleti  Fórumának
létrehozásáról és működési szabályzatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló
1997.  évi  XXXI.  törvény  35.  §.  (1)  bekezdése  alapján  a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Érdekképviseleti
Fórumának  Működési  Szabályzatát  az  előterjesztés  szerint
jóváhagyja.

                                             Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza

Felelős:  polgármester
Határidő:  azonnal, intézményvezető

Szilágyi  László  polgármester: javasolta,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy  a  Fekete  István
Óvoda  és  Bölcsőde  bölcsődei  Érdekképviseleti  Fórumába  a  fenntartó  részéről  tagként  az
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság mindenkori elnökét jelöljék és a jelölés visszavonásig
legyen érvényes.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
42/2016. (III.24.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde  bölcsődei  Érdekképviseleti  Fórumába
fenntartói tag jelöléséről 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a
Fekete  István  Óvoda  és  Bölcsőde  bölcsődei
Érdekképviseleti  Fórumába a fenntartó  részéről  tagként  az
Ifjúsági,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  mindenkori  elnökét
jelöli. A jelölés visszavonásig érvényes.

Felelős:  polgármester, intézményvezető
Határidő:   azonnal

3./ A 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  11.   számú melléklete tartalmazza.
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Marcsikné Orosz Emese jegyző: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.)  146. §-a szerint a személyes gondoskodást
nyújtó  gyermekjóléti  alapellátás  keretében biztosított  gyermekek napközbeni  ellátásáért  és
gyermekek  átmeneti  gondozásáért,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
gyermekvédelmi  szakellátás  keretében  biztosított  utógondozói  ellátásért,  valamint  a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév
április elsejéig kell megállapítani a képviselő-testületnek. A díjak a rendelkezésre álló adatok
alapján  számították  ki;  a  Városüzemeltetés  Központi  Konyhája  2016.  évre  a  nyersanyag
norma emelésére gyermekétkeztetés tekintetében nem tett javaslatot. A dolgozói, kihordásos,
idősek  ebédnormájának  emelését   225Ft/adagról  235 Ft/adagra  javasolták.  Az emelést  az
előírásoknak  megfelelő  étkeztetés  költségeinek  növekedése  teszi  szükségessé.   A  Fekete
István Óvoda és Bölcsődében a bölcsőde esetében a Gyvt. 147. § (2) bekezdése  szerint az
intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali
felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  A bölcsődében fizetendő intézményi térítési díj a 2015.
évivel azonos mértékű maradna, azaz az étkezési térítési díj  403 Ft/nap összegben kerülne
megállapításra.  A  gyermek gondozásáért továbbra sem fizetne a szülő,  a gondozási díjat,
amely   napi   342  Ft  nem  építettek  be  a  szolgáltatás  díjába,     az  Önkormányzat
kedvezményként biztosítja,  az ellátottaknak továbbra is csak az étkezésért kell fizetni.   A
szociális  intézményekben  alkalmazandó  térítési  díjakat  a  fenntartó  minden  évben
felülvizsgálja  tárgyév  április  1-jéig.  A  Gondozási  Központban  biztosított  étkezés  mind  a
nappali ellátást igénybe vevők mind a demens nappali ellátást igénybevevőknél azonos: 765
Ft/nap. A Gondozási Központban biztosított  nappali  ellátáshoz a  Képviselő-testület  2.201
Ft/nap a demens nappali ellátáshoz 2.664 Ft/ nap kedvezményt biztosítana, így az  ellátottak
térítésmentesen vehetik  továbbra is igénybe az ellátást, csak az étkezésért kell fizetni. Ezek
után  az  intézményi  alkalmazottak,  valamint  a  vendég-étkezők  térítési  díjainak
megállapításáról  szólt,  melyek   az  önköltség  számítási  szabályzatnak  megfelelően  a
közvetlenül  elszámolható  dologi  kiadások,  valamint  az  étkezési  nyersanyag  költségek
figyelembevételével  kerül  megállapításra.  A  munkahelyi  (vendég)   étkeztetésért     404,-
Ft/nap,    ÁFA-val növelt összeget kell fizetni: 513 Ft/nap;  az emelés minimális 30,- Ft/nap.
Az előfizetéses lakossági étkezésért:  508,-Ft/nap, ÁFA-val növelt összeget 645 Ft/nap kell
fizetni; az emelés 14,- Ft/nap. Az étkeztetés összegénél a számítások alapja a nyersanyag és a
rezsi költség, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz.

