
11/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült:  az alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében  megtartott  munkaterv
szerinti   képviselő-testületi ülésről, mely 2016. május 19-én  17  óra 00 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 társadalmi megbízatású alpolgármester,
Dr. Mádai Ákos 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 és Könyvtár megbízott  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,  Győrffi
Dezső könyvvizsgáló, Dr. Péter András belső ellenőr, Mácsai Mónika pénzügyi ügyintéző

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, Győrffi Dezső könyvvizsgáló,
Dr. Péter András belső ellenőr, Mácsai Mónika pénzügyi ügyintéző

Érdeklődőként jelen van:  7  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 Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, Dr. Péter András belső
ellenőrt,  Oroszné  Verba  Juliannát  a  Gondozási  Központ  vezetőjét,  mint  napirendi  pont
előadóit.  Megállapította,  hogy  az  ülés  6  fő  jelenlétével  határozatképes,  azt  megnyitotta.
Kérte, hogy az ülésen   a Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb
eseményeiről  napirendi  pont előtt   tárgyaljanak az óvodai,  bölcsődei  zárva tartás  idejének
jóváhagyásáról; az előterjesztést pótanyagként megküldték a képviselő-testület tagjainak. A
ülések napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések a város honlapján megtekinthetőek.

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

A testület 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
                                                      89/2016. (V.19.) Kt. határozata napirendi pont 
                                                      felvételéről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 úgy döntött, hogy felveszi napirendi pontként Az óvoda, 
 bölcsődei zárva tartás idejének jóváhagyását a nyílt ülés 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20160519/2.pdf


utolsó napirendi pontja előtt a Tájékoztató a képviselő-
testület két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről 
tárgyú   napirendi pont előtt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítéssel  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./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester

3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról
     Előadó: polgármester

4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2015. 
     évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
     Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző

5./ Intézményátszervezés véleményezése
     Előadó: polgármester

6./ Óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezése az Alsózsolcai 2. számú Óvodában
     Előadó: polgármester

7./ Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
     családbarát,  munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
     című felhívás  tárgyában
     Előadó: polgármester

8./ Javaslattétel a helyi építési szabályzat  felülvizsgálatáról
     Előadó: polgármester

9./ Közvilágítás bővítése, fejlesztése
     Előadó: polgármester

10./ Az óvodai, bölcsődei zárva tartás idejének jóváhagyása
     Előadó: polgármester

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

Zárt ülés
12./ Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetői megbízás

2



     Előadó: polgármester     

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Szilágyi  László polgármester:  ismertette  a jelentést  a lejárt  határidejű határozatokról  az
alábbiak szerint: Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2015. (III.26.) Kt
határozata a 2015. évi intézményi térítési díjakról szólt. A 2015. évi intézményi térítési díjak
elszámolása, megfizetése az előterjesztésben foglalt díjakkal került megállapításra. Alsózsolca
Város Önkormányzat képviselő-testületének 31/2015. (III. 26.) Kt határozata  a kihordásos
étkezésről szólt.  Az étkezés térítési díjat a képviselő-testület évente felülvizsgálja. A testület
2016. március 24-ei ülésen az étkezési díjakat felülvizsgálta és megállapította a 2016. április
1.  napjától  érvényes  étkezési  térítési  díjakat.   Alsózsolca Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének zárt ülésen hozott 48/2016. (III.24.) Kt határozatával döntött a Közösségi Ház és
Könyvtár magasabb vezetői megbízatással kapcsolatos feladatokról. A döntésnek megfelelően
a szükséges intézkedések megtörténtek. Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű
határozatokról.

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

A lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  jelentést  a  képviselő-testület  6  igen  szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.

2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  3., 4.,   5. és 6.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: a gazdasági programot költségvetési évekre lehet osztani. Az
önkormányzat megfelelő módon gazdálkodott, a tartalék összege növekedett, lehetővé teszi a
beruházásokat,  jelentős  összeg  áll  rendelkezésére  az  önkormányzatnak.  A  költségvetési
módosított előirányzata 1.664.734 e Ft, melynek teljesülése: 1.645.807 e Ft.  A költségvetési
módosított  előirányzata:  1.654.536 e  Ft,  teljesülése:  1.249.511  e  Ft,  melyből  a  működési
kiadás: 1.023.604 e Ft. Az önkormányzat 138.971 e Ft-ot fordított beruházásra és 71.537 e Ft-
ot felújításra. A 2015. évi gazdálkodás szabályszerű volt, jól gazdálkodtak és a település a
tartalékát  növelte.  Felkérte  Győrffi  Dezső  könyvvizsgáló  urat,  hogy  amennyiben  van
kiegészítése tegye meg.

Győrffi  Dezső  könyvvizsgáló:  a  könyvvizsgálói  jelentésben  részletesen  értékelte  az
önkormányzat  2015.  évi  gazdálkodását.  Kérte,  hogy  amennyiben  kérdés  merülne  fel  a
beszámolóval kapcsolatosan az tegye meg.

