24/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésről, mely 2016. december 15-én 17 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Demkó Dóra
társadalmi megbízott alpolgármester, Fodor Ákos, Dr. Mádai Ákos Kurucz Attiláné, Ráki István,
Dr. Majoros Géza és Szabó László képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő),
Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Nagyné Tóth Zita Herman
Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető, Fazekasné Baksi Piroska
Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai Gondozási
Központ vezető, Lengyel-Béres Klára 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: Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai Gondozási Központ vezető,
Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár megbízott vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető
Érdeklődőként jelen van: 2 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. Kérte, hogy a Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb
eseményeiről napirendi pont tárgyalása előtt tárgyaljanak az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár EFOP-3.3.2-16 pályázata benyújtásának támogatása tárgyú előterjesztésről, a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalása nélkül. Az előterjesztés pótanyagként kiosztásra került.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2016. (XII.15) Kt. határozata napirendi pont felvételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi 11./ napirendi pontként Az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár EFOP-3.3.2-16
pályázat benyújtásának támogatása tárgyú előterjesztést, a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalása nélkül.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Bérlemények 2017. évi bérleti díjak megállapítása
Előadó: polgármester
3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
4./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
5./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Előadó: Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője
6./ Szolgáltatástervezési koncepció 2016-2018.
Előadó: polgármester
7./ Miskolc Térségi Konzorcium társulássá alakulása
Előadó: polgármester
8./ Az NHSZ Miskolc Kft és a Miskolc térségi Konzorcium közötti peren kívüli
egyezségi megállapodás tervezete
Előadó: polgármester
9./ „Sajón túl” terület hasznosítása
Előadó: Városüzemeltetés vezetője
10./ Szivárvány Vegyeskar pénzügyi támogatás iránti kérelme
Előadó: polgármester
11./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár EFOP-3.3.2-16. pályázat benyújtásának
támogatása
Előadó: polgármester
12/ 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 198/2016. (XII.14.) Kt határozatával döntött a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal történő
köznevelési intézmények működtetésével összefüggő
feladatok átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló
megállapodásról, valamint arról, hogy a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására. A polgármester a megállapodást aláírta és 2016. december 14-ei nappal

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz továbbította. A képviselő-testület 199/2016.
(XII.14.) Kt határozatával döntött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő
vagyonkezelési szerződésről. A polgármester a vagyonkezelési szerződést aláírta és 2016.
december 14-ei nappal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz továbbította. Kérte, hogy
fogadják el a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 8 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Bérlemények 2017. évi bérleti díjak megállapítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján elkészített
önköltségszámítási
szabályzat tartalmazza a szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés esetén alkalmazandó önköltségszámítási előírásokat kalkulációs egységek megnevezését, a kalkulációs sémákat. A pénzügyi
csoport részt vett a sémák figyelembe vételével a bérbeadási egységekre vonatkozóan a
díjkalkulációk alapján a bérleti díjakat kiszámításában. Az előterjesztésben a bérbeadásból
származó bevételek alakulásáról szólt. Intézményi megoszlás szerint a bevételeket és a tervezett
bevételeket ismertette. Az előterjesztésben részletesen ismertetésre került, hogy a Közösségi Ház
és Könyvtár vonatkozásában kik és milyen kedvezményben részesülnek. Új elemként került a
kedvezmények megállapításához „A nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények az
önkormányzat fenntartásában lévő intézményeket, illetve azok helyiségeit
külön
megállapodásban foglaltak szerint vehetik igénybe.” Erre azért volt szükség, mert 2017. január
01. napjától az iskolák már nem az önkormányzathoz, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz fognak tartozni. A bérleti díjak számadatai három oszlopban szerepelnek, egyik
oszlopban a 2016. évi bérleti díjak, a második oszlopban a számított díjak és a harmadik
oszlopban a 2017. évre javasolt bérleti díjak szerepelnek. A táblázatban az alábbi helyiségek
bérleti díjai kerültek feltüntetésre: Széchenyi úti bérlakás, a Gondozási Központ, Alsózsolca,
Ilona út 17-19. alatti telephely földszinti helyiségei és a Kossuth Lajos út 164-166. szám alatti
konditerem, a Közösségi Ház és Könyvtár, a Sportcsarnok. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről és egyhangúlag támogatta az önkormányzat 2017. évi bérleti díjainak
megállapítását az előterjesztés szerint. Támogatták továbbá a 2017. évi bérleti díj kedvezmények
megállapítását.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2017. évi bérleti díjak
megállapításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2016. (XII.15.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Önkormányzat 2017. évi bérleti díjairól

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbiak szerint állapítja meg a 2017. évi bérleti díjakat
Bérlakások
helyiség

bérleti díj 2016 évben
Széchenyi út 46.