Szilágyi  László  polgármester: az  előterjesztést  a   Pénzügyi  és Városfejlesztési  Bizottság
tárgyalta.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság elnöke: a Pénzügyi  Bizottság
elfogadásra javasolta a testületnek a 2016. évi intézményi térítési díjakról szóló előterjesztést;
a munkahelyi-vendég és előfizetéses lakossági étkezési térítési díjról szóló előterjesztést és az
intézményi  térítési  díjak megállapításáról szóló 17/2005. (VIII.30.) önkormányzati  rendelet
módosítását.

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy szavazzanak a 2016. évi  intézményi térítési
díjakról szóló előterjesztésről. 

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2016.  (III.24.)  Kt.  határozata  2016.  évi  intézményi
térítési díjakról szóló előterjesztésről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2016. évi intézményi térítési
díjakról szóló előterjesztést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 1-jétől, illetve folyamatos

Szilágyi  László  polgármester: kérte,   hogy  szavazzanak   a  munkahelyi  –  vendég  és
előfizetéses lakossági étkeztetés intézményi térítési díjáról.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2016. (III.24.) Kt. határozata munkahelyi (vendég) és
előfizetéses lakossági étkezetés terítési díjáról

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a
                                           az Alsózsolcai Városüzemeltetés Központi Konyhán a 

 munkahelyi vendéglátás és előfizetéses lakossági étkeztetés
intézményi térítési díjáról 2016. április 01. napjától kezdő-
dően az alábbiak szerint határoz:

1. A térítési díj megállapítása a napi ebéd menüre vonatkozik, az étkeztetést igénybe ve-
vők ebéd igénybevételére jogosultak.

2. A felnőtt étkeztetés térítési díja a nyersanyagnorma és az intézményi rezsiköltség áfá-
val növelt összege.

3. Az intézményi alkalmazottak, valamint vendég étkezők előfizetéses lakossági  étke-
zetés  díja:

                 
                                                                    Intézményi alkalmazottak,        előfizetéses lakossági étkezés
                                                                                  valamint vendég étkezők

Nyersanyagnorma Ft/ebéd                         235.- Ft                              235,- Ft
Intézményi rezsi költség:                           169,- Ft                              187.- Ft
Nyereség:                                                        0                                      86.- Ft
Intézményi térítési díj Ft/nap               404,- Ft + ÁFA                  508,- Ft + ÁFA

       
                                                            Felelős:     polgármester, élelmezésvezető

 Határidő: 2016. április 1-jétől, illetve folyamatos

Szilágyi  László  polgármester: kérte,   hogy  szavazzanak  az  intézményi  térítési  díjak
megállapításáról  szóló 17/2005. (VIII. 30.) önkormányzati  rendelet módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal  elfogadta   Alsózsolca   Város
Önkormányzat  képviselő-testületének   3/2016.  (III.25.)   önkormányzati  rendeletét  az
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2005. (VIII.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról. 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 12.  számú melléklete tartalmazza.

4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2015. évi támogatás 
     felhasználásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  13.   számú melléklete tartalmazza.

Szabó  László  polgármester: az  önkormányzata  2015.  évben  9  esetben  nyújtott  pénzbeli
támogatást  önszerveződő közösségek, civil szervezetek részére. A kivetített táblázat mutatja,
hogy az igénylők milyen összegű támogatást kaptak.  A támogatottak közül az  Alsózsolcai
Herman  Alapítvány részére  biztosított  támogatás,  melyet  az  iskola  fennállásának  50.
évfordulója  megszervezésére  fordíthatott  az  alapítvány  nem  került  teljes  mértékben
felhasználásra, csak  129.400,- Ft-ot költöttek el. A maradványösszeget a Herman Alapítvány
visszautalta az önkormányzat részére és kérték, hogy a fennmaradó összeget a 2016-os évben
ítéljék  oda  az  Alapítványnak.  Alsózsolca  Város  Bűnmegelőzési  Polgárőr  Egyesület
alaptevékenysége  ellátásához  szükséges  költségekre  700.000,-  Ft  összegű  támogatásban
részesült, melyet   személygépkocsi vásárlásra fordította. Az egyesület részére 2015. évben
megállapítottak  további  680.000,-  Ft-ot,  a   támogatás  elszámolásának  határideje  2016.
december  31.  A  támogatások  felhasználásáról,  annak  ellenőrzéséről  és  az  ellenőrzés
eredményéről  a  jegyző  elkészítette  írásbeli  tájékoztatását,  amely  szerint  az  elszámolási
kötelezettségnek  valamennyi  támogatott  határidőben  és  maradéktalanul  eleget  tett.  Az
előterjesztést két bizottság is tárgyalta.

