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21/2016. sz. jegyzőkönyv 

 

Készült:  az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében megtartott munkaterv 

szerinti  képviselő-testületi ülésről, mely 2016. november 17-én 17 óra 00 perckor  kezdődött. 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Kurucz Attiláné, 

Dr. Mádai Ákos, Fodor Ákos,  Szabó László és Ráki István  képviselő-testületi tagok (a 

jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Az ülésről távolmaradását jelentette be  Zsiros Sándor Józsefné és Dr. Majoros 

Gézaképviselő-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 

 

Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai  2. sz. Óvoda vezető 

 

Érdeklődőként jelen van:3 fő  

 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat  és a megjelenteket. 

Külön tisztelettel köszöntötte mindazokat az érdeklődőket, akik a helyszínen, illetve a tv 

képernyők előtt követik figyelemmel Alsózsolca város önkormányzat képviselő-testületének 

munkáját.   Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek  tárgyalásra. 

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./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: polgármester 

 

2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2017. évre  

Előadó: jegyző 

 

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 

Előadó: jegyző 
 

4./ A  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó:jegyző 
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5./ Alsózsolca Helyi Építési Szabályzatának jogharmonizációs kérdéseiről 

Előadó: polgármester 

 

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

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: A képviselő-testület a 151/2016. (IX.08) Kt. határozatával döntött a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról. A polgármester a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a csatlakozási nyilatkozatot 

határidőben elküldte. A képviselő-testület a 158/2016. (IX.27.) Kt. határozatában döntött a  

2016. évben benyújtandó gördülő fejlesztési tervről. A polgármester felhatalmazás kapott az 

önkormányzat képviseletében a szükséges intézkedések megtételére. A határozatban foglaltak 

szerint Alsózsolca Város Polgármestere határidőben felhatalmazta a Borsodvíz Zrt-t, hogy a 

gördülő fejlesztési tervet az MEKH részére benyújtsa.Kérte, hogy fogadják el a jelentést a 

lejárt határidejű határozatokról. 

 

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

 

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 7 igen szavazattal 

jóváhagyólag tudomásul vette. 
 

2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2017. évre  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3.   számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: felkérte jegyző asszonyt, hogy a napirendi ponthoz 

kapcsolódóan tartsa meg tájékoztatóját. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezésessel 

kapcsolatos feladatokat. A helyi adók rendszere a települési önkormányzat számára 

lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi 

adópolitika kialakítására.  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 01. 

napjától módosul. Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozó változás  arra irányul, 

hogy a rendeleti adószabályok összességében jusson érvényre a helyi sajátosságok, az 

önkormányzat gazdálkodási követelményei és az adóalanyok teherviselő képessége közti 

kényes egyensúly. Rögzítésre került, hogy e szempontokat nem csak a mérték-

megállapításnál, hanem az adórendeleti tényállások mindegyikének megállapítása során 

kötelező figyelembe venni. A módosító rendelkezés első alkalommal a 2017. január 1-jén 

hatályban lévő adórendeleti szabályokra kell alkalmazni, ezért felül kell vizsgálni  az 

önkormányzat  helyi adórendeletét, hogy a jogszabályi követelményeknek megfeleljen. Szólt 

arról, hogy a képviselő-testület  vagyoni típusú adók, kommunális jellegű adók és helyi 
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iparűzési adó bevezetésére jogosult. A képviselő-testület a helyi adók közül az építményadót 

és helyi iparűzési adót vezette be. A BAZ. Megyei  Kormányhivatal 2015. évben  elrendelte 

az önkormányzatok helyi adó rendeleteinek a felülvizsgálatát, melynek értelmében a testület  

megalkotta az építményadóról szóló 9/2015. (IX.04.) önkormányzati rendeletét, valamint a 

talajterhelési díjról szóló 10/2015. (IX.04.) önkormányzati rendeletét. Ismertette az 

építményadó adómaximumának kiszámítás módját, mely szerint  az adómaximum 2017. 

január 1-jétől 1846.6 Ft/m
2
 értékben került meghatározásra. Alsózsolca Város Önkormányzat 

területén az építményadó mértéke: 1.050, - Ft/ m
2
/év.Adómentességet állapított meg a 

képviselő-testület a 9/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében  

belterületen a helyi adókról szóló törvény 13. §-ában meghatározottakon túl a magánszemély 

tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész tekintetében. Az 

önkormányzat illetékességi területén 173 adózót terhelt építményadó fizetési kötelezettség, 

