
20/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli  képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. november 07-én 915  órakor  kezdődött.

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

Az  ülésről  távolmaradását  jelezte  Brünner  István   alpolgármester,  Dr.  Majoros  Géza  és
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok.

Az ülésre  meghívót  kapott: Csöbör  Katalin  országgyűlési  képviselő,  Nagyné  Tóth  Zita
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai
Gondozási  Központ  vezető,  Lengyel-Béres  Klára  Alsózsolcai  Közösségi  Ház és  Könyvtár
megbízott vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai  2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk
Alsózsolcai  Városüzemeltetés  vezető,   Horváth  Henrik  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat
elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a
képviselő-testület  bizottságainak  külsős  tagjai,  Mácsai  Mónika  Melinda  pénzügyi
csoportvezető

Meghívottként  jelen  vannak: Oroszné  Verba  Julianna  Alsózsolcai  Gondozási  Központ
vezető, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető

Érdeklődőként jelen van:   - 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: köszöntötte  a  képviselő-testületi  tagokat  és  a  megjelent
meghívott  vendégeket.  Megállapította,  hogy  az  ülés  6  fő  jelenlétével  határozatképes,  azt
megnyitotta. 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek  tárgyalásra.

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./ Költségvetési  előirányzat módosítási és előirányzat átcsoportosítási javaslat, 2016. évi 
     költségvetési rendelet módosítása
     Előadó: polgármester

2./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
     Előadó: polgármester

3./ Szivárvány Vegyeskar pénzügyi támogatás iránti kérelme
     Előadó: polgármester
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4./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezető (igazgató) beosztás
     pályázat útján történő meghirdetése és szakértői bizottság létrehozása
     Előadó: polgármester

5./ A BAZ. Megyei Kormányhivatallal a Miskolci Járási Hivatal működését érintő 
     ingatlanhasználati szerződés  módosítása
     Előadó: polgármester

6./ Hulladékgyűjtő edények megvásárlása
     Előadó: polgármester

7./ Alsózsolcai Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat módosított
     Szakmai programjának elfogadása
     Előadó: polgármester

8./ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16. kódszámú 
     pályázat keretén belül a Herman Ottó Múzeum és az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda Együtt-
     működési megállapodásának támogatása
     Előadó: polgármester

9./ Alsózsolca monográfiája
     Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Költségvetési  előirányzat módosítási és előirányzat átcsoportosítási javaslat, 2016. 
     évi   költségvetési rendelet módosítása

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. 3/a., 3/b., 4., 5., 6.   számú
mellékletei  tartalmazzák.

Szilágyi  László  polgármester: az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a
továbbiakban:  Áht.)  és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  megalkotott
368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Árv.)  szabályozza  a  helyi
önkormányzatok  gazdálkodásával  kapcsolatos  előírásokat.  A  képviselő-testület  az
előirányzat-módosítás  és   előirányzat-átcsoportosítás  átvezetéseként  -  az  első  negyedév
kivételével  -  negyedévenként,  a  döntése  szerinti  időpontokban,  de  legkésőbb  az  éves
költségvetési  beszámoló  elkészítésének  határidejéig,  december  31-i  hatállyal  módosítja  a
költségvetési  rendeletét.   Alsózsolca  Város  Önkormányzat  2016.  évi  előirányzatainak
módosítására  a  beérkezett  többletbevételek  és  a  kiemelt  előirányzatok  közötti
átcsoportosítások miatt  kerül  sor. A napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztésekről  tárgyalt  a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről  és  egyhangúlag  elfogadásra  javasolták  az  előirányzat  módosítást,  az
előirányzat átcsoportosítást és a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.

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

A testület  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
175/2016. (XI.07.) Kt. határozata a 2016. évi költségvetés
előirányzatainak módosításáról 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete
elfogadja  a  2016.  évi  költségvetés  előirányzatainak
módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Az  előirányzat  módosítást  a  jegyzőkönyv  3/a.  számú
melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester
            Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosításról.

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
176/2016. (XI.07.) Kt. határozata a 2016. évi költségvetés
előirányzatának átcsoportosításáról 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
döntött,  hogy  elfogadja  a  2016.  évi  költségvetés
előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt
tartalommal.

Az  előirányzat  átcsoportosítást  a  jegyzőkönyv  3/b.  számú
melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester
            Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy szavazzanak a 2016. évi  költségvetésről  szóló
1/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv  5..  számú melléklete tartalmazza.