Szilágyi László polgármester: a bevételi oldalon a közhatalmi bevételek jelentős részét közel
20 %-ot a helyi adók, iparűzési adó, építményadó képezi. Meg kell becsülni ezt a helyzetet,
mert  az  önkormányzat  olyan  helyzetben  van,  hogy nem kell  a  település  lakosságára  adót
kivetni. 2015. évben a bevételekből 17-18 %-ot tudtak beruházásra, vagy felújításra fordítani.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztéseket. Dr. Mádai
Ákos bizottsági elnök távollétében megkérte Fodor Ákos bizottsági tagot, hogy ismertesse a
bizottság állásfoglalását. 
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Fodor Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendeletet, a beszámolót és a könyvvizsgálói
jelentést.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  a  2015.  évi  költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót.

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

A testület  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
90/2016. (V.19.)  Kt.  határozata a 2015. évi  költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
elfogadta  a  2015.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló
beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  3.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  az  Alsózsolca  Város
Önkormányzata  2015.  évi  zárszámadási  rendelet  tervezetének  és  egyszerűsített
beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést.

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

A testület  6   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
91/2016.  (V.19.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolca  Város
Önkormányzata  2015.  évi  zárszámadási  rendelet
tervezetének  és  egyszerűsített  beszámolójának
felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolca  Város
Önkormányzata  2015.  évi  zárszámadási  rendelet
tervezetének  és  egyszerűsített  beszámolójának
felülvizsgálatáról  szóló  könyvvizsgálói  jelentést az
előterjesztésben foglalt tartalommal.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  4.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: javasolta,  hogy  fogadják  el  a  2015.  évi  pénzügyi  terv
végrehajtásáról szóló zárszámadási  rendeletet. 

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv    5.   számú melléklete tartalmazza.

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

Alsózsolca  Város  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  elfogadta  a  4/2016.  (V.20.)
önkormányzati rendeletet a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: megközönte  könyvvizsgáló úr közreműködését.

Győrffi  Dezső  könyvvizsgáló  és  Mácsai  Mónika  Melinda  gazdasági  ügyintéző  17  óra  10
perckor távozott az ülésről.

3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  7.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: köszöntötte Dr. Péter András urat, aki vállalkozás formájában
végzi  a  belső  ellenőrzési  feladatokat.  A  belső  ellenőr  elkészítette  Alsózsolca  Város
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési
kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. 

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 17 óra 12 perckor elfoglalta helyét az ülésterembe.
(A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő)

Dr. Péter András belső ellenőr: a 2015. évben az éves ellenőrzési terv alapján 4 alkalommal
történt  ellenőrzés.  Vizsgálta  a  2014.  évi  belső  ellenőrzések  alapján  tett  intézkedések
végrehajtását;  az  önkormányzat  által  2014.  évben,  államháztartáson  kívüli  szervezeteknek
nyújtott  céljellegű  támogatások számadási  kötelezettségeit  és  elszámolásait.  Ellenőrizte  az
önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  költségvetési  bankszámlaforgalomhoz  tartozó
pénzügyi  bizonylatok  szabályszerűségét;  valamint  a  reprezentáció  tervezésének,
elszámolásának, adózására vonatkozó jogszabályok betartását. Összegzésként megállapítható,
hogy az önkormányzat által kialakított belső kontrollok biztosítják a pénzügyi gazdálkodás
folyamatainak  szabályosságát  és  eredményességét;  valamint  a  pénzügyi  folyamatokban  a
teljesítésigazolás és az érvényesítés a jogszabályokban előírtaknak megfelelő volt. 

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

Fodor  Ákos  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tagja: a  bizottság  elfogadásra
javasolta a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló jelentést.

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testületet,  hogy  fogadják  el  a  2015.  évi  belső
ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló jelentést.

5

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20160519/7.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20160519/6.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20160519/5.pdf


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

A testület 7    igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2016.  (V.19.)  Kt.  határozata  a  2015.  évi  belső
ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló jelentésről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
elfogadja Alsózsolca Város Önkormányzata és a felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek  2015. évi belső ellenőrzési
kötelezettség teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az
előterjesztésben foglalt tartalommal.

Az  éves  ellenőrzési  jelentést  a  jegyzőkönyv  8.  számú
melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 
     2015.   évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv   9.  és 10.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódóan Oroszné Verba Julianna a
Gondozási Központ vezetője a 2015. évi szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
beszámolót és Marcsikné Orosz Emese a Polgármesteri  Hivatal 2015. évi gyermekvédelmi
tevékenységről szóló tájékoztatót készítette el. 