számított díj

21000 Ft

2017 évi bérleti díj
22 000 Ft

Gondozási Központ
helyiség
Felnőtt foglalkoztató
Konferencia terem

terembérleti díj 2016 évben számított díj
2000 Ft/óra

1 700 Ft/óra
1 700 Ft/óra

2017 évi bérleti díj
1 700 Ft/óra
2 000 Ft/óra

Alsózsolca Ilona út 17-19. szám alatti telephely földszinti helyiségei és a Kossuth Lajos út 164-166. sz. alatti
konditerem
helyiség

terembérleti díj 2016 évben számított díj

2017 évi bérleti díj

520 Ft/óra

287 Ft/óra

1 135 Ft/óra

1 846 Ft/óra

1 300 Ft/óra

12 245 Ft/hó

24.862 Ft/hó

15 000 Ft/hó

7 030 Ft/nap

15 698 Ft/nap

15 000 Ft/nap

Tanterem tartós bérbeadása
kisterem (20 m˛ alatt)

830 Ft/nap

1 043 Ft/nap

1 000

Iroda

830 Ft/nap

1 043 Ft/nap

1 000 Ft/nap

Ebédlő

1 135 Ft/óra

1 703 Ft/óra

1 300 Ft/óra

Aula

1 135 Ft/óra

1 747 Ft/óra

1 300 Ft/óra

Konditerem
Tanterem
Tanterem tartós bérbeadása
(legfeljebb havi 15 óra)
5 tanterem 1 iroda tartós
bérbeadása dr. Ámbédkar

250 Ft/fő/óra

Ft/nap

Közösségi Ház
helyiség
Színházterem

terembérleti díj 2016 évben számított díj

2017 évi bérleti díj

13.000 Ft/óra

12 606 Ft/óra

13 000 Ft/óra

Klubszoba

2 300 Ft/óra

2 741 Ft/óra

2 800 Ft/óra

Előtér

3 400 Ft/óra

3 198 Ft/óra

4 000 Ft/óra

Alagsor

4 200 Ft/óra

4 695 Ft/óra

4 700 Ft/óra

2 040 Ft/óra

2 000 Ft/óra

Konyhahasználat

24 000 Ft/alkalom

Számítógépterem használati díja

200 Ft/óra

280 Ft/óra

300 Ft/óra

Könyvtári beiratkozási díj

370 Ft/fő/év

390 Ft/alkalom

400 Ft/alkalom

Könyvtári díj nyugdíjasok,
diákok, pedagógusok számára

180 Ft/fő/év

390 Ft/alkalom

200 Ft/alkalom

180 Ft/oldal

200 Ft/oldal

Scannelés

10 Ft/oldal

Laminálás
Fax használat

200 Ft/oldal
180 Ft/oldal

200 Ft/oldal
200 Ft/oldal

Színes nyomtatás / önéletrajz
színes képpel

130 Ft/oldal

110 Ft/oldal

200 Ft/oldal

Színes nyomtatás - kép

200 Ft/oldal

130 Ft/oldal

300 Ft/oldal

Másolás, nyomtatás A/4 méret

10 Ft/oldal

20 Ft/oldal

20 Ft/oldal

Másolás, nyomtatás A/3 méret

15 Ft/oldal

30 Ft/oldal

30 Ft/oldal

Székszoknya kölcsönzése
helybeli használat esetén

180 Ft/db

250

Ft/db

250 Ft/db

Székszoknya kölcsönzése külső
helyszínen történő felhasználás
esetén

260 Ft/db

250 Ft/db

350 Ft/db

Színházterem - zumba

230 Ft/fő/óra

12 606 Ft/óra

250 Ft/fő/óra

Sportcsarnok
helyiség
Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt

terembérleti díj 2016 évben számított díj
3 800 Ft/óra

4 212 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap
Küzdőtér - tenisz 4 fő diák

2 250 Ft/óra

4 212 Ft/óra

4 400 Ft/óra

4 800 Ft/óra

3 300 Ft/óra

4 800 Ft/óra

4 400 Ft/óra
5 500 Ft/óra

4 400 Ft/óra

4 800 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap
Küzdőtér – futball diák 12 fő

5 500 Ft/óra
7 000 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap
Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő

4 400 Ft/óra
5 500 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap
Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő

5 500 Ft/óra
7 000 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap
Küzdőtér - kézilabda felnőtt