Alsózsolca Város Képviselő-testület 6  igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016.
(XI.08.) önkormányzati rendeletet
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Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv  6.  számú melléklete tartalmazza.
2./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket a jegyzőkönyv 7., 8. és 9. számú mellékletei
tartalmazzák.

Szilágyi László polgármester: megköszönte jegyző asszony és munkatársainak a munkát. A
rendeletek  szerkesztése,  jogszabály szerinti  előkészítése  és a helyi  sajátosságok rendeletbe
történő  beillesztése  sok  időt  vesz  igénybe;  igyekeznek  nagy  odafigyeléssel  és  pontosan
dolgozni.  A  szociális  ellátásokról  szóló  jelenleg  hatályos  önkormányzati  rendelet
felülvizsgálata szükségessé vált, mind jogszabályszerkesztési, mind tartalmi szempontból. Az
önkormányzat  bevételeivel  önállóan  gazdálkodik,  az  önként  vállalt  és  kötelező  feladatai
ellátásáról  költségvetési  rendelete  alapján  gondoskodik.  Ezek  figyelembevételével  került
előkészítésre  a  rendelettervezet.  Új  ellátásként  bevezetésre  kerülne  az  egyszeri
gyógyszertámogatás és a szépkorúak támogatása 2017. január 1. hatállyal. A rendelet-tervezet
szerint  a települési  támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként  kerül meghatározásra,
hogy a kérelmező lakókörnyezete rendezett legyen. A tervezet a hatályos rendelethez képest
kedvezőbb feltételeket  állapít  meg egyes  szociális  ellátások tekintetében. Az egy főre jutó
havi  nettó  jövedelemhatár  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének
alapulvételével  kerül  továbbra  is  meghatározásra.   A  temetési  támogatás   és  a
gyógyszertámogatás  esetében  a  nettó  jövedelemhatár  megállapításánál  az   öregségi
nyugdíjminimumot  alapul  véve  temetési  támogatásnál  családosok  esetében  500  %-ot,
egyedülálló esetében 600 %-ot - a gyógyszertámogatásnál a családosok esetében 300 %-ot -
egyedülélő  esetében  400  %-ot  kell  figyelembe  venni.  Alsózsolcán  a  helyben  szokásos
legalacsonyabb  temetési  költség  200.000,-  Ft-ba  kerülne  meghatározásra  és  a  temetési
támogatás  a legalacsonyabb temetési  költség 15 %-ánál,  vagyis  30.000,-  Ft-nál nem lehet
kevesebb.  A  köztemetéssel  kapcsolatosan  elmondta,  hogy  a   polgármester  átruházott
hatáskörben  gondoskodik  az  elhunyt  személy  közköltségen  való  eltemettetéséről  és az
eltemetésre kötelezett  személy kérelmére a köztemetés költségeinek megtérítését legfeljebb
12  havi  részletben  engedélyezheti.   A  rendelet  tervezetben  a  településen  élő,  időskorú
lakosság támogatására is nagy figyelmet fordítottak: az időskorúak egyszeri támogatásával és
a  szépkorúak  támogatásával.  Mindkét  esetben  kérelemre  nyújtható  évi  egyszeri  pénzbeli
ellátásról  van  szó,  melyek  jövedelemhatára  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének  tízszerese.  Alsózsolcai  időskorú  lakossága  tiszteletet  érdemel,  a  hosszú  élet
munkáját és eredményeit ezzel a támogatás 2017. január 01. napjával történő  bevezetésével
szeretnék  megköszönni.  A  szépkorúak  jubileumi  köszöntését   a  Kormány  is  támogatja;
azokat  a  90.,  95,  100  életévüket  betöltött  magyar  állampolgárokat,  akik  Magyarországon
laknak  a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon keresztül oklevéllel és anyagi  juttatással köszöntik.
Külön  fejezet  foglalkozik  a  szociális  alapszolgáltatásokkal,  a  hatályos  rendelkezésekhez
képest változatlan tartalommal az alábbiak szerint: a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres
házi  segítségnyújtást  és  a  támogató  szolgáltatást  az  önkormányzat  Onga  és  Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján biztosítja. A családsegítés feladatait
az  Alsózsolcai  Gondozási  Központ  szervezeti  egységén  belül  működő  Családsegítő-és
Gyermekjóléti  Szolgálat  látja  el.   A  nappali  ellátást  az  önkormányzat  az  Alsózsolcai
Gondozási  Központon  keresztül  biztosítja,  igény  szerint  megszervezi  az  ellátottak
étkeztetését. A demens betegek nappali ellátását az idősek nappali ellátása részeként szervezi
meg  az  önkormányzat. A  szociálpolitikai  kerekasztalra  és  annak  feladataira  vonatkozó
rendelkezések továbbra is a rendelet részét képeznék. A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a
polgármester,  a  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  Foglalkozó  Bizottság  elnöke,  az
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Alsózsolcai  Gondozási  Központ  vezetője,  a  Családsegítő-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
családgondozója és az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzatának elnöke.  A
rendelet-tervezet  társadalmi egyeztetés céljából az önkormányzat honlapján megjelenítésre
került.  A rendelet-tervezetről tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Szociális
és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság is.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a szociális ellátásokról szóló helyi  rendelet 2005. évben
készült, azóta, amennyiben szükséges volt módosították. A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások rendszere 2013. évtől jelentős mértékben átalakult.  A szociális  ellátásokról szóló
törvény  alapján  a  települési   önkormányzatok  maguk  határozhatják  meg  a  települési
támogatás  keretében  nyújtott  ellátások  formáit,  jogosultsági  feltételeit,  valamint  önállóan
dönthetnek  az  ellátások  megállapításának,  kifizetésének  és  folyósításának  szabályairól.
Polgármester  úr  említette   az  időskorúak  egyszeri  támogatását,  amennyiben  a  testület
elfogadja  a  rendeletet;  a  polgármesteri  hivatal  dolgozói  elkezdik  a  tájékoztató  és  a
kérelemnyomtatványok  kipostázását.  Ebben  a  támogatásban   a  településünkön  élő,    62.
életévet betöltött  személy részesülhet. A jövedelemhatár összegét megemelték  az  öregségi
nyugdíj  mindenkor  legkisebb  összegének  tízszeresére  azért,  hogy  minélt  több  időskorú
részesülhessen  a  támogatásban.  A  2017.  január  01.  napjától  hatályba  lépő  szépkorúak
támogatására 30.000,- Ft-ot javasoltak megállapítani és ez jövőre 126 főt érintene. A szociális
ellátásokról szóló rendelet-tervezetben igyekeztek a támogatások megállapításánál figyelembe
venni,  hogy  Alsózsolca  lakosságának  minél  szélesebb  rétegét  támogassák:  rendkívüli
települési  támogatás,  gyermekvédelmi  támogatás,  temetési  támogatás,  egyszeri
gyógyszertámogatás, időskorúak egyszeri és szépkorúak támogatása. A települési támogatásra
való jogosultság feltételeként  meghatározásra került, hogy a kérelmező lakókörnyezete rendezett
legyen.