Oroszné Verba Julianna a Gondozási Központ vezetője:  a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6.) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-
ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. A Gondozási
Központ  integrált  szociális  alapellátási  feladatokat  nyújt:  Idősek  Klubja  (nappali  ellátás),
demens nappali ellátás, étkeztetés, Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, házi
segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  és  támogató  szolgálat.  A személyi  és
tárgyi feltételeik megfelelnek a jogszabályban előírtaknak: a nappali ellátás szakfeladaton 5 fő
és  1  fő  az  étkeztetési  feladaton,  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálaton  4  fő,  2015.
december 31-ig. A nappali ellátásban részesülő ellátottak számáról tartott ismertetést: 2014.
évben 20 fő, 2015. évben 23 fő ellátott volt. Itt köszönte meg a képviselő-testület támogatását,
hogy  azokat  az  időseket,  akik  már  nehezen  jutnának  el  a  Gondozási  Központba  az
önkormányzat a gépjárművel szállítja be a gondozottakat. Ez nagy segítsék a település idős
lakosainak, hiszen az ellátottak 50 %-a 75 év feletti. Lehetőség szerint a programjaikat úgy
alakítják ki, hogy biztosítják az aktivitás fenntartását, a még meglévő képességek gyakorlását,
fejlesztését.   Nagy hangsúlyt  fektetnek  a  mentális  gondozásra,  melyben  segítségükre  van
Alexáné Poncsák Gyöngyi református lelkipásztor, akit nagyon szeretnek és várnak az idős
emberek.  2015.  évben  több  programjuk  is  volt:  rendhagyó  osztálytalálkozó,  kirándulás
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Noszvajba,  bűnelkövetések  áldozatává válásának megelőzésére előadás,  szüreti  mulatság a
Sajó  parton,  idősek  napja,  Márton  napi  klubtalálkozó  Ongán,  hagyományos  ünnepekhez
kapcsolódó  rendezvények,  egészségügyi  szűrővizsgálatok  és  klubtalálkozó  a  Nyékládházi
Idősek Klubjával.  A szociális  étkeztetéssel  kapcsolatosan 2014. évben 74 volt  azoknak az
ellátottaknak a száma, akik helyben fogyasztották, vagy lakásukra szállították az ételt. 2015.
évben némi csökkenés mutatkozott, mert csak 64 fő vette igénybe az étkeztetést. Ez annak is
betudható, hogy a településen más szolgáltató is jelen van. Az étkezést igénybe vevőknél 36
fő  75  év  feletti.  A  családsegítő  szolgálatról  elmondta,  hogy  önkéntes  és  térítésmentes.
Feladataik:  adóságkezelés,  adománygyűjtés,  nyomtatványok  kitöltése  és  önéletrajírásban
segítés; konfliktusok és működés zavarok megoldásában segítségnyújtás, családlátogatás és
környezettanulmányok készítése Gyámhivatal felkérésre. Az éves szolgálati forgalmuk 2015.
évben 2106; az ellátottak száma: 314.  Kiemelkedő a kapcsolatuk a Magyar Vöröskereszttel.
Folyamatosan figyelemmel  kísérik a településen élő krízishelyzet  fenyegetettségének kitett
embereket.  A Gyermekjóléti  Szolgálat  az  életvitelszerűen  a  településen  lakókra  terjed  ki;
szolgáltatásuk ingyenes. 2015. évben a településen a 0-17 évesek száma: 1477 fő, ebből az
ellátottak  száma:  295  fő.  A  forgalmi  számuk  6558  volt,  ami  azt  jelenti,  hogy  26  fővel
foglalkoztak  átlagban  a  kollégáik  naponta.  A  védelembe  vett  gyermekek
veszélyeztetettségének fő oka az igazolatlan hiányzás, valamint a magatartási, beilleszkedési
zavarok  és  a  szülői  elhanyagoltságból  ered.  A  jelzőrendszer  jól  működik,  kiemelkedő  a
kapcsolatuk  az  egészségügyi  szolgáltatókkal,  az  oktatási-nevelési  intézményekkel.  2015.
évben  szabálysértés,  bűncselekmény  elkövetése  kapcsán   16  jelzés  érkezett  a  Gondozási
Központhoz. Kiemelkedő fontosságú a prevenciós munka és a szabadidő hasznos eltöltésére
szervezett programok, foglalkozások. 2015. évben jó szolgálatot tett, hogy a Komplex telep-
program  keretében  lehetőség  volt  a  prevenciós  munkára,  most  hogy  2  fővel  csökkent  a
létszámuk,  erre  a  tevékenységre  kevesebb  idejük  jut.  Szeretné,  ha  a  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  segítséget  nyújtana a gyerekek nyári  táboroztatásához.   Tavalyi  év során a
Szociális  és  Gyámhivatal  hatósági  ellenőrzést  végzett.  Az  ellenőrzés  során  megállapítást
nyert, hogy jól és törvényesen működnek; szabálytalanságot és hiányosságot nem tártak fel;
az intézmény működését  a feladatok ellátására megfelelőnek tartották.  2016. január 01-től
törvényi változások következtében új rendszerű ellátást végeznek, de erről majd a jövő évi
beszámolóban ad tájékoztatást.  Zárásként  köszönetet  mondott  az önkormányzat  segítőkész
munkájáért, illetve a társ intézmények együttműködését köszönte meg.