2015. adóévben  122.348.000,- Ft összegű építményadó került befizetésre.  Az önkormányzat 

helyi adó bevételei közül a legnagyobb befizetés a helyi iparűzési adóból keletkezik. 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység.  Az adó mértéke, állandó jellegű tevékenység esetében  2 %, 

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében naptári naponként 5.000 forint.Az 

önkormányzat illetékességi területén 2015. évben 366 helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó 

adózó volt,  kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adózók száma 15 volt. 2015. évben 

helyi iparűzési adó vonatkozásában 204.937.000, -Ft került befizetésre. A helyi adók 

vonatkozásában a felülvizsgálat következtében az építményadó tekintetében megvizsgálták az 

építményadó fizetésre kötelezett adóalanyok körét.  Megállapítást nyert, hogy az  

építményadó befizetések 90 %-a  az ipari park területén lévő adóköteles építmények után 

folyik be az adófolyószámlára. Az önkormányzat rendeletében a lakosságot mentesítette az 

építményadó fizetési kötelezettség alól belterületen a lakás és nem lakás céljára szolgáló 

épület és épületrész  esetében figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét. Az iparűzési 

adóbefizetések 2 nagy csoportra bonthatóak. Az egyik csoport befizetései Alsózsolca Város 

Önkormányzatának Ipari Parkjában lévő vállalkozások adóköteles tevékenysége alapján, a 

másik csoport a város területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások adóköteles 

tevékenysége alapján realizálódnak.A helyi adónemek közül a településen a helyi iparűzési 

adó a legnagyobb mértékű, ezért folyamatosan figyelemmel kísérik  a vállalkozások, 

gazdasági társaságok versenyképességét, mivel az iparűzési adófizetési kötelezettségnek 

összhangban kell lennie a vállalkozások gazdasági teljesítőképességével. Az adócsoport 

folyamatosan figyelmet fordít az adóhátralékok és adókintlevőségek következetes 

behajtására.A bevezetett helyi adófajtáknál, az adók mértékénél, az adókedvezményeknél és 

mentességeknél a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási követelményei és az 

adóalanyok teherviselő képessége közti  egyensúly érvényre jut, ezért javasolták az 

előterjesztésben  a helyi adókról szóló rendeletek változatlan tartalmú hatályban tartását. 

 

Szilágyi László polgármester: az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság. Kérte a bizottság  elnökét, hogy ismertesse állásfoglalásukat. 

 

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:a bizottság tárgyalt az 

előterjesztésről és nem javasolták új adónem bevezetését és az iparűzési és építményadó 

adónemeknél nem javasoltak díjemelést. A bizottság egyetértett azzal, hogy az önkormányzat 

helyi adórendeletei megfelelnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. 

napjától hatályos 7. § g) pontjában meghatározott követelményeknek. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a képviselő-testület által megalkotott 

helyi építményadó és iparűzési adó felülvizsgálatáról az előterjesztésben foglaltak szerint. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  7 tagja vett részt. 

 

A testület  7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2016. (XI.17.) Kt. határozata Alsózsolca Város 

Önkormányzatának építményadó és helyi iparűzési adó 

felülvizsgálatáról. 

 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/b. § (1) bekezdésére 

tekintettel felülvizsgálta 

-  Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az építményadóról szóló 9/2015. (IX.04.) önkormányzati 

rendeletét, 

-  Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi iparűzési adóról szóló 7/1997. (III.27.) 

önkormányzati rendeletét, 

és megállapítja, hogy a rendeletek megfelelnek a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától 

hatályos 7. § g) pontjában meghatározott követelményeknek. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester:kérte a testület támogatását, hogy 2017. január 01. napjától 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete ne vezessen be új adónemet és a helyi 

adó mértékén ne változtassanak. 

 

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

 

A testület  7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2016. (XI.17.) Kt. határozata a helyi adók összegének 

változatlanul hagyásáról és új adónemek mellőzéséről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy   

döntött, hogy a helyi iparűzési adó és az építményadó  

mértékét  nem emelik.  