Demkó  Dóra  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  9  óra  30  perckor  elhagyta  az
üléstermet.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  a  szociális  ellátásokról  szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról.

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

A rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv  8..  számú melléklete tartalmazza.

Alsózsolca Város Képviselő-testület 6  igen szavazattal elfogadta az önkormányzat szociális
ellátásokról szóló  9/2016. (XI.08.) önkormányzati rendeletet.

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv  9.  számú melléklete tartalmazza.

3./ Szivárvány Vegyeskar pénzügyi támogatás iránti kérelme

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
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Szilágyi  László  polgármester: a  Szivárvány Vegyeskar  a  3017-7/2016.  számú szerződés
alapján,  mint  önszerveződő  közösség  2016.  évben  már  részesült  200.000,-  Ft  összegű
pénzügyi támogatásban, melyet már teljes összegben felhasználtak.  A vegyeskar sikeresen
bejutott  a  VI.  Országos  Népek  Tánca,  Népek  Zenéje  vetélkedő  középdöntőjébe,  mely
Kaposváron kerül megrendezésre decemberben. Annak érdekében, hogy az országos verseny
középdöntőjében  részt  tudjanak  venni,   kérelmet  nyújtottak  be  -  130.000,-  Ft  összegű
támogatást igényelve költségeik fedezésére. A támogatások rendjéről szóló helyi rendeletünk
értelmében erre lehetőség van, a 2016. évi támogatásra a költségvetésben még 150.000,- Ft
rendelkezésre  áll,  ezért  javasolja  a  Szivárvány  Vegyeskar  130.000,-  Ft-os  támogatás
odaítélését,  hiszen  a  település  jó  hírnevét  viszik  tovább.  A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési
Bizottság tárgyalt a támogatás odaítéléséről.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatta a Szivárvány Vegyeskar kérelmének támogatását.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Szivárvány Vegyeskar
részére  az  előterjesztésben  megfogalmazott  költségeik  fedezésére  130.000,-  Ft  támogatást
biztosítsanak.