Marcsikné  Orosz  Emese  jegyző: a  települési  önkormányzat  jegyzőjének  feladat  és
hatáskörét a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatást illetően a gyermekek védelméről és a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (továbbiakban  Gyvt.)   és  a
gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló  149/1997.  évi  (IX.10.)  Kormányrendelet
(továbbiakban Gyer.) jelöli ki. A jegyző gyámhatósági feladatköre megcsappant, folyamatos
az  átszervezés.  A  gyámhatósági  jegyzői  feladatok,  melyeket  a  Polgármesteri  Hivatalban
végeznek:  óvodáztatási  támogatás  megállapítása  2015.  10.  31-el  bezárólag,  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása;  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel
egyidőben  a  hátrányos,  illetve   halmozottan  hátrányos  helyzet  megállapítása;
környezettanulmány lefolytatása és ide tartozik, bár anyakönyvvezetői hatáskörben végzendő
a  születendő és megszületett gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétel. 2015.
október  01.  napjától  megszűnt  az  óvodáztatási  támogatás.  A  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a gyerekek szociális helyzete
alapján  részesüljenek;  természetben,  valamint  egy  évben  két  esetben  Erzsébet  utalvány
formájában  nyújtott  támogatásra.  A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való
jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult legyen
a  gyermekétkeztetés  normatív  kedvezmény  igénybevételére.  Részletesen  ismertette  a
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kedvezményre jogosultság feltételeit és az előterjesztés szerinti számadatokat. A rendkívüli
gyermekvédelmi  támogatásban  részesíthetőek  azok  a  gyermekek,  akiknek  családja
létfenntartási  gonddal küzd.  A pénzbeli  támogatás odaítéléséről  átruházott  hatáskörben a
Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága körültekintő vizsgálat után dönt. A
településen  gyermekétkeztetési kedvezményben részesülnek a jogszabályban foglaltakon túl
a képviselő-testület  döntése alapján azok is,  akiknek háztartásában egy vagy két  gyermek
ellátásról kell gondoskodni. Nem gyermekvédelmi tevékenység a  teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat  megtétele,    amikor  a gyermek családi  jogállásának rendezésére  kerül  sor.  Az
ösztöndíj jellegű támogatással kapcsolatosan elmondta, hogy az önkormányzat 2015. évben is
részt vett  a BURSA Hungarica ösztöndíj  programban.  Minden diák kérelmét,  azaz 11 főt
támogatott  az önkormányzat.  2015. évben míg az önkormányzat  nem pályázott  a szociális
nyári gyermekétkeztetésben való részvételre, 2016. évtől kötelező önkormányzati feladat lett
a szünidei gyermekétkeztetés. 

Szilágyi László polgármester: a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tárgyalta a beszámolót és a tájékoztatót.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolta mind a beszámolót, mind a tájékoztatót.  Elgondolkodtató,
hogy mennyi  problémát  kell  megoldani  és  ha az  arányszámok rosszabbak lesznek,  akkor
lépéseket kell  tenni az önkormányzatnak és az államnak is. Tenni kell  önmagunkért  is.  A
szakképzés hiányáról és az elhelyezkedés problémájáról beszélt.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: érdeklődött,  hogy  van-e  összefüggés  a
Nevelőotthon és a Gyermekjóléti Szolgálat között.

Oroszné Verba Julianna a Gondozási Központ vezetője: nincs függőségi viszony a két
intézmény között, mert az egyik intézményben alapellátást, a másik intézményben szakellátást
végeznek.

Szilágyi  László  polgármester: a  Nevelőotthonos  gyerekekkel  kapcsolatos  problémákat
folyamatosan rögzítik, a panaszokat továbbítják a Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság
BAZ. Megyei Kirendeltség vezetője felé. A nevelőotthonos gondok ügyében történt márciusi
egyeztetések alapján  3, illetve 6 hónap múlva újra tárgyalni fognak a kialakult helyzetről,
addig  is   az  átmeneti  időszakban  a  bejelentett  problémákat  feljegyzik  és  továbbítják  az
érintetteknek.  Kérte,  hogy  szavazzanak  a  2015.  évi  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

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

A testület 7    igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
93/2016. (V.19.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási
Központ szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról
szóló 2015. évi beszámolójáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások  alakulásáról
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szóló  2015.  évi  beszámolóját  az  előterjesztésben  foglalt
tartalommal.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  9.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatóról.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
94/2016. (V.19.)  Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal
2015. évi gyermekvédelmi tevékenység tájékoztatójáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy elfogadja a Polgármesteri  Hivatal  2015.
évre vonatkozó gyermekvédelmi gyámügyi beszámolóját.

A  beszámolót  a  jegyzőkönyv  10.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Intézményátszervezés véleményezése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  11.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tanke-
rülete, mint  az iskola  fenntartója  a 2016-os évben az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén az Alsózsolca Kassai út 23 szám alatt csökken-
teni kívánja az intézmény alapfeladatát. Eddig az alapfeladatok között szerepelt: A sajátos ne-
velési igényű tanulók integrált  nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,  beszédfogyaté-
kos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küz-
dők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos).
A felsorolt  SNI típusok közül a fenntartó meg kívánja szüntetni  a halmozottan fogyatékos ta-
nulók ellátását. Az alapfeladatok módosítása   intézmény átszervezésnek minősül a törvény
értelmében, ezért  szükséges beszerezni  a működtető önkormányzat véleményét. A napi híre-
kek arról szólnak, hogy az állam az iskolák működtetését is át kívánja venni. A Szociális és
Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolta az intézményátszervezéssel kapcsolatos véleménykialakítást
az előterjesztés szerint.
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy döntsenek az intézményátszervezésről.

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

A testület  7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
95/2016. (V.19.) Kt. intézményátszervezéssel kapcsolatos
véleményalkotásról              

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
támogatja, hogy az Alsózsolcai Herman Ottó Általános 
Iskola és Alapfokú és Művészetoktatási Intézményben az 
intézmény köznevelési és egyéb feladatán belül a sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
feladatban felsorolt SNI típusok közül megszüntetésre 
kerüljön a halmozottan fogyatékos tanulók ellátása.

A testület felhívja a polgármester  figyelmét, hogy az 
intézményfenntartót a döntésről értesítse.