Dr.  Mádai  Ákos  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke: az  önszerveződő
közösségek részére nyújtott 2015. évi támogatásról szóló előterjesztést a bizottság tárgyalta és
az elfogadásra javasolta.

Szabó  László  az  Ifjúsági,  Kulturális  és  Sport   Bizottság  elnöke: a  bizottság  is  tárgyalt  az
önszerveződő közösségek  részére nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásáról és elfogadásra
javasolta a testületnek az előterjesztésnek megfelelően.

Dr. Majoros Géza 17 óra 45 perkor elhagyta az üléstermet. (A jelenlévő képviselő-testületi
tagok száma: 7 fő.)

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az önszerveződő közösségek részére
2015. évben nyújtott pénzügyi támogatások elszámolásáról.

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  45/2016.  (III.24.)  Kt.  határozata
az  önszerveződő  közösségek  részére  2015.
évben  nyújtott  pénzügyi  támogatások
elszámolásáról

Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy  elfogadja  az  önszerveződő  közösségek
részére  2015.  évben  nyújtott  pénzügyi
támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatót.

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal

5./ Közbeszerzési terv elfogadása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  14.   számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: a  közbeszerzésekről  szóló   törvény   szerint  a  helyi
önkormányzat   legkésőbb március 31. napjáig éves összesített  közbeszerzési  tervet köteles
készíteni  az  adott  évre  tervezett  közbeszerzéseiről.  Az  önkormányzat  2016.  évi
költségvetésében  nem  tervezett  a  közbeszerzési  értékhatárt  elérő  vagy  azt  meghaladó,
közbeszerzési  eljárás  hatálya  alá  tartozó  beszerzést,  beruházást,  illetve  szolgáltatást.,  így
önkormányzat  2016.  évi  közbeszerzési  terve  nemleges.  Az  eredményes  pályázatok
függvényében a közbeszerzési  terv év közbeni  felülvizsgálatára,  módosítására   kerül  sor.
Amennyiben  a nyári  gyermekétkeztetés  nem  a  saját  konyha  által,  hanem   vásárolt
közszolgáltatás  formában  történik   –  a  közbeszerzési  terv  módosítására  kerülhet  sor.  A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a közbeszerzési tervről.

Dr. Majoros Géza 17 óra 47 perkor elfoglalta helyét  az ülésteremben. (A jelenlévő képviselő-
testületi tagok száma: 8  fő.)

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a 2016. évi közbeszerzési
tervről tárgyalt a bizottság és elfogadásra javasolta a nemleges közbeszerzési terv elfogadását.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2016. évi nemleges  közbeszerzési
tervről.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
46/2016. (III.24.) Kt. határozata a 2016. évi közbeszerzési
tervről

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a
- 2016. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszer-
zéseket figyelembe véve – megállapítja, hogy a 2016. éves
közbeszerzési terve nemleges.
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 Felelős:      polgármester
                                           Határidő: folyamatos, 2016. december 31-ig

6./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 
     Megállapodásának    7. sz. módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  15.   számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: a család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos
jogszabályi  változások miatt  a  kormányzati  funkciókódok  megváltoztak.   A kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.
(XII.  29.)  NGM rendelet  módosítása  miatt  szükségessé  vált Onga és  Társult  Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. A kormányzati
funkciók változása nem csupán a társulási megállapodás függelékét érinti, hanem a tartalmi
részét  is,  valamint  néhány  pontosítás  is  szükséges  a  megállapodásban,  ezért  a  társult
képviselő-testületek minősített  többségű döntése is szükséges a kincstári  bejegyzéshez.  Az
Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: a  bizottság  a  Társulási  Megállapodás  7.  sz.
módosítását és egységes szerkezetbe foglalt jóváhagyását egyhangúlag támogatta.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  Onga  és  Társult  Települések
Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulása  Társulási  Megállapodásának  7.  sz.  módosításáról  és
egységes szerkezetbe foglalt jóváhagyásáról.