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testületének  177/2016. (XI. 07.) Kt. határozata
a Szivárvány Vegyeskar 2016. évi támoga-
tásáról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testü-
lete  úgy döntött,  hogy a  Szivárvány Vegyeskar
részére 130.000,- Ft összegű támogatást nyújt az
önszerveződő  közösségek  támogatásának
keretéből,  melyet  az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár költségvetése  keretén  belül
használhat fel.

A  képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:     polgármester
Határidő: 2016. december 31.

4./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezető (igazgató) beosztás
     pályázat útján történő meghirdetése és szakértői bizottság létrehozása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
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 Szilágyi  László  polgármester: az  Alsózsolcai  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  jelenlegi
intézményvezetője megbízott vezetőként   látja el feladatait. A helyi önkormányzati kulturális
intézmények  közalkalmazottainak  jogviszonyával  kapcsolatos  főbb  szabályozást  a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
a  közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott  közalkalmazottak  jogviszonyával  összefüggő
egyes  kérdések rendezéséről  szóló 150/1992.  (XI.  20.)  Kormányrendelet   tartalmazza. Az
említett jogszabályok előírják, hogy  a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni  a
megbízási jogkör gyakorlójának. A jogszabályok előírják, hogy a pályázati felhívásban mit
kell  kötelezően megjelölni,  illetve a pályázati  felhívásnak mit  kell  tartalmaznia.  A vezetői
megbízás  legfeljebb öt  év  határozott  időre  szól  és  a  pályázót  a  pályázati  határidő  lejártát
követő 21 napon  belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait  érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja  meg,  melynek  nem lehet  tagja  -  a  helyi  önkormányzati  képviselő-testület  tagja
kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A pályázatokat a benyújtási határidőt
követően  30 napon belül  kell  elbírálni.  A megbízási  jogkör  gyakorlója  a  bizottság  írásba
foglalt  véleményét  mérlegelve  dönt  a  vezetői  megbízásról.  A bizottság  tagjainak  javasolt
személyek:  az  Ifjúsági  Kulturális  és  Sport  bizottság  tagjai,  továbbá  Kary  József
közművelődési szakértő. A pályázatra jelentkezőket ez a szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatná meg és véleményezné a pályázatokat, illetve  tesz javaslatot a vezető személyére.  A
napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztésről  tárgyalt  az  Ifjúsági,  Kulturális  és  Sport
Bizottság.

Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a
pályázat  kiírását  és  a  pályázatok  véleményezésére  a  szakértelemmel  rendelkező  bizottság
kijelölését.

Szilágyi  László polgármester: kérte,  hogy szavazzanak az Alsózsolcai  Közösségi Ház és
Könyvtár magasabb vezetői pályázati eljárás megindításáról.

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testületének 178/2016. (XI.07) Kt. határozata az 
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb 
vezető (igazgatói) beosztás pályázati eljárásának 
megindításáról 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a közalkalmazottak jogállásáról 

                                                             szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az 
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb 

                                                             vezetői (igazgatói) állásának betöltésére pályázatot 
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                                                             hirdet a határozat mellékletét képező pályázati felhívás 
alapján. 

                                                   A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 11/a.  számú 

                                                  melléklete.

                                          Felelős:     polgármester    
  Határidő: azonnal 

Szilágyi  László polgármester: kérte,  hogy szavazzanak az Alsózsolcai  Közösségi Ház és
Könyvtár  magasabb vezetői  állásának betöltésére beérkezett  a pályázatok véleményezésére
szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról.

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testületének 179/2016. (XI.07) Kt. határozata az 
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb 
vezető (igazgatói) álláshelyre beérkezett pályáza-

tok véleményezésére szakértői bizottság létre-
hozásáról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az   
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb 
vezetői (igazgatói) állásának betöltésére pályázók    

                                                           meghallgatására, illetve a pályázatok véleményezésére 
szakértelemmel rendelkező bizottságot 
hoz létre.

                                                           A bizottság tagjai:   
                                                           - Ifjúsági Kulturális és Sport bizottság  tagjai,     
                                                           - Kary József közművelődési szakértő.