 Felelős: polgármester
 Határidő:        azonnal

6./ Óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezése az Alsózsolcai 2. számú Óvodában

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  12.   számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester:  az  Alsózsolcai  2.  számú  Óvoda  vezetője  a  2016/17-es
nevelési év indításához az óvodai csoportlétszám, amely jelenleg 25 fő -  20 %-kal történő
átlépésének engedélyezését kérte.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.
§ (7) bekezdése szerint az óvodai csoportra megállapított  maximális létszám a nevelési év
indításánál  a  fenntartó  engedélyével  legfeljebb  húsz  százalékkal átléphető, továbbá
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új
gyermek,  tanuló  átvétele,  felvétele  miatt  indokolt.   A  meglévő  óvodai  körzethatárokat
figyelembe véve, a nyilvántartó adatai  alapján az óvodába  27 fő 3 éves gyermeket írattak be,
a  2016/17 nevelési  évben a már óvodás gyermekink   közül   110 fő gyermek marad még
óvodában, így várhatóan a beírt óvodai létszámuk  137 fő lesz.   A Szociális és Nemzetiségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolta az óvodai csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy szavazzanak arról,  hogy az Alsózsolcai  2.  sz.
Óvodában a 2016/17-es nevelési évben mind az 5. csoportban engedélyezik a csoportlétszám
20 %-kal történő túllépést. 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  7  tagja vett részt.
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A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
96./2016.  (V.19.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolcai  2.  sz.
Óvoda  csoportlétszáma  2016/17-es  nevelési  évtől
kezdődő, 20 %-kal történő átlépésének engedélyezéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
döntött, hogy a 2016/2017-es nevelési évben engedélyezi az
Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda  5  csoportja  tekintetében  a
csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését. 

      Felelős:     polgármester
                                                     Határidő:  azonnal   

7./ Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
     családbarát,  munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
     című felhívás  tárgyában

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  13.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az
életminőség  javítása  családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások
fejlesztésével” című  felhívás, melynek keretében az Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 168-170.
szám alatti óvoda épületének rendeltetésszerű használatának biztosításához történő bővítését,
átalakítását  hajthatnák  végre.  A  pályázat  a  3  éves  kor  alatti  gyermekek  napközbeni
elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A bővítés, az adottságok
miatt,  csak  az  emeleti  részen  oldható  meg.  Ide  kerülne  elhelyezésre  az  új  csoportszoba
vizesblokkal,  öltözővel,  valamint  tornaterem,  szertár,  és  dolgozói  vizesblokk.  A  konyhai
egység  fölé  a  játszótér  kialakítását,  elhelyezését;  az  emeleti  meglévő  csoportszobák
vizesblokkjainak átalakítását tervezik. A  lépcsőt elbontanák, helyére jobb elrendezésű lépcsőt
és mellé akadálymentesített liftet helyeznének el. A földszinten a két csoportszoba felújítását,
mellé új vizesblokk; étellift és továbbá vendégek részére illemhelyek kialakítását is tervezik.
A támogatás  maximális  mértéke  az összes  elszámolható költség 100 %-a.  A megpályázni
kívánt támogatási összeg bruttó 300.000.000,- Ft. A támogatásban részesülő pályázók száma:
15. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Fodor Ákos   a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tagja: a  bizottság   egyhangúlag
támogatta a mellékelt vázrajz szerinti pályázat benyújtását és javasolják, hogy a polgármestert
hatalmazzák fel a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásával.

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testületet,  hogy  támogassák   a  TOP-1.4.1-15  „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása   családbarát,  munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című konstrukcióban pályázat benyújtását.

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   97/2016. (V.19.) Kt. határozata 
pályázat  benyújtása  a  TOP-1.4.1-15  „A foglal-
koztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgálta-
tások fejlesztésével” című felhívási konstrukció-
ban

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  elfogadja  a   TOP-1.4.1-15 „A
foglalkoztatás  és  az  életminőség  javítása
családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások  fejlesztésével” című
konstrukcióban pályázat benyújtását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte  a képviselő-testület felhatalmazását arra,  hogy a pályázattal
kapcsolatos ügyekben teljes jogkörben eljárjon.

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

A testület  7   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-  
testületének  98/2016. (V.19.) Kt. határozata 
pályázat  benyújtása  a  TOP-1.4.1-15  „A foglal-
koztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgálta-
tások  fejlesztésével”  című  felhívás  tárgyában  -
Szilágyi László Polgármester Úr megbízása

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete  felhatalmazza Szilágyi László Polgármes-
ter Urat, hogy a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztésé-
vel című konstrukcióban a benyújtandó pályázatok
előkészítésében és  beadásában teljes  körűen eljár-
jon, az előkészítéshez és a megvalósításhoz szüksé-
ges  közreműködői,  megbízási  szerződéseket  meg-
kösse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
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8./ Javaslattétel a helyi építési szabályzat  felülvizsgálatáról