A képviselő-testület úgy határozott, hogy  Alsózsolca  

közigazgatási területén2017. január 01. napjától új adónem  

nem kerül  bevezetésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv  4. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester:felkérte jegyző asszonyt a napirendi pont előadóját, az 

előterjesztés elkészítőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet és a televízió nézőit a 

Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző:Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a 

képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal tevékenységéről.Tavaly is tájékoztatták a 

testületet a hivatal munkájáról és most az azóta bekövetkezett változásokról és tényekről 

számolt be. 2013. óta hatáskör-változások nem történtek, akkor több feladat elkerült a Járási 

Hivatalhoz. Munkatársai széleskörű, komplex, szerteágazó munkát végeznek.A hivatal 

humánerőforrás helyzetéről szólt, a személyi és tárgyi feltételek adottak, a számítógépes 

állomány fejlesztése folyamatos. A köztisztviselők folyamatosan részt vesznek képzéseken, 

hogy minél felkészültebben, a hatályos jogszabályokat ismerve végezzék mindennapi 

feladataikat.A kötelező alapvizsga- illetve szakvizsgakötelezettségüknek is eleget tettek 

munkatársaik. A közfoglalkoztatási feladatokat a hivatal a Városüzemeltetéssel 

együttműködve, összehangolva látja el. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 2016. 

évben 397 fő volt. Közfoglalkoztatás keretén belül végzett munkákat ismertette. Az 

önkormányzat ebben az évben is csatlakozott a „Nyári diákmunka” programhoz, a 

településünkön élő nappali tagozatosdiákokat foglalkoztatták a város öt intézményében. A 

titkársági feladatokat egy középfokú végzettségű ügyintéző és egy jogász képzettségű jogi 

ügyintéző látja el. Szerteágazó feladataik: a polgármester és jegyző levelezésinek intézése, a 

képviselő-testület, annak bizottságainak, valamint a roma nemzetiségi önkormányzat 

működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, az ülések előkészítése, 

lebonyolítása, jegyzőkönyvek megírása, rendelet-tervezetek, határozat tervezetek elkészítése. 

A kolléganők feladata továbbá a Nemzeti Jogszabálytár portálra a jegyzőkönyvek és 

rendeletek feltöltése, illetve a Kormányhivatallal történő adminisztratív kapcsolattartás. 2016. 

október 31. napjáig  19 testületi ülést tartottak, a határozatok száma: 174 és a megalkotott 

rendeletek száma: 7. A pénzügyi csoport az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátásán kívül - költségvetési 

rendelet előkészítését, havi és negyedéves adatszolgáltatások és éves beszámoló,likviditási, 

pénzügyi tervek készítését;könyvelési feladatok, bizonylati rend, számlavezetés, 

készpénzforgalom, vagyongazdálkodás, leltározás, selejtezés,bérgazdálkodás,  

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok, 

valamintbeszámolási és adatszolgáltatási feladatokat látnak el. Az integrált könyvelési 

rendszer – EPER – használatával biztosítják a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, 

utalványozás rendjét, valamint a bizonylati rendre vonatkozó szabályok betartását. A 

bérszámfejtés a KIRA rendszeren  történik. Jövő évtől bevezetésre kerül az ASP informatikai 

rendszer, a 257/2016. Kormányrendelet 4. sz. melléklete tartalmazza azoknak a helyi 

önkormányzatoknak a felsorolását, akik kötelesek  2017. január 01. napjától csatlakozni a 

rendszerhez. Alsózsolca Önkormányzata 2017. október 1-től fog csatlakozni az ASP 

rendszerhez. Munkatársainak egy újabb feladatot jelent majd a rendszer megismerése. Az 

adócsoport legfontosabb feladata: gépjárműadóval, iparűzési adóval, építményadóval, 

talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok. Hatósági bizonyítványok, adóigazolások kiállítása, 

adószámlák pénzforgalmi könyvelése, adatszolgálatások, illetve kapcsolattartás 

társhatóságokkal. Ezek után az adóigazgatási feladatok körében végzett munkákról tartott 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161117/4.pdf
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tájékoztatást. Az adócsoport feladatait tekintve nem egy népszerű csoport, hiszen kiemelt 

feladatuknak tekintik az előirányzott bevételek beszedését, ennek érdekében pedig a 

hátralékok behajtására nagy figyelmet fordítanak. A szociális igazgatási feladatok közül 

beszélt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, melynek célja a gyermekek szociális 

helyzetének alapján a gyermekétkeztetés,  természetben nyújtott támogatás - 2 esetben kaptak 

Erzsébet-utalványt- és egyéb kedvezmény biztosítása.  