Felelős:     polgármester    
Határidő: azonnal 

Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester 9 óra 40 perckor elfoglalta helyét az
ülésteremben.

5./ A BAZ. Megyei Kormányhivatallal a Miskolci Járási Hivatal működését érintő 
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     ingatlanhasználati szerződés  módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: az önkormányzat 2013. január 1. napjától a Miskolci Járási
Hivatal  részére  ingyenes  használat  jogcímén  a  polgármesteri  hivatal  székhelyéül  szolgáló
ingatlanban kizárólagos használatra a hivatalban található két irodahelyiséget adott át. 2016.
november  hónaptól  összevont  ügyintézést  kívánnak  megvalósítani,   12-13  munkatársuk
részvételével, a helyszín Alsózsolca lenne.  A feladatellátás helyéül a Polgármesteri Hivatal
mellett található  önálló épület szolgálhatna. Alsózsolca lakossága jó helyzetben lenne, hiszen
az  ügyfeleknek  közvetlenül  rendelkezésükre  állnának  a  Járási  Hivatal  ügyintézői.  Az
épületben jelenleg iratok vannak; a helyiségek kiürítéséről gondoskodni kell, természetesen a
rezsiköltségeket  a  Kormányhivatal  megtéríti.  A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság
tárgyalt az előterjesztésről

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatta  a  Miskolci  Járási  Hivatal  működését  érintő  ingatlanhasználati  szerződés
módosítását. 

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testületet,   hogy  szavazzanak  arról,   hogy  az
önkormányzat   a BAZ. Megyei  Kormányhivatallal  a Miskolci Járási Hivatal  kialakításáról
szóló ingatlanhasználat módosításáról megállapodást kössenek.

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testületének  180/2016. (XI.07.) Kt. határozata
a BAZ. Megyei Kormányhivatallal kötött 
ingatlanhasználati  megállapodás módosítá- 
sáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-
testülete  hozzájárul  a  BAZ.  Megyei
Kormányhivatallal kötött Miskolci Járási Hivatal
kialakításáról  szóló  ingatlanhasználati
megállapodás módosításához.

                                                 A  képviselő-testület felhatalmazza a polgár- 
                                                 mestert a szerződés módosításával kapcsolatos

                                                                        szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Hulladékgyűjtő edények megvásárlása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
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Szilágyi  László  polgármester: egyeztetések  folytak  az  NHSZ  Miskolc  Kft-vel,  mint
hulladékgazdálkodási  tevékenységet  végző közszolgáltatóval,  hogy a   korábban a  jogelőd cég,  az
RWE  Umwelt  Miskolc  Kft.  tulajdonát  képező,  a  lakosság  által  használt  hulladékgyűjtő  edények
sorsával  kapcsolatosan.  Alsózsolcán a kukák nem pályázat  útján kerültek a lakosokhoz,  hanem az
AWE  Miskolc  Kft   tulajdonát  képezték.  Három  lehetőséget  ajánlott  fel  a  cég:  a  lakosok
visszaszolgáltatják a kukákat a közszolgáltatónak – vagy megvásárolják; második lehetőség a lakosok
megtartják a hulladékgyűjtő edényeket  és bérleti díjat fizetnek utána; illetve a harmadik lehetőség,
hogy az önkormányzat  az edényeket  megvásárolja.  A képviselő-testület  korábban már  támogatta a
kukák önkormányzati  költségen történő megvásárlását  a  lakosság  érdekeit  figyelembe  véve  és  az
NHSZ Miskolc Kft. által felajánlott  1.000,- Ft + ÁFA vételáron megvásárolnák az edényeket, amely a
nyilvántartásaink szerint 1.652 darab. Az önkormányzat költségvetéséből az edények megvételének
összegét 2.098.040,- Ft összegben biztosítja; a lakosság részére pedig térítésmentesen átadhatnák. A
hulladékgyűjtő  edényeket,  mint  kisértékű  tárgyi  eszközöket  vásárolná  meg  az  önkormányzat.  A
kisértékű tárgyi  eszköz értéke terv szerinti  érékcsökkenésként egy összegben elszámolható és nem
kerülne értékkel az önkormányzat  vagyonába. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt  az
edények önkormányzat által történő megvásárlásáról.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatta a hulladékgyűjtő edények egyösszegben történő megvásárlását az előterjesztésben
foglaltak szerint.