2017 évi bérleti díj

5 500 Ft/óra
7 000 Ft/óra

3 300 Ft/óra

4 800 Ft/óra

Szombat, vasárnap, ünnepnap

4 400 Ft/óra
5 500 Ft/óra

Tükrös terem

100 Ft/fő/óra

198 Ft/fő/óra

250 Ft/fő/óra

Konditerem alkalmi

350 Ft/fő/óra

370 Ft/fő/óra

500 Ft/fő/óra

Konditerem 30 napos

3 500 Ft/fő

3 700 Ft/fő

4 500 Ft/fő

Konditerem negyedéves

8 700 Ft/fő

9 300 Ft/fő

9 000 Ft/fő

16 000 Ft/fő

16 000 Ft/fő

16 000 Ft/fő

Konditerem féléves
Büfé

1 966 Ft/alkalom

2 000 Ft/alkalom

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 1. – 2017. december 31.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a bérleti díjak 2017. évi
kedvezményeinek megállapításáról az előterjesztésben foglaltak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2016. (XII.15.) Kt. határozata a bérleti díj
kedvezmények megállapításáról 2017. évre
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a bérleti díj kedvezményeket 2017. évre az alábbiak szerint
állapítja meg:

 A színházterem bérleti díjából 30%-os kedvezmény alsózsolcai lakos esküvő céljából
történő igénybevétele esetén.
 A Közösségi Házban a színházterem bevételes rendezvényre, bálra évente egy
alkalommal kedvezményesen, 1 óra terembérleti díj befizetése ellenében adható bérbe
működő, Alsózsolcáért tevékenykedő szervezetek részére:
 Alsózsolca Város Képviselő testülete a Közösségi Ház használatát szervezetek, pártok
részére illetve választási időszakra az alábbiak szerint határozza meg:
 Alsózsolcán bejegyzett szervezetek, pártok havi egy alkalommal térítésmentesen
kapják meg a klubszobát, illetve az alagsori helyiséget taggyűlés céljára.
 Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási Bizottság által
polgármesterjelöltnek elfogadott személyek egy alkalommal kapják meg
térítésmentesen a színháztermet.
 Az országgyűlési választások idején a jelöltet indító pártok részére és az 1. sz.
választókörzet független jelöltjei részére 1-1 alkalommal ingyenesen biztosítják a
színháztermet és pincehelyiséget vagy klubszobát.
 A Sajó-parti pihenőház, illetve a Helytörténeti Gyűjtemény igénybevételét az
önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények, az Alsózsolca város
illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkező, Alsózsolcáért tevékenykedő
önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak és társadalmi szervezetek) részére
az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.
 A nem önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények az önkormányzat
fenntartásában lévő intézményeket, illetve azok helyiségeit külön megállapodásban
foglaltak szerint vehetik igénybe.
 Eseti kedvezmények kérelemre a Képviselő-testület döntése alapján biztosíthatók.

Az irodatechnikai szolgáltatások a következő feltételekkel biztosítottak a lakosság számára:
- szerzői művek nem másolhatók

-

személyes iratok, orvosi leletek, önéletrajzok, stb. térítés ellenében másolhatók,
nyomtathatók
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 1. – 2017. december 31.

3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a belső ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András egyéni
vállalkozó látja el Alsózsolca Város Önkormányzatánál megbízási szerződés alapján az
idevonatkozó jogszabályok szerint. A belső ellenőr a hivatallal történt egyeztetés után állította
össze a 2017. évi belső ellenőrzési tervet, mely a jogszabály szerinti tartalommal készült,
tartalmazza a kockázatelemzés eredményének bemutatását, és a tervezett ellenőrzések
felsorolását. Az előterjesztés szerint a tervezett ellenőrzések táblázatos formában kerültek
bemutatásra, és tartalmazzák az ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő
időszakot, szükséges ellenőri kapacitás meghatározását, az ellenőrzések típusait és módszereit, az
ellenőrzések ütemezését, és az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött terület ügyintézőjének
megnevezését. 2017. évre 4 ellenőrzést terveztek. Az 1. számú ellenőrzés a 2016. évi belső
ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése. A 2. számú ellenőrzést a
Városüzemeltetésnél tervezik, az intézményben a Munka törvénykönyve és a közalkalmazotti
törvény megfelelő alkalmazásának ellenőrzése a cél. A 3. számú ellenőrzést a Városüzemeltetés
Központi Konyháján tervezik, a cél: a Központi Konyha élelmiszer beszerzései és annak
felhasználása. A 4. számú ellenőrzés az önkormányzat által 2016. évben, államháztartáson kívül
szervezeteknek nyújtott céljellegű támogatások számadási kötelezettségeinek és elszámolásainak
vizsgálata. 2017. évben a 2016. évi ellenőrzésekről összefoglaló jelentés készül.. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a
2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2017. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 203/2016. (XII.15.) Kt. határozata
Alsózsolca Város Önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési tervéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
önkormányzat és költségvetési szervei tervezett
ellenőrzésére összeállított 2017. évi belső ellenőrzési
tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

1. sz. melléklet
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. év
számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:
Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa, és módszerei
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:
Azonosított kockázati tényezők:

1.

2.