A hátrányos, halmozottan hátrányoshelyzet megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapításával egy időben történik. Gyámügyi feladatok a 

Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak, megkeresésükre ebben az évben 27 esetben kaptak 

megkeresést környezettanulmány elkészítésre. A rendkívüli gyermekvédelmi  támogatás 

odaítélése a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság feladata. Támogatásban 

részesíthető azok a gyermekeket eltartó családok, ahol időszakosan létfenntartási gondokkal 

küzdenek, betegség, magas gyógyszerköltség és rendkívüli eset áll fenn. Felnőtt átmeneti 

segély rendkívüli indokolt esetben adható egyszeri segély. A temetési segély a temetési 

költségekhez nyújtható támogatás, mely kérelemre adható a helyi önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy  a Gyermekvédelmi 

törvény rendelkezései alapján a hátrányos helyzetű és a gyermekvédelmi kedvezmény 

részesülő halmozottan hátrányos helyzetű  gyerekek számára biztosítani kell az intézményi 

ingyenes étkeztetést az óvodában és az általános iskolában. A szünidei gyermekétkeztetés 

2016. évben a települési önkormányzatok számára kötelező ellátásként került bevezetésre, 

eddig az önkormányzatok önként vállalt feladatként biztosították a gyermekek részére a 

szünidei étkeztetést. A Bursa Hungarica ösztöndíj-programban évek óta részt vesz az 

önkormányzat. Ebben az évben is támogatják a testület döntése alapján a Bursa Hungarica 

pályázatra benyújtott kérelmezőket, amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban 

foglaltaknak. Az önkormányzati támogatást  5.000,- Ft/hó/fő összegre emelték 

meg.Népességnyilvántartási ügyekről és a címellenőrzési feladatokról is adott tájékoztatást. A 

hivatal további fontos feladati közé tartoznak a hagyatéki ügyek, a kereskedelmi ügyek, 

telepengedélyezési ügyek, állatvédelmi ügyek, gazos és elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos 

bejelentések, termőföld hirdetmények, közterülethasználati engedélyek és talált tárgyak 

kezelése.Anyakönyvi feladatok teljesítéseelektronikus anyakönyvi nyilvántartásban történik 

ennek részei: egyik maga az elektronikus anyakönyv, az apai elismerő nyilatkozatok 

nyilvántartása, az okirat- és  jogosultsági nyilvántartás. Sok esetben történik elektronikus 

megkeresés, adatkérés  társhatóságoktól születés, házasságkötés és elhalálozás 

anyakönyvezéséhez. A lakossági bejelentések nagy része  közvilágítási hibaelhárítással, 

csőtöréssel, szennyvízcsatorna eldugulásával voltak kapcsolatosak. A problémákra a 

Városüzemeltetéssel közösen igyekeznek megoldást találni. A temető üzemeltetését a 

Városüzemeltetés látja el, azonban az üzemeltetéshez kapcsolódó befizetések, elszámolások 

és a sírhelynyilvántartás a hivatalban történik. A temetői nyilvántartáshoz vásároltak egy új 

programot, melyben a kézzel vezetett füzetekből történő nyilvántartást folyamatosan 

felvezetik. Az október 2. napján lezajlott népszavazást 5 szavazókörben bonyolították le – 

zökkenőmentesen. Az informatikus kolléga nemcsak a hivatalban, hanem az önkormányzat 

intézményeiben is végzi munkáját, segít az elektronikus feltöltéshez kapcsolódó feladatokban. 

Összegezve a hivatal munkájáról és dolgozóiról elmondta, hogy igyekeznek a 

jogszabályoknak, a helyi sajátosságoknak és a lakosság igényeit kielégítve dolgozni.  

Kollégáikkal igyekeznek a hivatalhoz forduló ügyfeleknek  magas színvonalon segítséget 

nyújtani.  

 

Szilágyi László polgármester: megköszönte jegyző asszony tájékoztatását. Amióta 

megválasztották polgármesternek és a hivatal dolgozóival közösen végzik a munkájukat, látja 

hogy milyen szerteágazó, időigényes munkát végeznek, becsületesen teszik a dolgukat. 
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Véleménye szerint a hivatalban dolgozók munkájukat szorgalmasan,  legjobb tudásuk szerint 

végezik. Kérte képviselő-társait, hogy az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló 

tájékoztatót fogadják el. 