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testületet,   hogy  szavazzanak  arról,   hogy  az
önkormányzat  1.000,-Ft  + ÁFA/darab  összegben megvásárolja  a  1652 darab  kukát  és  ezt
követően a lakosság tulajdonába kerülnének a hulladékgyűjtő edények,  térítésmentesen.

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-tes-
testületének   181/2016.  (XI.  07.)  Kt.  határozata  
az NHSZ Miskolc Kft. tulajdonát képező hulladék-

             gyűjtő edények megvásárlásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete
             támogatja az NHSZ Miskolc Kft. tulajdonát képező,
            de az alsózsolcai lakosok birtokában lévő 1652 darab

                                                                             hulladékgyűjtő edényeknek a költségvetési tartalék 
                                                                             terhére, önkormányzat által egyösszegben  történő 
                                                                             megvásárlását 1.000,- Ft + ÁFA/darab összegben. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert
             az adásvétel előkészítésére, valamint a hulladékgyűjtő

                                                                             edények lakosság részére történő térítésmentes 
                                                                             átadásának lebonyolítására.

                         
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

7./ Alsózsolcai Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat módosított
     Szakmai programjának elfogadása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14.   és 14/a. számú mellékletét képezi.
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Szilágyi László polgármester: felkérte az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetőjét, hogy
amennyiben van az előterjesztéshez kapcsolódóan megjegyzése – tegye meg.

Oroszné  Verba  Julianna a  Gondozási  Központ  vezetője: júniusban a  B-A-Z.  Megyei
Kormányhivatal ellenőrzést indított intézményükben. 2016. februárjában, a családsegítő- és
gyermekjóléti szolgáltatások egyesítése kapcsán ugyanezen szakértő megfelelőnek találta a
szolgáltatás  működésének  engedélyezéséhez  a  Szakmai  Programot,   most  módosításokat
kért. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben tett javaslatok alapján a konkrét helyi sajátosságokkal
Pl:  jogi  tanácsadás,  pszichológiai  tanácsadás  időpontja,  gyakorisága.  A  gyermekjóléti
szolgálat  által  szervezett  foglalkozásokkal  egészítették  ki  a  szakmai  programot,  valamint
szerkezetbeli  változtatásokat  hajtottak  végre,  amely  azonban nem befolyásolja  a  tartalmi
munkát.

Szilágyi László polgármester: a településen a születési számadatokat ismertette, mely eddig
nem szerepelt a programban: 2010. évben  68, 2011. évben 64, 2012. évben 58, 2013. évben
78 és 2014. évben 88 gyermek született. A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság tárgyalt a Program módosításának elfogadásáról.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatta a Szakmai Program módosításának elfogadását. 

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének 182/2016. (XI.07.)  Kt.  határozata
az Alsózsolcai  Gondozási  Központ Család- és
Gyermekjóléti  Szolgálat  módosított  Szakmai
Programjának elfogadásáról

Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadja az
Alsózsolcai  Gondozási  Központ  Család-  és
Gyermekjóléti  Szolgálat  módosított  Szakmai
Programját. 

Az  elfogadott  módosított  Szakmai  programot  a
jegyzőkönyv  14/a. számú  melléklete tartalmazza.

                                                                      Felelős: polgármester, Alsózsolcai Gondozási 
                                                                                    Központ vezetője
                                                                      Határidő: azonnal

8./ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16. kódszámú 
     pályázat keretén belül a Herman Ottó Múzeum és az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda Együtt-
     működési megállapodásának támogatása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.

11

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161107/15.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161107/14a.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161107/14a.pdf


Szilágyi  László  polgármester: a  Heman  Ottó  Múzeum  együttműködési  megállapodás
kötésének lehetőségét  ajánlotta fel az Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda  részére az Emberi Erőforrás
Fejlesztési  Operatív  Program  3,3,2-16  számú  Kulturális  intézmények  a  köznevelés
eredményességéért című felhívásra benyújtandó „Tárzsongás” című pályázat vonatkozásában.
A pályázat  keretében félévente  3 alkalommal,  alkalmanként  15 fő résztvevővel  terveznek
komplex foglalkozásokat. Az együttműködő intézményből bevonandó hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 9x15 fő=135 fő. A megállapodás nem lép
hatályba, amennyiben   a  pályázat nem kerül támogatásra. Jó dolog, hogy a múzeum a mi
óvodánknak ajánlotta fel az együttműködést, mert a hátrányos helyzetű gyerekeknek ez egy
nagy lehetőség,  hogy ilyen jellegű programban részt vehetnének.  Anyagi vonzata nincs a
pályázatban  történő  részvételnek.  Az  Ifjúsági,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  tárgyalt  az
előterjesztésről.