      Az előterjesztést a jegyzőkönyv  14.   számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester:  a  B-A-Z. Megyei  Kormányhivatal  levélben megkereste  a
hivatalunkat a helyi  építési szabályzatok felülvizsgálata ügyében és felhívta a figyelmet az
önkormányzati  rendeletben  előforduló  jogszabálysértések  megszüntetése  érdekében.  Ez  a
levél általánosságban állapít meg hiányosságokat.  A kormányhivatal javaslattal élt, hogy a
képviselő-testület tűzze napirendre  a helyi építési szabályzatról (HÉSZ) szóló rendeletének a
felülvizsgálatát  és indítványozta,  hogy amennyiben a HÉSZ módosítása,  illetve új rendelet
alkotása indokolt a képviselő-testület 2016. december 31. napjáig folytassa le a döntéshozatali
eljárást  és  fogadja  el  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő  helyi  építési  szabályzatot.  A
képviselő-testület közel 11 éve alkotta meg a helyi építési szabályzatáról a  12/2005.(V.13.)
rendeletét, ezért a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében az elsődleges
felülvizsgálat  során  kiderült,  hogy  új  rendelet  kellene  alkotni  és  így  megfelelünk  a
kötelezettségnek. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Fodor Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: a bizottság támogatja, hogy új
rendeletet alkossanak Alsózsolca Város helyi építési szabályzatával kapcsolatosan.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: kérdéseket  tett  fel  az  építési  szabályzat
módosításával kapcsolatosan.

Marcsikné  Orosz  Emese  jegyző: a  kormányhivatal  megállapításai  nem  kimondottan
Alsózsolcai szabályzatára vonatkoznak, általánosságban tesznek megállapításokat. Alapvető
hiba, hogy a szabályzatok nem követték a magasabb szintű ágazati jogszabályok változásait,
igy  jogszabálysértő  rendelkezéseket  tartalmaznak;  a  jogalkotás  szabályainak  nem  minden
esetben  felelnek  meg.  Alsózsolca   HÉSZ-ból  kivezetésre  kell,  hogy  kerüljenek  azok  a
szabályozások  melyek  2005.  évtől  kikerültek;  a  módosításokat  szükséges  átvezetni.
Ismertetett  a kormányhivatal  által  jelzett  jogszabálysértékből.  2003. előtt  készült  HÉSZ-ek
nem tartalmazzák  az  Országos  Területrendezési  Tervről  szóló törvény előírásaiból  fakadó
rendelkezéseket.  2003.  január  1-jétől  az elvi  építési  engedély jogintézménye  is  megszűnt.
Több  HÉSZ  tartalmaz  olyan  szabályokat,  amelyek  helyi  építészeti-műszaki  tervtanácsi
bemutatást,  véleményezést  írtak  elő,  melyek  már  nem hatályosak.  A  helyi  rendeletekben
amennyiben  a  főépítésznek  feladatot  állapított  meg,  ez is  helytelen.   Számos  HÉSZ előír
építési  engedélyhez  kapcsolódó  kötöttségeket  helytelenül;  az  építési  engedély  nélkül
végezhető építési tevékenységek és bontási engedély nélkül végezhető feladatok ki kell hogy
kerüljenek a szabályzatból. A képviselő-testületnek most az a feladata, hogy a felülvizsgálat
tárgyában döntést kell hozni, melyről a kormányhivatalt tájékoztatni kell és 2016. december
31. napjáig a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy a jogszabályi előírásoknak való megfelelés ér-
dekében új rendelet megalkotásával tegyen eleget a képviselő-testület az előterjesztésben fog-
lalt kötelezettségének. 

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
99/2016.  (V.19.)  Kt.  határozata  a  helyi  építési
szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatáról, új rendelet
megalkotásával

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi,  Hatósági
Oktatási  és  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály  Törvényességi
Osztályának BO/13/52-2/2016. számú, „Szakmai segítségnyújtás
és  javaslattétel  a  helyi  építési  szabályzatok  felülvizsgálata
tárgyában”  tárgyú  levelében  foglaltakat  megtárgyalta.  A  HÉSZ
felülvizsgálata  eredményeként  megállapította,  hogy  új  rendelet
alkotása indokolt.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a
településrendezési  eszközök  egyeztetése  és  elfogadása  eljárási
szabályainak  megfelelően  kezdeményezze,  illetve  folytassa  le  a
döntéshozatali eljárást.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31.