Polgármesteri Hivatal, intézkedési tervekben megjelölt ügyintézők
A 2016. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
Ellenőrzési javaslatok alapján kiadott vezetői intézkedések megvalósulásának vizsgálata
2016. év
Utóellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
2017. január
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
3 szakértői nap
Intézkedések végrehajtása, utóellenőrzés

számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Városüzemeltetés
Az intézménynél a Munka törvénykönyv és a közalkalmazotti törvény alkalmazása

Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa, és módszerei
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:
Azonosított kockázati tényezők:

2017. év
munkaügyi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
2017. II. negyedév
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
5 szakértői nap

Annak megállapítása, hogy az intézmény alkalmazottainak a kinevezése és besorolása a
jogszabályi előírásokkal összhangban történik-e.

Szabályozás összetettsége, betartása

3. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Városüzemeltetés Központi Konyha
A Központi Konyha élelmiszer beszerzései és annak felhasználása
A Központi Konyha élelmiszer beszerzései és annak felhasználása megfelel-e az intézmény belső

Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa, és módszerei
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:
Azonosított kockázati tényezők:

2017. I. félév

szabályzatának és a vonatkozó jogszabályoknak.

4. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezeti egység
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:
Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa, és módszerei:
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:
Azonosított kockázati tényezők:

Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
2017. III. negyedév
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
5 szakértői nap

Szabályozás összetettsége, betartása

Polgármesteri Hivatal feladattal megbízott ügyintéző
Önkormányzat által 2016. évben, államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott céljellegű
támogatások számadási kötelezettséginek és elszámolásainak vizsgálata
A céljellegű támogatásra kötött megállapodások teljesülésének vizsgálata
2016. év
szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
2017. IV. negyedév
1 fő belső ellenőr/külső szakértő
5 szakértői nap
Szerződéskötések és végrehajtásuk szabályszerűsége

5. Belső ellenőri egyéb tevékenység:
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2016. évről

2017. január hónap, 2 szakértői nap

Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltak szerint
4./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.27.)
számú önkormányzati rendeletének 9. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület 2016. évi
munkatervét az előző év december hónapjában fogadja el. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testületnek évente legalább hat ülést
kell tartania. A képviselő-testületi ülések munkaterv szerinti üléseit az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár színháztermében tartották 2015-2016. évben. Tekintettel arra, hogy az
érdeklődők száma csekély volt, véleménye szerint nem indokolt a színházteremben történő
ülések megtartása. Javasolta, hogy 2017. évben a munkaterv szerinti ülések helyét helyezzék
vissza a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermébe. Az ülések délelőtti időpontban
történő megtartására javaslat érkezett, mellyel egyetértett. Több esetben előfordult, hogy a
reggeli órákban több képviselő-társuk volt jelen, mint a délutáni üléseken. Az Ügyrendi
Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság támogatja a 2017. évi munkaterv
előterjesztés szerinti jóváhagyását.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a 2017. évi
munkatervet a határozati javaslat szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2016. (XII.15.) Kt. határozata a 2017. évi munkaterv
jóváhagyásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2017. évi munkatervet alábbiak szerint:
2017. évi munkaterve
Az ülések helye: Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

2017. február 2. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2017. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban
tárgyalja a költségvetés tervezetet)
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. január 23.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. január 23.
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést
kap

4./ Polgármester 2017. évi cafetéria-juttatása
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. január 23.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap

5./ Polgármester 2017. évi szabadságterve
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. január 23.
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
zárt ülés:
7./ Kitüntetések adományozására javaslat

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. január 23.
Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap.
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést
kap.
Az anyag kiadásának határideje: 2017. január 27.
2017. március 23. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Tájékoztató a gyermek-egészségügyi ellátás helyzetéről és a házi gyermekorvosi tevékenységről
Előadó: gyermekorvos
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. március 13.

Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság,
melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap.
3./ Óvodai beíratkozás idejének és az óvodai, bölcsődei zárva tartás idejének megállapítása
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. március 13.
Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ A 2017. évi intézményi térítési díjak megállapítása
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. március 13
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2016. évi támogatás felhasználásáról
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. március 13.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
Előadó: polgármester
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. március 13.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Az anyag kiadásának határideje: 2017. március 17.
2017. április 27. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. április 18.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztás
pályázat útján történő meghirdetése
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. április 18.

Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
4./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének 2016. évi beszámolója
Előadó: Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. április 18.

Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2017. április 21.