Szabó László az Ifjúsági,    Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság támogatja a
pályázat megnyerése esetén a Herman Ottó Múzeum és az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda közötti
megállapodás megkötését.
Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  képviselő-testület  támogatását,  hogy  a  Kulturális
Intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat keretén belül a Herman Ottó Múzeum
és az Alsózsolcai 2. sz. óvoda együttműködési megállapodását támogassák.

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

A testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  183/2016.  (XI.07.)  Kt.  határozata  az
Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda „Kulturális  intézmények a
köznevelés  eredményességéért  című  felhívására
benyújtandó EFOP 3.3.2-16 számú pályázatban való
társintézménykénti részvételének támogatása

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  képviselő-testü-
lete  úgy  döntött,  hogy  támogatja  a  Herman  Ottó
Múzeum  által  felajánlott   „Kulturális  intézmények  a
köznevelés  eredményességéért  című  felhívására
benyújtandó  EFOP  3.3.2-16  számú  pályázatban  az
Alsózsolcai  2.  sz.  Óvoda   társintézményként  történő
részvételét.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  az  intézmény
vezetőjét a megállapodás megkötésére.
 
Felelős:     Alsózsolcai 2. sz. Óvoda  vezető

      Határidő: azonnal

9./ Alsózsolca monográfiája

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.
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Szilágyi  László polgármester: a képviselő-testület   a 131/2016. (VII.14.)  Kt.  határozattal
már döntött  Alsózsolca monográfiájának elkészítéséről.  A monográfia elkészítésével Bodnár
Tamást bízták meg és döntöttek az elkészítés előrelátható összegéről is, a kézirat  elkészítése
3.000.000,-  Ft-ba kerül  és  ennek az  összegnek a  fedezetét  a  költségvetés  tartalék  kerete
terhére biztosították.   Bodnár Tamás részéről megkeresés érkezett,  melyben  kérte, hogy a
monográfia  elkészítés  díjáról  szóló számlát  a társszerző  Kiss József egyéni  vállalkozó (a
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Levéltár  levéltárosa)  állíthassa  ki,  mert  ő  nem  jogosult
számla kiállítására. Tájékoztatásként elmondta, hogy előre láthatólag 3 részletben tervezik a
kéziratért a kifizetést. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag 
támogatta, hogy  az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön Alsózsolca monográfiájának 
kéziratának számlázása, kifizetése.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy   az  Alsózsolca
monográfia  kéziratának  elkészítéséért  Bodnár  Tamás  társszerzője  Kiss  József  vállalkozó
állítson ki számlát.

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

A testület  5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2016.  (XI.07.)  Kt.  határozata  Alsózsolca
monográfiájáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  131/2016.  (VII.14.)  Kt  határozata
alapján Bodnár Tamás társszerzője Kiss József  vállalkozó
állítson  ki  számlát  az  Alsózsolca  monográfia  kiadvány
előkészítő és elvégzett munkájáért.

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a
szükséges  intézkedéseket  a döntésnek megfelelően  tegye
meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: tájékoztatást  adott  arról,  hogy a  Sajón túli  önkormányzati
terület gazos, bokros, fás részét  a közfoglalkoztatottak kiirtották, viszont a gyökérzet benne
maradt  a  földben.  Amennyiben  a  területet  termőfölddé  szeretnék   tenni,  a  gyökérzetek
eltávolítására  olyan  nagy teljesítményű  gépekre  lenne  szükség,  amellyel  az önkormányzat
nem rendelkezik.  Két cégtől kértek árajánlatot olyan nagy teljesítményű gépek bérbevételére,
mellyel  a  feladat  megoldható  lenne.  Véleményt  és  javaslatot  kért   a  szóban forgó terület
megművelésével  kapcsolatosan.  Amennyiben  azt  szeretnék,  hogy  ezt  a  területet  termővé
változtassák  lehet,  hogy  nagyon  sokba  kerülne,  kérdéses,  hogy   a  munkálatok  költsége
mikorra térülne meg a művelés után.
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A képviselő-testület tagjai beszélgettek a terület műveléséről, arról hogy az önkormányzatnak
is jár-e az állami földtámogatás. 