9./ Közvilágítás bővítése, fejlesztése

     Az előterjesztést a jegyzőkönyv  15.   számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: a településen 2015. évben lezárult pályázati támogatással és
önerő  felhasználásával  517  db  LED-es  lámpatest  felszerelése.  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  törvény   az  önkormányzat  feladatainak  sorába  sorolja  a
közvilágításról  való  gondoskodást.  A  Képviselő-testület,  az  Önkormányzat  2016.  évi
költségvetésének elfogadásakor döntött a település közvilágítási hálózatának fejlesztéséről. A
fejlesztés  új  villanyoszlopok  létesítését  és  lámpatestek  felszerelését  foglalja  magába.  A
településen 2014. évben és 2015. évben pályázat útján és önerő felhasználásával fejlesztették
a  közvilágítást.   Az  ÉMÁSZ  Hálózati  Kft  vezetőjével  a  közvilágítás  fejlesztésével
kapcsolatosan felvették a kapcsolatot, aki tájékoztatta az alábbiakról: a közvilágítási hálózat
bővítését  az  Önkormányzatnak  saját  költségén kell  végezni,  melyhez  szükség van kiviteli
tervre, a munkát csak az ÉMÁSZ Nyrt. által minősített kivitelező végezheti el, a megépült
hálózatot TMA (térítés mentes átadás) szerződéskötés keretében társaságcsoportjuk átveszi  és
ezt követően módosítani szükséges az üzemeltetési szerződést. A kivitelezéssel kapcsolatban
az  ÉMÁSZ  Hálózati  Kft   két  kivitelezéssel  foglalkozó  céget  jelölt  meg,  mindkettőt
megkeresték.  Ennek alapján a Kossuth u.,  a Sajó-partra  levezető  útnál  a sorompóhoz 1db
betonoszlop és világítótest, a Deák Ferenc utca vége 2 db betonoszlop és 1 db világítótest, a
Tulipán köz 2 db faoszlop és 1 db világítótest  és a Kisvasút utca 2 db faoszlop és 2 db
világítótest  kiépítésére kértek árajánlatot, melyet  a kedvezőbb ajánlatával a SAG Hungaria
Kft  nyerte  meg,  bruttó  2.349.500.-Ft  összeggel.   Kérte  a  testületet,  hogy  döntsön  a
közvilágítás  fejlesztés  ügyében  és  járuljon  hozzá,   hogy   a  költségvetésben  erre  a  célra
elkülönített  1.000.000.-  Ft-ot,   tartalék  terhére  további  1.349.500.-  Ft  hozzáadásával
finanszírozza. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Fodor  Ákos  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tagja: a  bizottság  támogatta
Alsózsolca közvilágítás hálózat bővítését az előterjesztés szerint.
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Ráki  István képviselő-testületi  tag: ígéretet  kapott  arra  vonatkozóan,  hogy a  Kodály  és
Széchenyi utcákon minden oszlopra kerül lámpatest annak érdekében, hogy a garázdálkodók
általi  útvonalat  bevilágítsa.  Véleménye  szerint  egy  kamera  elhelyezésével  csökkenne  az
éjszakai csellengők száma.

Szilágyi László polgármester: a közvilágítással kapcsolatos pályázat csak a meglévő lámpa-
testek cseréjét támogatta, újak felszerelését nem, de természetesen az önkormányzat megvizs-
gálja a kialakult helyzetet annak érdekében, hogy a vonulási útvonalat felszámolja. A kamera
felhelyezésével kapcsolatosan elmondta, hogy ameddig a fenntartási kötelezettségük van, ad-
dig nem lehet bővíteni. Terveikben szerepel, hogy a szerződés lejártát követően olyan kame-
rákat szereljenek fel, amelyek jobb minőségűek, éjszakai felvételek is jobban láthatóak és a
bővítésről is tárgyalni fognak. A Kodály utca helyzetét megvizsgálják és felveszik a listára.
Kérte, hogy döntsenek a közvilágítás fejlesztéséről.

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

A testület 7   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  100/2016.  (V.19.)  Kt.  határozata
közvilágítás fejlesztésről

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy Alsózsolca közvilágítás hálózat bővítést 
végez az előterjesztésben foglaltak szerint.

A közvilágítás fejlesztés teljes költségét a költség-
vetésben erre a célra elkülönített 1.000.000,- Ft-ból és a 
tartalék terhére  1.349.500,- Ft hozzáadásával finan-
szírozza az önkormányzat.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:   polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

10./ Az óvodai, bölcsődei zárva tartás idejének jóváhagyása
    
Az előterjesztést a jegyzőkönyv  16.   számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: a köznevelésről  szóló  törvény szerint  a  fenntartó  dönt  az
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A  gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény  szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó
hagyja jóvá.  Az intézményvezetők javaslatát figyelembe véve javasolta az előterjesztésben
foglaltak szerinti döntsenek az  óvodák nyári zárva tartásáról.  Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
nyári zárva tartásának ideje: 2016. 08. 01. – 2016. 08. 19. A Fekete István Óvoda és Bölcsőde
nyári zárva tartásának ideje: 2016. 07. 04. – 2016. 07. 29. A szünetek időtartamát az  óvodai
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nevelési év helyi rendjében kell meghatározni. A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta  és elfogadásra javasolta az Alsózsolcai 2. sz Óvoda és a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde előterjesztés szerinti nyári zárva tartását.

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását a  Fekete István Óvoda
és Bölcsőde nyári zárva tartás idejének jóváhagyásához.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 101/2016. (V. 19.)
Kt. határozata a Fekete István 
Óvoda  és  Bölcsőde  zárva  tartásának  
idejéről

Alsózsolca Város Önkormányzat 
képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  
jóváhagyja  a  Fekete  István  Óvoda  és  
Bölcsőde 2016.  07.  04.  -  2016.  07.  29.  
közti zárva tartásának idejét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását a  2. sz. Óvoda nyári
zárva tartás idejének jóváhagyásához.