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

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
47/2016.  (III.24.)  Kt.   határozata  Onga  és  Társult
Települések  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulása
Társulási  Megállapodásának  7.  sz.  módosításáról  és
egységes szerkezetbe foglalt jóváhagyásáról

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Onga és Társult
Települések  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulása  Társulási  Megállapodásának  7.  sz.
módosítására vonatkozó előterjesztést és minősített többséggel az alábbi döntést hozza:

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Onga és Társult Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 7. sz. módosítását – a
határozat melléklete szerint -  jóváhagyja. 

2. A  Képviselő-testület  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási
Megállapodást jóváhagyja. 
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3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Társulási  Megállapodás
módosításának és az  egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Szilágyi László polgármester: örömmel számolt be arról,  hogy év elejétől  folyamatosan
jelennek  meg  a  Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  Programok,  a   vidékfejlesztési
pályázatok és ezzel  kapcsolatos apróbb pályázatok.  Az önkormányzattal  kapcsolatban álló
pályázatíró társaság folyamatosan ad tájékoztatást a megjelent pályázatokról és  természetesen
kész terv esetén nyújtják be a megbízásra adott pályázatokat. Vannak kisebb pályázatok is,
mint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt pályázat: a „Testvér-települési programok és
együttműködések” címet viselő program, melynek benyújtása folyamatban van.  Február 25-
én a testületi döntésnek megfelelően a Tanács utcai ingatlan adás-vételi szerződés aláírásra
került, március 17-én készült el a birtokbavételi jegyzőkönyv, az ingatlan az önkormányzat
birtokába  került.  A  közfoglalkoztatás  területén  beindultak  a  programok.  „Önkormányzati
útőr” hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás programban 5 fő vesz részt. A járási startmunka
mintaprogram  keretében  a  „Mezőgazdasági”  programelem,  az  „Illegális  hulladéklerakó-
helyek  felszámolása”  és  a  „Mezőgazdasági  földutak  karbantartása”  kiírt   programokban
összesen 40 fő alkalmazására nyílt lehetőség. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 150
főnek  ad  mindennapi  feladatokat  az  önkormányzat.  A  Nevelőotthonos  gyerekek  körül
kialakult  tarthatatlan  helyzetben  változást  próbálnak  elérni.  Levelet  írtak  Czibere  Károly
Államtitkár   Úrnak  és  csatolták  azokat  a  feljegyzéseket,  bejelentéseket  melyeket  a
Nevelőotthonos diákokkal kapcsolatos problémás esetek kapcsán gyűjtöttek össze. Március 7-
én  Dr.  Bogyai  Ferenc  rendőrezredessel,  Miskolc  rendőrkapitányával  és  Molnár  József  r.
alezredessel a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokával, valamint a hatáskörrel rendelkező
polgármesterekkel a megbeszélésen terítékre került a kérdés. Ebben az ügyben a rendőrség
törvényi keretek között keveset tud tenni, de a problémás eseteknél jelentést követően minden
segítséget megadnak a rendőrök. Március 08-án Török Dezső úr, a Megyei Közgyűlés elnöke
fogadta őt és alpolgármestert, felvázolták a tarthatatlan helyzetet és elnök úr a támogatásáról
biztosította  őket.  Március  11-én  szakmai  megbeszélésre  került  sor,  ahol  Csöbör  Katalin
országgyűlési képviselő asszony, Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság
főigazgatója,  Radomszki  Lászlóné  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  főigazgatóság  BAZ.
Megyei  Kirendeltség  vezetője,  valamint  a  helyi  szakmai  vezetés  vett  részt,  ahol
alpolgármester úrral képviselték az önkormányzatot. Itt már egy komolyabb egyeztetés zajlott