 

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

 

A testület  7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2016. (XI.17.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  

elfogadja az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

 működésérőlszóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ A  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv    5. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: felkérte jegyző asszonyt a napirendi pont előadóját az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző:az önálló gyermekvédelmi rendelet megalkotására a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott 

felhatalmazás alapján kerül sor. Korábbiakban a szociális ellátásokról szóló rendelet 

szabályozta az adott tárgykört, de a törvényi szintű szabályozás elkülönítettségére tekintettel 

célszerű önálló önkormányzati rendelet megalkotása és elfogadása. A rendelet-tervezet 

meghatározza az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokat, annak elfogadása 

esetén a továbbiakban is biztosított lesz Alsózsolca város közigazgatási területén a 

gyermekvédelmi rendszer magasabb szintű jogszabályok szerinti működtetése. A rendelet 

alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

Szilágyi László polgármester: az önkormányzati rendelet-tervezetről tárgyalt a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság  és a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság. 

 

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:a bizottság javasolta, 

hogy a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet fogadják el. 

 

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a szociális 

bizottság is támogatta a rendelet elfogadását. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról. 

 

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

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161117/5.pdf
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A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 6 .  számú melléklete tartalmazza. 

 

Alsózsolca Város Képviselő-testület 7  igen szavazattal elfogadta Alsózsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2016. 

(XI.18.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza. 

 

5./ Alsózsolca Helyi Építési Szabályzatának jogharmonizációs kérdéseiről 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv     8. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület a 164. és 165./2016. (IX. 27.) kt. 

határozatokban foglaltak szerint úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzat 

jogharmonizációjához kapcsolódó véleményezési eljárással kapcsolatban döntést kell 

hoznia.A képviselő-testület a hivatkozott határozataiban úgy döntött, hogy a hatályos 

Településszerkezeti Tervet és a Szabályozási Tervet változatlan tartalommal kívánja 

alkalmazni, továbbá felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a Helyi Építési Szabályzatnak 

a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti jogharmonizációs szempontok alapján történő 

módosításának előkészítésére. Javasolják, hogy  a véleményezési eljárásba a 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerinti államigazgatási szerveket vonja be, az egyeztetők 

körét tovább ne bővítse, illetve partnerként a város lakosságát jelölje meg. A Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről. 

 

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt 

Alsózsolca Helyi Építési Szabályzatának jogharmonizációs kérdéseiről szóló az 

előterjesztésről és a határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadásra javasolták. 

 

Szilágyi László polgármester:kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak Alsózsolca 

Város Helyi Építési Szabályzatának módosításához kapcsolódó véleményezési eljárásról a 

határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

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

 

A testület  7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- 

  testületének 188/2016. (XI. 17.) Kt. határozata  

  Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatának 

  módosításához kapcsolódó véleményezési eljárásról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a véleményezési eljárásba a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet szerinti 

államigazgatási szerveket vonja be, az egyeztetők körét 

tovább nem bővíti, partnerként a város lakosságát jelöli 

meg. 

 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161117/6.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161117/7.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161117/8.pdf
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A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat és 

véleményeket elektronikus módon „*.pdf” formátumban 

kell nyilvántartani. 

 

Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket 

táblázatban kell összesíteni, elektronikus módon „*.pdf” 

formátumban kell nyilvántartani és a képviselő-testület 

által elfogadott indokolással kell ellátni. 

 

A településrendezési eszközök módosításának 

nyilvánosságára vonatkozóan a polgármesteri hivatal 

épületében, a helyben szokásos módon, a faliújságon 

történő kifüggesztéssel és a település honlapjára történő 

feltöltéssel kell biztosítani a lakosság tájékoztatására az 

alábbiak szerint: 

 a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti ún. 

egyszerűsített eljárás során a véleménykérő anyag 

dokumentumát legalább 8 naptári napra. 

 a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti ún. 

tárgyalásos eljárás során a véleménykérő anyag 

dokumentumát legalább 3 naptári napra. 

 

A tájékoztatásról és a beérkezett észrevételekről, 

javaslatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az 

előterjesztési anyaghoz kell csatolni. 

 

  Felelős:  polgármester 

  Határidő: azonnal 
 

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

 

Szilágyi László polgármester: utoljára 2016. szeptember 08. napján megtartott ülésen 

számolt be a két ülés közötti időszak eseményeiről. 2016. szeptember 08-ától eltelt időszak 

főbb eseményeiről az alábbi tájékoztatót tartotta. Szeptember 29-én az Alsózsolcai Gondozási 

Központ 30 éves jubileumi rendezvénye zajlott. Ezen a napon az Idősek Világnapja 

alkalmából a Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében köszöntötték az ünnepség 

résztvevőit, majd Poór Péter szórakoztatta a megjelenteket. Október 2-án Alsózsolcán is 

rendben, esemény nélkül lezajlott a népszavazás. Megköszönte a népszavazásban résztvevő 

dolgozóknak, végrehajtóknak a munkát. Október 21-én a településen megemlékezést tartottak 

az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A koszorúzást követően a Herman Ottó Általános 