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

A testület  7   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 102/2016. (V. 19.)
Kt.  határozata  az  Alsózsolcai  2.  sz.  
Óvoda zárva tartásának idejéről

Alsózsolca Város Önkormányzat 
képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  
jóváhagyja  az  Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda  
2016. 08. 01. - 2016. 08. 19. közti zárva 
tartásának idejét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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11./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Szilágyi László polgármester: tájékoztatta a megjelenteket és a lakosságot a március 24-ei
ülés óta eltelt időszakban történő főbb eseményeiről. 2016. április 04-én a Sajón túli önkor-
mányzati terület kitűzésre került. Április 13-án Társulási Tanács ülés volt Ongán. Április 14-
én Sajókazán Dr. Ámbédkar  Gimnázium épületében az iskola névadójának szoboravatóján
vettek részt. Április 22-én az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület beszámoló
közgyűlése volt. Példaértékű munkájuk. Április 25-én beindult a Népkonyha üzemeltetése; a
településen két helyen kerül kiosztásra   napi egyszeri egy tál meleg étel a szociálisan rászoru-
ló személyeknek, nyilvántartásba vétel nélkül. A tapasztalat szerint sokan veszik igénybe, fő-
leg olyanok, akik hátrányos helyzetben vannak. Mérlegelni kellett, hogy a település számára
hasznos-e, ezért támogatták ezt az ellátási formát. Április 26-én közös turisztikai pályázatot
nyújtottak be Sajókeresztúrral. Május 1. napján az önkormányzat támogatásával majálist szer-
veztek. Megítélése szerint a legnagyobb látogatottságú rendezvény volt. Megköszönte az in-
tézmények dolgozóinak munkáját. Május 12-én került sor a polgárvédelmi felkészítésre. Szin-
tén május 12-én volt drogmentes Magyarországért maraton. Május 14. napján került sor a jó-
tékonysági gálaműsorra, melyet a Tanács úti tűzkárt szenvedett család megsegítésére szervez-
tek. Közben egy újabb tűzesemény történt, így már a két család megsegítésére fogott össze a
település, az adományok is folyamatosan érkeztek. Köszönetet mondott a műsorban fellépők-
nek, a szervezőknek és a lakosságnak az összefogásért, a támogatásért. A két lakástüzet el-
szenvedett  család kérését  tolmácsolta, kérték, hogy nevükben mondjon köszönetet a támoga-
tásért, az összefogásért.  A műsorból és a támogató jegyekből befolyt összeget a holnapi nap
folyamán adja át a két család részére. Május 19-én Borsodvíz közgyűlésen vett részt. Május
25-én, szerdán a Kihívás napján az intézmények és az önkormányzat programokat szervez. A
programról plakátokat helyeznek el a településen, hogy mindenki számára ismerhetővé vál-
jon. Megkérte Fazekasné Baksi Piroskát és Brünner Istvánt,  hogy tartsanak egy rövid ismer-
tetőt a programról.

Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsöde vezetője: Május 25-én, szer-
dán 0130  és 0330 között rendhagyó, kihívás napi foszforeszkálós lufis körséta Szilágyi László
polgármesterrel a településen, a Fekete István óvodából indulva, a Herman Ottó Általános Is-
kolához, onnan a Közösségi Házhoz, majd az Alsózsolcai 2. sz. Óvodához, onnan a Polgár-
mesteri Hivatalhoz és útba ejtve a Gondozási Központot érkezik vissza a kihívásban résztvevő
csapat a Fekete István Óvodához. Az óvoda udvarán hajnali közös lecsó früstök, frissen sült
cipóval várja a megérkezőket. Résztvevőként számítanak: az óvoda és bölcsőde alkalmazotta-
ira, szülőkre, a település intézmény dolgozóira, egészségügyben dolgozókra és a város lakosa-
ira, akik a programban részt szeretnének venni.

Brünner  István alpolgármester: a  kihívás  napján  délután  1700 órától  Legyünk  ennyien!
felhívással  735-en a 735 éves Alsózsolcán - egy közös, vidám, zenés 15 perces testedzésre
hívja a település lakosságát  a Sportpályára.

Szilágyi  László  polgármester: tájékoztatta  a  lakosságot,  hogy szeptember  08-án  17 órai
kezdettel közmeghallgatással egybekötött,  munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés lesz a
Közösségi  Házban,  ahol  a   lakosság  véleményét,  javaslatát  és  észrevételeit  is  megteheti.
Számot adott  a következőkről  is:  beszerzésre került  a közfoglalkoztatottak szállítására egy
Ford Transit kisteherautó.   Az IFA tehergépkocsi  helyett  beszerzésre került  egy traktor és
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pótkocsi, mezőgazdasági munkára és télen hótolásra is használni fogja az önkormányzat.  A
közfoglalkoztatási  pályázat  keretében  és  az  önkormányzati  tartalék  terhére  megvásárlásra
került    egy  Citroen  Jumper  kisteherautó.  Beszerzésre  kerültek  továbbá  Mobil  WC-k  a
mezőgazdasági munkát végzők részére.

Ráki  István képviselő-testületi  tag: lakossági  észrevételt  tolmácsolt:  a  járdán közlekedő
emberek nehezményezik, hogy az ingatlanok tulajdonosai nem tartják rendbe a kerítés mentén
és útpadkáig terjedő sávot; gallyak és faágak  hajlanak a járdára, nehezítve a közlekedést.

Marcsikné  Orosz  Emese  jegyző: konkrét  bejelentés  alapján  megteszik  a  szükséges
intézkedéseket.  Kérte a lakosságot,  hogy amennyiben hasonló jellegű probléma van, azt  a
Polgármesteri Hivatalban jelezzék. 

Szilágyi  László  polgármester: azokat  az  ingatlantulajdonosokat,  akik  az  ingatlan
határvonalától,  az  út  padkáig  terjedő  területsávon  nem  tartják  tisztán,  elhanyagolják;
felszólítják a rendbetételre.

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

Kmf.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

   Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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