le. A megbeszélést követően március 21-én Radomszki Lászlónéval egyeztetések történtek és
megállapodtak abban, hogy 3, illetve 6 hónap múlva visszatérnek az ügyben. Reménykednek,
hogy szemmel látható eredmények lesznek és addig is, amennyiben problémák merülnek fel a
Nevelőotthonos gyermekek körül,  abban az esetben a rendőrség intézkedését  fogják kérni.
Hallottak róla – megkeresték a Szikszó Centrum Nonprofit Kft vezetőjét, akik Népkonyhát
üzemeltetnek. Rászorultsági foktól függetlenül minden helyi lakos ingyenesen igénybe veheti
a napi egyszeri meleg étkeztetést. A tervek szerint 1400-1600 között, két helyen biztosítanák az
ebéd kiosztását. Az egyik a Közösség Ház és Könyvtárnál lenne, itt a mosdó átalakítását fogja
elvégezni a Városüzemeltetés, mert akadálymentesített mosdó kialakítása szükséges. Március
12-én „A magyar önkormányzatok a betelepítési kvóta ellen” című konferencián vett részt,
ahol az önkormányzatok  - mint Alsózsolca Önkormányzata is a korábban elfogadott – közös
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nyilatkozatának  elfogadására  került  sor.  Közel  900  település  képviseltette  magát  és
nyilatkoztak a betelepítési kvóta ellen. Március 15-én megemlékezésre került sor, ünnepséget
tartottak. Március 20-án Berta Balázsné alsózsolcai lakos, szépkorút köszöntötte születésnapja
alkalmából.  Március  22-én  komplex-telep  program  záró  ellenőrzésére  került  sor.
Megállapítást  nem  téve  zárták  le  az  ellenőrzést.  Március  24-én  A  BORSODVÍZ  Zrt
beruházásában  megkezdődött  a  vízhálózati  rekonstrukció,  az  azbeszt  tartalmú
vízvezetékhálózat  cseréje.  A  cserék  megkezdése  előtt  a  lakosságot  értesíteni  fogják  a
vízkorlátozásról és tartálykocsikkal biztosítják majd az ivóvízet. Igyekeznek kis szakaszokat
javítani és 1 napot meg nem haladó munkálatokat végezni. A munkaterület  átadás-átvétele
megtörtént,  hamarosan  elkezdődnek  a  munkálatok,  a  tervek  szerint  június  közepére
elkészülnek, de bármi megtörténhet.  Március 26-án 14 órakor kerül sor Tojásfa díszítésére,
az  Összefogással  Alsózsolcáért  Egyesület  szervezésében.  Tájékoztatta  a  lakosságot,  hogy
május 19-én 17 órai kezdettel munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés megtartására kerül
sor,  a  napirendi  pontokat  részletesen  ismertette.  Felhívta  a  lakosság  figyelmét,  hogy  a
MiReHuKöz Nonprofit Kft 2016. április 11-én végzi az első zöldhulladék gyűjtését, melyet a
honlapon  is  szerepeltettek.  Kéthetente  páratlan  héten  történik  majd   gyűjtőzsákokban  a
szállítás -  reggel 7 órakor az ingatlan elé kell elhelyezni a zsákokat, melyekben kizárólag
zöldhulladék lehet.  A zsákok mellett,  kötegelve nagyobb méretű faágakat legfeljebb 2 cm
átmérőig  és  1  méter  hosszúságúra  darabolva  is  el  lehet  helyezni.   Ebben  az  évben  a
MiReHuKöz Nonprofit Kft bevezeti a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. A lakosok évente
két alkalommal térítésmentesen igénybe vehetik ezt a lomtalanítási szolgáltatást. A szolgáltató
a  közterületek  rendjének  és  tisztaságának  megőrzése  érdekében  nem  előre  meghirdetett
napokon,  hanem  a  lakosság  igénybejelentése  alapján,  előre  egyeztetett  napon  végzi  el  a
lomtalanítást.  Az  igénybejelentés  történhet  személyesen,  e-mailen  és  elektronikus  űrlap
kitöltésével  a  pontos  adatok megadásával.  A lakossági  igény beérkezése  után,  egyeztetést
követően visszajeleznek,  majd   az egyeztetett  időpontban kell  kikészíteni  a  hulladékot  az
ingatlan elé, melyet 6-14 óra között elszállítanak. 
Az ismertetést követően: Érdeklődött, hogy van-e kérdés, észrevétel a megjelentek részéről.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 18  óra  03
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

   Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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