Iskola rendkívül színvonalas műsorát tekinthették meg az egybegyűltek. November 01. napja 

Mindenszentek napja. A város temetőjét az idén is nagyon sok hozzátartozó kereste fel és sok 

dícséretet és elismerést kapott a temető. Kiemelte a 35 db kandelábert, melynek teljes 

számban támogatóra találtak. November 10-től 11-ig Pedagógiai Napok lebonyolítására került 

sor. Megnyitásaként Farkas Ferenc kiállítását tekinthették meg Alsózsolca sporttörténetéről, 

majd Takácsné Szabó Zsuzsanna, az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője vehette át az 

„Alsózsolcai közszolgálatért” elismerést és az ezzel járó emlékgyűrű, valamint köszöntötték 

Farkas Ferenc nyugállományú iskolaigazgató urat, Alsózsolca helytörténetének kutatóját 

aranydiplomájának átvétele alkalmából. A rendezvények ismertetése után a főbb 

eseményekről a következőképpen számolt be. Október 3-án megkezdték az iskolák 
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működtetésének átadási munkálatait a miskolci tankerület számára. 2016. december 31-ig az 

alsózsolcai iskolák átadásra kerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. 

Október 14-én befejeződött az FFTx hálózat digitális fejlesztése keretén belüli oszlopok 

cseréje, a lekötési lehetőségek kiépítése.Szintén október 14. napján került sor az 

azbesztcsőcserét magába foglaló svájci projekt I. és II. ütemének műszaki átadása. Október 

28-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttek az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködés keretében benyújtott pályázatról, melyet Pelsőc testvértelepülésünkkel együtt 

azóta be is adtunk. November 7-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen a 181/2016. 

(XI.08.) Kt határozatában döntés született az NHSZ Miskolc Kft tulajdonát képező 

hulladékgyűjtő edények megvásárlásáról. 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.  Az önkormányzat a  

költségvetéséből az edények megvételét egyösszegben biztosítja; a lakosság részére pedig az 

edényeket térítésmentesen átadják. Ezen az ülésen döntöttek a szociális ellátásokról szóló 

helyi rendeletről.Új ellátásként bevezetésre került az egyszeri gyógyszertámogatás és a 

szépkorúak támogatása 2017. január 1. hatállyal. Lehetőség nyílt az időskorúak egyszeri 

támogatásának kifizetésére. A hivatal köztisztviselői már elkezdték a tárgyévben a 62. évet 

betöltő, illetve idősebb személyek részére a kérelmeket eljuttatni és akik jogosultak a 

támogatásra, a kérelem benyújtásakor a kollégái kifizetik az 5.000,- Ft támogatást. 

Alsózsolcai időskorú lakossága tiszteletet érdemel, odafigyelnek a települős idős, 

megbecsülést érdemlő lakosokra. Október 19-én értesítés kaptak, hogy a korábbi Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott „Közös ünnep Alsózsolcán, Kárpátmedencei testvér-

településekkel” című pályázatra 500 eFt-ot nyertek. E támogatással az augusztus 20-ai 

ünnepségsorozatot még tartalmasabbá tehették. Örömmel számolt be, hogy arról, hogy az 56-

os Emlékbizottsághoz benyújtott „Emlékszoba és kiállítóhelység kialakítása Alsózsolcán, az 

1956-os forradalom emlékére” című pályázatot elfogadták és a megvalósításhoz 4.794.250,- 

Ft támogatást ítéltek meg. A támogatási összegből egy 4x4 méteres emlékszoba kialakítását 

tervezik, ahol méltóan ünnepelhetnek, tarthatnak rendezvényeket, mint például egy március 

15-ei ünnepséget. 

Tájékoztatta a lakosságot és a megjelenteket, hogy a következő munkaterv szerinti testületi 

ülés időpontja 2016. december 15-e és a helyszín a Közösségi Ház és Könyvtár színházterme. 

Ismertette a tervezett ülés napirendi pontjait. Érdeklődött, hogy a jelenlevőknek van-e 

észrevételük, hozzászólásuk. (A jelenlevőktől jelzés nem érkezett.) 

 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést  17 óra 58  

perckor bezárta. 

 

     kmf. 

 

 

 

 

               Szilágyi László                                                         Marcsikné Orosz Emese 

                polgármester                                                                           jegyző  

 

 

  Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 

 