2017. május 18. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. május 8.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2016.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. május 08
Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság, melynek
időpontjáról minden képviselő értesítést kap.
4./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői beosztás pályázat útján történő
meghirdetése
Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. május 08

Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság, melynek időpontjáról
minden képviselő értesítést kap.
5./ A helyi munkanélküliség helyzetének értékelése, beszámoló a közfoglalkoztatottak 2016. évi
tevékenységéről
Előadó: jegyző, Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. május 08.
Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság, melynek
időpontjáról minden képviselő értesítést kap.
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2017. május 12.
2017. szeptember 7. /csütörtök/ 09 óra Közmeghallgatás
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. augusztus 28.
Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság, melynek
időpontjáról minden képviselő értesítést kap
4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. augusztus 28.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: temető üzemeltető
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. augusztus 28.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2017. szeptember 1.

2017. november 16. /csütörtök/ 09 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2018. évre
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. november 6.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. november 6.
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2017. november 10.
2017. december 14. /csütörtök/ 09 óra

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Bérlemények 2018. évi bérleti díjainak megállapítása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. december 4.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. december 4.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. december 4.
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést
kap
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Anyag kiadásának határideje: 2017. december 8.

Jelen határozattal az SzMSz 6. számú függeléke módosul.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 1.- 2017. december 31.
5./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester:
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár mb.
intézményvezetője kérte, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát elmúlt
időszak változásai miatt az előterjesztés szerinti módosítási javaslatokkal hagyja jóvá a
képviselő-testület. A javasolt módosításokat ismertette: az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár feladatköre bővül: Kondi park + Rekortán pálya működtetésével, a Közösségi Ház
és Könyvtár feladatkörének bővülése a Sajó-parti pihenőház működtetésével. Az intézmény
személyi feltételénél van változás: egy részfoglalkoztatású művelődésszervezővel kibővül a
létszám, aki segíti az intézmény munkáját, programok lebonyolítását, és minden olyan
tevékenységet ellát, mellyel az intézményvezető megbízza. A Közösségi Ház és Könyvtár,
Sportcsarnok
nyitvatartási rendje módosult, a nyitva tartások részletesen ismertetésre
kerültek. A Sportcsarnok 8-22 óráig van nyitva, illetve hétvégén igény szerint. A
Helytörténeti Gyűjtemény és a Sajó-parti Pihenőház nyitvatartása előzetes bejelentkezés
alapján történik. A Záró rendelkezésben ismertetésre kerültek a Szervezeti és működési
szabályzat mellékletei. Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Szabó László Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság támogatja az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyását.

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy támogassák az Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyását
az előterjesztés szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 205/2016. (XII.15.) Kt. határozata
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
melléklet szerinti módosítását.
Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
egységes szerkezetű Szervezeti és Működési
Szabályzatát a jegyzőkönyv 6/a. számú
melléklete tartalmaz
Határidő: azonnal
Felelős: Alsózsolcai Közösségi Ház mb. vezetője
6./ Szolgáltatástervezési koncepció 2016-2018.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezésének értelmében Alsózsolca Város
Önkormányzata 2008-ban elkészítette a szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A
koncepciót kétévente felül kell vizsgálni, egyrészt a kitűzött feladatok megvalósulása,
értékelése érdekében, másrészt az új célok megfogalmazása céljából. Alsózsolca Város
szerencsés helyzetben van azért, mert a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
mindegyike elérhető, sőt önként vállalt feladataik is vannak. A célok megfogalmazásánál azt
tartották elsődleges szempontnak, hogy a meglévő szolgáltatásaikat magas színvonalon
működtessék tovább. A pályázati lehetőségeket igyekeznek minél inkább kihasználni. A
koncepciót a Szociális kerekasztal is tárgyalta és azt a javaslatot tette, hogy egészítsék ki a
közelmúltban elfogadott helyi szociális rendeletben szabályozottakkal, amelyben új ellátások
is vannak pl.: szépkorúak támogatása, vagy a jogosultsági feltételek változtak. A kiegészítés
megtörtént, a Szociális kerekasztal tagjai elfogadásra javasolták a koncepciót. A Szociális és
Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolta az önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepcióját 2016-2018.
időszakra.