Szilágyi  László polgármester: ezen a testületi  ülésen nem kell  dönteniük arról,  hogy mi
legyen a Sajón túli területükkel, de a jövőre nézve el kell gondolkodniuk, hogy mi legyen a
területtel. Ha művelhetővé teszik a földet  és sokat költenek rá, felvállalják azt a kockázatot,
hogy sokára  térülhet meg a befektetésük. Ha a földet művelhetővé teszik olyan terméket kell
termeszteni, melyet majd pénzzé lehet tenni. Véleménye szerint szakember bevonásával kell
majd dönteniük. Azzal a lehetőséggel is kell számolni, ha a területet nem művelik, akkor a
terület gyommentesítésére szólítják fel az önkormányzatot, illetve büntetést is kiszabhatnak. 

Ráki István képviselő-testületi  tag: régen ezt a területet  művelték.  A  testületnek el kell
döntenie, hogy most a művelésért, vagy esetlen a gondozatlan, gazos, elhanyagolt területért
kiszabott bírságért fizetnek. 

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a közmunkásokkal kapcsolatos problémákról, a nehezen
tolerálható munkavégzésről, a sok fegyelmezésről és figyelmeztetésről beszélt.

Szilágyi  László  polgármester: örömmel  tájékoztatta  a  testületet,  hogy   „Emlékszoba  és
kiállító helység kialakítása Alsózsolcán, az 1956-os forradalom emlékére” című, KKETTKK-
56P-02-0319 azonosító számú pályázatot az Emlékbizottság támogatásra érdemesnek ítélte, a
megvalósításhoz 4.794.250,- Ft összegű támogatást ítélt meg.  A pályázatot Demjén Sándor
segítségével nyújtották be. A sikeres pályázatban megjelölt célok megvalósítását ezek után
elkezdhetik. 

Dr.  Mádai  Ákos  képviselő-testületi  tag: meghívót  kaptak  Alsózsolca  Sport-története
fotókiállításra, melyet Farkas Ferenc munkája alapján állítottak ki. Kérte, hogy lehetőséghez
mérten minél többen tegyék tiszteletüket. 

Szabó László képviselő-testületi tag: érdeklődött az Alsózsolca, Kossuth Lajos 108. szám
alatti - játszótér kialakítására tervezett - ingatlan vásárlása ügyében milyen lépések történtek.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Balog Ferenc és Balog Ferencné  képviseletében
eljárva  elküldte  a  visszavásárlási  jog  gyakorlására  vonatkozó  nyilatkozatokat  a  Nemzeti
Eszközkezelő felé.  Az Eszközkezelő jogtanácsosával egyeztetve azt a tájékoztatást   kapta,
hogy részére a  héten megküldik a  számlát  a visszavásárlási  jog ellenértékéről.  A számla
megérkezését  követően  előszerződést  kellene  kötni  Balogékkal  a  Kossuth  úti  ingatlanra,
valamint letétbe kellene helyezni az összeget, ahonnan továbbutalásra kerül az Eszközkezelő
felé a visszavásárlási jog ellenértéke. A pénz átutalását követően az Eszközkezelő kiadja a
tulajdonjog  bejegyzési  engedélyét,  mely  alapján  kérni  fogja  Balogék  tulajdonjogának
bejegyzését a Földhivatalnál. A bejegyzést követően meg lehet kötni a végleges adásvételi
szerződést,  amely  alapján  kérni  fogja  az  Önkormányzat  tulajdonjogának  bejegyzését.
Várhatóan 2017. januárjára lezárható az ingatlanvásárlás ügye.

Szilágyi  László  polgármester: tájékoztatta  a  jelenlévőket  az  Alsózsolcai  Pedagógiai
Napokról,  mely  2016. november 10-11. napján kerül megrendezésre a Közösségi Ház és
Könyvtár  szervezésében.   Kérte  a  jelenlévőket,  hogy  amennyiben  idejük  engedi  a
rendezvényen vegyenek részt. November 10-én, csütörtökön lesz Alsózsolca Sprottörténete
fotókon  1924-2000-ig  című  kiállítás  megnyitója,  melyet  Dr.  Mádai  Ákos  is  említett.  A
kiállítást  Farkas  Ferenc  nyugalmazott  iskolaigazgató  és  helytörténet  kutató  anyagából
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állították össze az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai. Ezt követően kerül
sor a képviselő-testület  döntése alapján az „Alsózsolcai Közszolgálatért” kitüntetés  átadási
ünnepségre. A további programok a pedagógusokat érintik, részükre szervezték.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli  ülést  10
óra 05  perckor bezárta.

               Szilágyi László                                                         Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                           jegyző 

  Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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