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a
Szolgáltatástervezési koncepióról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 206/2016. (XII.15.) Kt. határozata
Szolgáltatástervezési koncepció 2016-2018.
elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja Alsózsolca Város
Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepcióját
2016-2018. évre vonatkozólag.
A Szolgáltatástervezési koncepció 2016-2018.
a jegyzőkönyv 7/a. számú melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ Miskolc Térségi Konzorcium társulássá alakulása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program
megvalósítására és települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztésére irányuló
konzorciumi szerződésnek jelenleg 37 önkormányzat a tagja. A konzorcium keretén belül a
tagönkormányzatok együttműködnek a települések kommunális szilárdhulladék kezelésének
megoldásában és a környezetvédelmi, gazdasági, szociális célok elérése érdekében. A
jelenlegi szabályozások szerint az önkormányzatok társulása jogi személyiségű társulási
formában lehetséges, a Konzorcium társulásként is működik, azonban a jelenleg hatályos
Konzorciumi Szerződés nem felel meg az Mötv. társulási megállapodásra vonatkozó
rendelkezéseinek. Ismertette az önálló jogi személyiségű társulássá alakulással kapcsolatos
feladatok rendezésének kérdéseit. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tagjai
támogatták az előterjesztésben foglaltak szerint a Miskolci Térségi Konzorcium társulássá
alakulását és a megküldött Társulási Megállapodás jóváhagyását.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint támogassák a Miskolci Térségi Konzorcium társulássá alakulását és kérte a
felhatalmazást a szükséges intézkedéseket megtételére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzat
képviselőtestületének 207/2016. (XII. 15.) Kt. határozata a
Miskolc Térségi Konzorcium társulássá alakulásáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a
Miskolc Térségi Konzorcium társulássá alakulásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, azt jóváhagyólag
támogatja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint támogassák a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulási Megállapodás jóváhagyását és kérte a felhatalmazást a szükséges intézkedéseket
megtételére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzat
képviselőtestületének 208/2016. (XII. 15.) Kt. határozata a
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
tervezete a jegyzőkönyv 8/a. számú melléklete.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Az NHSZ Miskolc Kft és a Miskolc térségi Konzorcium közötti peren kívüli
egyezségi megállapodás tervezete
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9 . számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: a Miskolc Térségi Konzorcium 2016. november 30-i ülésén a
Konzorciumi Tanács 100 %-os határozatában jóváhagyta az NHSZ Miskolc Kft-vel kötendő
peren kívüli egyezségi megállapodás megkötését. A Miskolci Polgármesteri Hivatal
megküldte az egyezségi megállapodás tervezetét kérve a tagokat, hogy a szükséges jóváhagyó
testületi döntéseiket legkésőbb 2016. december 14-ig küldjék meg a gesztor önkormányzat
részére. Az egyezségi megállapodást az NHSZ Miskolc Kft. és a Miskolc Térségi
Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat köti meg. A Konzorcium és az NHSZ Miskolc Kft közötti per folyamatban
van, de a felek közös kérelmére 2016. június 24. napjától szünetel. Ismertette a felek részére
történő kifizetéseket. A felek a megállapodásban elszámolnak, további követeléssel nem
élnek, a szünetelő per folytatását nem kezdeményezik. A megállapodásban rögzített összeg a
Miskolci térségi Konzorcium pénzeszközeiből megfizetésre kerül, a tagönkormányzati forrást
nem igényel. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tagjai
támogatták az NHSZ Miskolc Kft és a Miskolc térségi Konzorcium közötti peren kívüli
egyezségi megállapodásának aláírását a tervezet szerint.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy a tervezet szerint
támogassák az NHSZ Miskolc Kft és a Miskolc térségi Konzorcium közötti peren kívüli
egyezségi megállapodásának aláírását és kérte a felhatalmazást a szükséges intézkedéseket
megtételére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzat
képviselőtestületének 209/2016. (XII.15.) Kt. határozata az
NHSZ Miskolc Kft. és a Miskolc Térségi Konzorcium
tagönkormányzatai közti, a Miskolci Járásbíróság
előtt 39.P.22.083/2016. szám alatt folyamatban lévő,
de jelenleg a felek közös kérelme alapján a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 137. §
(1) bekezdés a) pontja alapján szünetelő perben
kötendő peren kívüli egyezségi megállapodásról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
az NHSZ Miskolc Kft. és a Miskolc Térségi
Konzorcium tagönkormányzatai közti, a Miskolci
Járásbíróság előtt 39.P.22.083/2016. szám alatt
folyamatban lévő, de jelenleg a felek közös kérelme
alapján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján szünetelő
perben kötendő peren kívüli egyezségi megállapodás
tervezetét megtárgyalta, annak aláírását jóváhagyólag
támogatja.

2. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Miskolc Térségi Konzorcium
tagönkormányzatának képviseletében eljáró Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint Gesztor
Önkormányzatnak a polgármesterét a peren kívüli
egyezségi megállapodás aláírására.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a döntésről a Miskolc Térségi Konzorcium
Gesztor Önkormányzatát haladéktalanul értesítse.
Felelős: polgármester (a 3. pont tekintetében)
Határidő: azonnal
9./ „Sajón túl” terület hasznosítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Fenyő Márk az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője: tájékoztatta a jelenlévőket az
önkormányzati tulajdonú közel 14,2 hektáros terület hasznosításával kapcsolatos feladatokról.
A bizottsági ülésen már részletesen tárgyaltak az önkormányzat tulajdonában lévő terület
hasznosításával kapcsolatos feladatokról. Az Alsózsolca, Sajólád és Sajópetri által határolt
terület éveken át elhanyagolt volt, most az előzetes egyeztetések szerint ezt a területet
hasznossá szeretnék tenni. A közfoglalkoztatottak magas számarányú dolgozóival némi
haladást elértek a gaztalanítás területén. Amennyiben a testület támogatná a terület művelés
bevonását, úgy jelentős gépi földmunkára lenne szükség. A terület adottságai miatt, a
terepviszonyok, fatuskók, az erős gyökérzet és a kiálló fa-szárak miatt lánctalpas gépek
használatára lenne szükség. Három vállalkozótól kértek be árajánlatot, a legalacsonyabb
ajánlatot adó vállalkozó is bruttó 6.9 millió forintért vállalná a terület művelhetővé tételét. A
költségek csökkentése érdekében próbálnák leszűkíteni a művelésre alkalmas területet, mivel
közel található a Sajóhoz és a bánya tavakhoz is, ebből kifolyólag a 14 hektár egy része
kavicsos, használhatatlan mezőgazdaságra. Ezeket a területeket kihagyva megközelítőleg 10
ha művelésre szánt terület földmunka költsége erre az új területre arányosítva körülbelül
bruttó 5 millió forint lenne, az árajánlatok bekérése folyamatban van. A nyertes kihirdetése
után elkezdhető lenne a földmunka, az időjárás függvényében körülbelül 1 hónap. Ezután a
terület szántását már az Alsózsolcai Városüzemeltetés el tudná végezni a saját traktorával.
Ebben az esetben csak üzemanyagköltséggel szükséges kalkulálni, amely 25 liter/ha. Ezután a
Földhivatalban el kell indítani a két szélső rész leválasztását a középső szántó területről, erre
az állami támogatás igénybevételéhez lenne szükség. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha a
kavicsos részeket leválasztanák földmérő segítségével és külön helyrajzi számokon
szerepeltetnék. A megosztás után sor kerülhetne a föld művelésére. Következhetne a
tárcsázás, majd 2017-ben legalább kétszer, de inkább háromszor a területet gyomirtózni
kellene. Leghamarabb 2017. őszén vethető bele valamilyen őszi növény, ilyen pl. búza, árpa,
lucerna. A költségek mindösszesen: bruttó 91.500 Ft-ba kerülnének hektáronként. A várható
bevétel leghamarabb 2018. tavaszán realizálódhat, melynek értéke átlagos termésátlagot és
átlagos eladási árat figyelembe véve bruttó 160.000 forint/hektár. A fentiek különbözete adná
a profitot, amely az állami támogatással együtt bruttó 138.500 forint/hektár. Az elmondottak
szerint a bruttó 5 millió forintos földmunka költsége mintegy 3,5 év után megtérülne és a
körülbelül 10 hektáros terület a jövőben átlagosan évi bruttó 1,4 millió forinttal járulhatna
hozzá az önkormányzat bevételeihez.

Szilágyi László polgármester: az önkormányzatnak ez a földterülete az, amely
egybefüggően a legnagyobb területe. Az előzetes számítások szerint elég nagy lenne a kiadás,
de várhatóan idővel a befektetett munka és anyagi kiadás megtérülhetne. Ha a képviselőtestület mégis úgy döntene, hogy eladja a területet, akkor jóval magasabb áron adhatják el
megművelve, mint gazosan, műveletlen állapotban. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztést.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
önkormányzati területtel kapcsolatos előterjesztésről. Támogatják a terület művelésre
alkalmassá tételét, a földmérést, a terület megosztását és a gépi földmunka költségének
biztosítását.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy szavazzanak arról,
hogy a Sajón túli önkormányzati területen telekmegosztást hajtsanak végre és a földterület
művelhetővé tegyék. A gépi földmunka elvégzését az árajánlatok beérkezését követően
kezdenék el és annak költségét a tartalék terhére biztosítanák 5 millió forint összegben.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzat
képviselőtestületének 210/2016. (XII. 15.) Kt. határozata az
Alsózsolca 023/1 hrsz-ú Sajón túli 14,2 hektáros
önkormányzati
terület
megosztásáról,
megműveléséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
döntött, hogy az Alsózsolca 023/l hrsz-ú Sajón túli 14,2
hektáros területen telekmegosztást hajtanak végre és a
földterület művelhetővé tétele érdekében kezdjék el a
munkálatokat. A gépi földmunka költségét a tartalék
terhére biztosítsák bruttó 5 millió forint összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Szivárvány Vegyeskar pénzügyi támogatás iránti kérelme
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az Alsózsolcai Szivárvány Vegyeskar a VI. Országos Népek
Tánca, Népek Zenéje vetélelkedő középdöntőjében kiváló teljesítményt nyújtva továbbjutott a
december 17-ei döntőbe. Az országos verseny döntőjében való részvétel lehetősége
rendkívüli elismerés a vegyeskar és város számára egyaránt. Az utazás és nevezési díjak
költségeit saját bevételek híján továbbra sem tudják fedezni, és a korábbi támogatás teljes
összegét felhasználta a vegyeskar. A részvételi költségek biztosításához szükséges összeg
130.000,- Ft. Az önszerveződő közösségek 2016. évi támogatásának keretében már csak
20.000,- Ft áll rendelkezésre, a támogatás odaítélése esetén javasolta, hogy a fennmaradó

110.000,- Ft összeget
a költségvetési tartalék terhére biztosítsák. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a támogatás odaítéléséről.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tagjai
egyhangúlag megszavazták a támogatás odaítélését.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy szavazzanak a
Szivárvány Vegyeskar 2016. évi további támogatás odaítéléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 211/2016. (XII. 15.) kt. határozata
a
Szivárvány
Vegyeskar
2016.
évi
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Szivárvány Vegyeskar részére
pénzbeli támogatást nyújt 20.000,- Ft összegben
az önszerveződő közösségek támogatásának
keretéből, 110.000,- Ft összegben a költségvetési
tartalék terhére, mely az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár költségvetése keretén belül
használható fel.
A képviselő-testület felhívja a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.
11./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár EFOP-3.3.2-16. pályázat benyújtásának
támogatása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12 . számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében EFOP-3.3.2-16
kódszámmal, „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”
címmel.
Támogatási kérelmet nyújthat be közművelődési intézmény vagy fenntartója. A
konstrukcióval elérni kívánt részcélok: a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények,
szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények
igényeinek megfelelően, a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben
résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális
tanulási eszközökkel. A pályázatban résztvevő csoportok: az óvodai nevelésben résztvevő
gyermekek, illetve a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú
oktatásban részt vevők, különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz
képest alulteljesítők. Kötelező legalább 5 db együttműködés megállapodás megkötése

nevelési-oktatási intézménnyel, legalább nevelési-oktatási intézménnyel. Részletesen
ismertette azokat az intézményeket, amelyekkel a Közösségi Ház együttműködési
megállapodást kötne. A pályázó Közösségi Ház és Könyvtár a megkötni szándékozott
együttműködési megállapodások alapján legfeljebb 25 millió forint összegű vissza nem
térítendő támogatásra pályázhat. A pályázat benyújtása önrészt a fenntartótól nem igényel.
Kérte, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 212/2016. (XII. 15.) Kt. határozata
az EFOP-3.3.2-16 kódszámú „Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért”
című utófinanszírozásos pályázat
benyújtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete támogatja az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár pályázatának benyújtását az EFOP3.3.2-16 kódszámú „Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért” című
utófinanszírozásos pályázati felhívásra.
A pályázat szakkörök, versenyek, vetélkedők,
tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató
kiscsoportok, művészeti csoportok működésére
teremt lehetőséget.
A megvalósítás a Herman Ottó Általános Iskola
és AMI, Herman Ottó Általános Iskola és AMI
Benedek Elek Tagintézménye, Herman Ottó
Általános Iskola és AMI Benedek Elek
Tagintézményének Ilona út 17-19. szám alatti
Telephelye, az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda, a
Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános
Iskola és a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc
Általános Iskola együttműködésével történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a további, szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
12/ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: 2016. november 17. napján a KLIK Miskolci Tankerületi
Központjának igazgatójával, dr. László Istvánnal az oktatási intézmények átadás-átvétel
kérdésében személyes tárgyalásra került sor, hiszen 2017. január 01. napjától az intézmények

fenntartását és működtetését a KLIK látja el. November 25-én tájékoztatón vettek részt a
Startmunka tervezésével kapcsolatosan. A jövő évi tervezéssel kapcsolatos adatok feltöltése
határidőre megtörtént. November 26-án, december 5, 12 és 19-én adventi gyertyagyújtás volt
a településen. December 5-én a szociális kerekasztal megtartotta ülését, amelyen tárgyaltak
az önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciójáról. December 7-én FTTX szélessávú
internet műszaki átadása megtörtént. Lehetőség van arra, hogy a lakosság részéről történő
igénybejelentés esetén 15 napon belül bekötik az internetet. December 12-én a településen
sor került 20 db kóbor eb befogására. December 15. napján a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok átadásátvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás és a
Vagyonkezelési szerződés aláírására sor került. Tájékoztatta a jelenlévőket és a televízió
nézőit, hogy 2017. február 02. napján a képviselő-testület munkaterv szerinti ülésére fog sor
kerülni, ahol többek között a 2017. évi költségvetésről fognak tárgyalni. Befejezésül minden
alsózsolcai lakosnak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendő kívánt.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 17 óra 50
perckor bezárta.

Szilágyi László
polgármester

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

